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O rosto da reconstrução de Cabo Delgado 

Perante um cenário marcado por 
vários desafios, com realce para 
as mutações climáticas, crise san-
itária e, principalmente, o terror-
ismo no Norte do país, o Serviço 
Cívico de Moçambique deverá 
assumir papel preponderante 
no processo de reconstrução em 
curso nas zonas destruídas pelos 
terroristas, em Cabo Delgado, 
uma província bastante promis-
sora no capítulo do desenvolvim-
ento nacional.

Presidente Filipe Nyusi falando no encerramento do 10º Curso de SCM

Chefe de Estado na parada militar

- Quando olhamos aquilo que os jovens estão a fazer nas vilas de Palma e Mocímboa da Praia, devastadas pelos terroristas, vemos exactamente o que um jovem deve fazer – Presidente da República e 
Comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança (FDS), Filipe Nyusi, a partir de Montepuez, no encerramento do 10º Curso de Instrução Básica de Prestadores do Serviço Cívico de Moçambique 

Cabo Delgado, como consequência 
dos ataques terroristas, dos ciclones, 
inundações, secas, bem como pela 
eminência de bolsas de fome, acom-
panhado pelas mais variadas doenças 
infecciosas em diversas regiões do 
país, alerta-nos para a necessidade de 
maior envolvimento do Serviço Cívico 
de Moçambique nas comunidades 
afectadas, com vista a prestar o devido 
apoio", destacou.

Aliás, Filipe Nyusi observou que 
numa altura em que o país e os 
moçambicanos deviam se preocupar 
com o aumento da produção e da 
produtividade agrícola, devido a vários 

DESTAQUE

Serviço Cívico de Moçambique: Por isso, o Chefe de Estado moçam-
bicano iniciou a sua intervenção na 
cerimónia de Montepuez apresentan-
do um grupo de veteranos da Luta de 
Libertação do Uganda, liderado pelo 
Major-general Ivan Coreta.

Este grupo de veteranos, segundo 
Filipe Nyusi, sente ainda no sangue o 
fervor da solidariedade entre os povos 
dos dois países.

Falando da sua recente visita a Kam-
pala, capital ugandesa, o Presidente 
moçambicano disse que os dois países 

ANSELMO SENGO   em Cabo Delgado                               
Email: sengoans@yahoo.co.br

Última sexta-feira, no decurso do 
encerramento do 10º Curso de In-
strução Básica de Prestadores do Ser-
viço Cívico de Moçambique (SCM), 
no Centro de Instrução e Formação 
Militar de Montepuez, o Presidente da 
República e Comandante-chefe das 
Forças de Defesa e Segurança (FDS), 
Filipe Nyusi, fez saber que os presta-
dores do serviço cívico nas operações 
de limpeza e reconstrução das vilas de 
Palma e de Mocímboa de Praia darão 
um novo ímpeto ao esforço do Gov-
erno de reconstruir as zonas destruídas 
pelos terroristas.

Para o Chefe de Estado, o momento 
em que Moçambique vive, como país, 
mais do que nunca, demonstra a per-
tinência do SCM, na medida em que 
na sua actuação apresenta-se funda-
mentalmente como a forja da uni-
dade nacional, porque os jovens são 
dotados de valores de cidadania, com 
um nível de cultura bastante elevado 
e competências profissionais que lhes 
habilitam a contribuir positivamente 
no desenvolvimento do país.

O Presidente Nyusi afirma que é o 
SCM que transforma o jovem em líder 
consciente, patriota e imbuído do es-
pírito de fraternidade, de solidariedade, 
promotor da unidade nacional e dos 
valores cívicos e em prontidão para 
impulsionar a produção e a construção 
nacional.

"Quando olhamos aquilo que os 
jovens estão a fazer na Vila de Palma 
e de Mocimboa da Praia, vemos ex-
actamente o que um jovem deve fazer. 
Um jovem que não fica à espera para 
lamentar, mas sim que trabalha e sente 
o sofrimento do próximo", salientou 
Filipe Nyusi.

Com isso, afirma Nyusi, todos os 
moçambicanos conhecem os desa-
fios da actualidade que decorrem do 
terrorismo em Cabo Delgado, das mu-
danças climáticas, e não menos impor-
tante, os que resultam da crise sanitária, 
ou seja, a Covid-19.

"O cenário de destruição que carac-
teriza alguns distritos da província de 

Moçambique, bem como em apoio às 
comunidades necessitadas.

"É importante que todos saibam 
que quando há crises locais, regionais 
dentro do país ou internacionais, a 
tendência de um povo não é de cruzar 
os braços", salientou, tendo de seguida 
reiterado que nestes casos a solução 
do Governo que dirige tem sido o tra-
balho e mais trabalho.

Ao proceder assim, o Chefe do Exec-
utivo diz que se estará a evitar justificar 
o sofrimento do povo, em nome das 
crises que assolam o mundo.

Por isso, "acreditamos que o 10º Cur-
so de Instrução Básica de Prestadores 
de Serviço Cívico é uma contribuição 
importante para o alcance deste de-
siderato. Até porque o capital humano 
qualificado é um recurso indispensável 
para a execução de qualquer tarefa", 
considera.

TRAIÇÃO À PÁTRIA

Entretanto, Filipe Nyusi felicitou os 
540 jovens finalistas por fazerem parte 
do grupo nobre de jovens moçam-
bicanos que, conjugando a vontade, 
saber fazer e sentido de missão, irão 
ajudar a desenvolver o país através de 
acções concretas e incondicionais.

"Um jovem que jurou a bandeira 
não exige condições para poder de-
senvolver o seu país. Ele sabe que o 
seu empenho e participação é que vai 
resolver os problemas do seu próprio 
país", salientou o Chefe de Estado.

Reiterou ainda que os prestadores 
do serviço cívico têm a missão principal 
de desenvolver actividades de carácter 
administrativo, assistencial, cultural e 
económico, em substituição do serviço 
militar, com vista a mitigar o sofrimento 

fenómenos naturais ora aludidos exi-
gem o redobrar de mais esforços para 
garantir que a segurança alimentar 
não fique comprometida.

Assim, incrementar a produção 
da comida e garantir o sustento dos 
militares, e não só, revela-se hoje, mais 
do que nunca, uma das missões rel-
evantes do prestador do serviço cívico.

Para o efeito, exige-se que o pro-
cesso de formação e de actuação do 
SCM esteja adequado a estes desafios, 
tendo como foco a sua intervenção, 
a necessidade de continuar a pro-
duzir mais para o seu auto- sustento e 
para as Forças Armadas de Defesa de 

das populações.
"São chamados a cumprir essa 

missão perene do serviço cívico num 
momento em que a pátria, mais do 
que nunca, exige amor a si e a lealdade 
de todos seus filhos, cada um na área 
da sua actuação. É em momentos 
difíceis que se sente ou vive-se os que 
traem a pátria", observou.

Nesse contexto, Filipe Nyusi apelou 
aos finalistas do 10º Curso de Prestado-
res de Serviço Cívico a "olhar Moçam-
bique, vossa pátria amada, na perspec-
tiva de servidores imbuídos de espírito 
de amor incondicional e entrega total 
em todas as missões que vos forem 
incumbidas".

A propósito, assinalou com satisfa-
ção o facto dos prestadores do serviço 
cívico se terem empenhado na limpe-
za e reconstrução da Vila de Palma e de 
Mocímboa de Praia.

"Sei que outros se preparam para 
se deslocarem a outros pontos desta 
província com vista a executar tarefas 
semelhantes. Portanto, quero conv-
idar-vos a se juntarem a este grupo 
que está de baixo de dificuldades, mas 
vocês não estão autorizados a terem 
medo de dificuldades. Estão, sim, per-
mitidos a enfrentar as dificuldades de 
modo a dar um novo ímpeto ao esfor-
ço do Governo de reconstruir as zonas 
destruídas pelos terroristas", asseverou.

Referiu ainda que quando outros 
jovens recuam, como se verifica na so-
ciedade moçambicana, os prestadores 
do Serviço Cívico de Moçambique de-
vem tomar a vanguarda.

Nessa ordem de ideia, "reitero a ne-
cessidade de participação abnegada 
de todos vós na reconstrução do que 
muito nos pertence", recomendou, 
para adicionalmente revelar que o re-
gresso das populações nas zonas livres 
de actos terroristas, no Norte do país, e 
ainda que de forma espontânea, deve 
ser da responsabilidade do Estado 
para garantir a sua segurança e prestar 
apoio na reconstrução.

Neste exercício, o Presidente da 
República considera que o presta-
dor do serviço cívico deve assumir-se 
como agente fundamental, ocupando 
a linha da frente neste processo em 
apoio ao Governo.

"Queremos que o Serviço Cívico de 
Moçambique seja o rosto e cartão-de-
visita do processo de reconstrução das 
zonas destruídas pelos terroristas", frisou.

ONZE ESPECIALIDADES DE SCM

Na verdade, o encerramento do 10º 
Curso de Instrução Básica de Presta-
dores do SCM significou a primeira 
etapa de formação que durou quatro 
meses. Depois vêm mais duas, sendo 

Retorno de veteranos ugandeses 
a Montepuez

O encerramento do 10º Curso de Instrução Básica de Prestadores do Serviço Cívico de Moçambique (SCM) foi 
testemunhado por um grupo de veteranos da Luta de Libertação do Uganda, que entre 1976 e 1978 fizeram 
treinos militares no Centro de Instrução Militar de Montepuez e conduziram a guerra que culminou com o 
derrube do regime de Idi Amin Dada, considerado um dos ditadores mais brutais e déspotas da história. Na 
ocasião, Filipe Nyusi fez saber aos mais de 500 jovens finalistas que Moçambique e Uganda escreveram com 
letras douradas a história da sua libertação política e com a mesma determinação e glória querem trilhar pelos 
caminhos da sua libertação económica.

identificaram áreas de cooperação, a 
agro-pecuária, produção de algodão, 
milho, girassol, gergelim e fruta, no dis-
trito de Balama.

Durante uma semana no país, os 
veteranos de luta ugandeses irão tra-
balhar em conjunto com o Ministério 

cano em geral.
"Igualmente, os veteranos vão con-

tinuar a discutir com o Ministério da 
Defesa a implementação do projecto 
inicial de construção de uma escola 
técnica profissional, aqui no distrito 
de Montepuez", disse o governante 

da Defesa Nacional para implementar 
os acordos rubricados recentemente 
em Kampala, entre Filipe Nyusi e Yow-
eri Musevene, através de projectos 
que deverão empoderar economica-
mente os veteranos da Luta de Liber-
tação Nacional e o povo moçambi-

moçambicano. 
Depois de apresentado publica-

mente, Filipe Nyusi pediu ao represent-
ante dos veteranos ugandeses, Ivan 
Coreta, para transmitir a bravura com que 
usaram para libertar o povo ugandês do 
regime totalitário de Idi Amin.

Agradeceu igualmente o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, o 
seu Governo e o povo moçambicano 
por ter acolhido o seu grupo e dado 
instrução militar em Montepuez, que 
viria depois a permitir a criação do ex-
ercito que libertou o seu país.

Na ocasião, o visitante felicitou os 
jovens, afirmando que terminavam a 
primeira etapa da sua formação como 
prestadores do serviço cívico.

Referiu ainda que estava no nosso 
país a convite do Governo moçambi-
cano, no âmbito do seguimento das 
decisões tomadas em Kampala pelos 
dois estadistas.

Assim, Ivan Coreta apelou aos jo-
vens para continuarem a dar o melhor 
de si em defesa da pátria moçambi-
cana.

incluir um pacote de formação de 
prestadores cívicos em matérias relati-
vas à busca e salvamento humanitário 
em situações de calamidades naturais; 
conceber e ministrar cursos de meia-
duração na área de primeiros socorros; 

concreto e sustentável, cujo impacto 
seja passível de avaliação.

"O Serviço Cívico de Moçambique 
deve primeiro incluir um pacote de 
formação de prestadores em matérias 
relativas, deve agigantar-se, tornando-

introduzir nos cursos actualmente mi-
nistrados módulos relacionados com 
o tratamento com a população vítima 
da violência armada e observância do 
direito internacional humanitário e di-
reitos humanos na sua generalidade.

"Esta formação é fundamental 
porque vão lidar com alguém que está 
em pânico, que viu seu filho ser morto, 
que viu seu pai ser esfaqueado, ou 
que viu sua esposa ser violada. Vocês 
devem ter formação adequada para 
lidar com estas situações e mitigar o 
sofrimento da população", anotou o 
estadista moçambicano.

Por outro lado, exortou para a neces-
sidade do Serviço Cívico de Moçam-
bique aprimorar os curricula para 
formação de prestadores na área de 
construção de infra-estruturas resili-
entes; criar mecanismo de divulgação 
dos produtos gerados pelo Serviço 
Cívico de Moçambique.

"Vocês devem colocar o vosso saber 
ao serviço do país e do Estado. É isso que 
queremos muito rapidamente, e em 
situações de crise sócio-económica e 
humanitária o Serviço Cívico de Moçam-
bique deve se destacar", exortou.

se a ferramenta ideal do país para 
responder às diversas necessidades e 
desafios que nos são impostos pelas 
emergências naturais e provocadas 
pelo Homem", exortou.

Para o efeito, o SCM deve primeiro 

que a que se segue terá a duração de 
dois meses, para depois passar-se para 
a última etapa de formação que será 
feita no Centro de Chingodzi, em Tete. 

Aqui, os jovens irão adquirir conheci-
mentos e habilidades para saber fazer 
em 11 áreas de especialidade, nome-
adamente: agro-pecuária; mecânica-
auto; canalização; pintura; serralharia; 
carpintaria; construção civil; culinária; 
alfaiataria e electricidade. 

A formação terminada última sexta-
feira envolveu cerca de 540 jovens ori-
undos de todas as províncias moçam-
bicanas, dos quais 50 são mulheres.

Segundo soube o PÚBLICO, os 
recém-formados serão distribuídos pe-
los três centros de produção existentes 
no país. 

REFORMAS CURRICULARES

Em relação à necessidade do SCM 
adequar-se aos desafios da actuali-
dade, o Presidente da República e Co-
mandante-chefe das FDS referiu que 
o Ministério da Defesa Nacional deve 
elaborar, em coordenação com outros 
sectores do Governo, um programa 

Pose com veteranos ugandeses
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Casos das Redes SociaisDiplomacia determinante para 
eleição de Moçambique 

O apetite em torno da ocupação de 
dez lugares reservados a membros 
não permanentes no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas 
aumenta cada vez que o mês de 
Junho se aproxima e, em Moçam-
bique, por exemplo, o caso não 
é para menos, tendo merecido 
atenção no X Conselho Coorde-
nador do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, termi-
nado último sábado, em Maputo.

Foto de família do X Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

- Todas as condições para o país ser eleito já estão criadas, contando-se até com o endosso da União Africana (UA), da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
- A ser eleito, Moçambique irá assumir enormes desafios, ajudando na resolução de vários conflitos no mundo, sobre-
tudo em países africanos

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

No encontro, de três dias, os partici-
pantes se debruçaram em torno desta 
matéria e chegaram ao entendimento 
de que a diplomacia moçambicana é 
bastante importante para o país conse-
guir ocupar um dos lugares no Consel-
ho de Segurança das Nações Unidas, 
que, no entanto, é o único órgão do 
sistema internacional capaz de adop-
tar decisões obrigatórias para todos os 
Estados-membros da ONU, podendo 
inclusivamente autorizar intervenções 
militares para garantir a execução das 
suas resoluções.

O órgão para o qual Moçambique é 
candidato a membro não permanente 
é também conhecido como entidade 
que autoriza operações de manutenção 
de paz e missões políticas internacionais. 

Na sua estrutura, o organismo de 
segurança das Nações Unidas é com-
posto por 15 membros, sendo cinco 
permanentes, com poder de veto, no-
meadamente Estados Unidos, França, 
Reino Unido, Rússia e China. Os demais 
10 membros não-permanentes são 
eleitos pela Assembleia-Geral da ONU 
para mandatos de dois anos.

Para já, a próxima sessão da Assem-
bleia-Geral da ONU, que culminará 
com a eleição de 10 novos membros 
não permanentes ao órgão de segu-
rança, para o biénio 2023-2024, deverá 
acontecer em menos de um mês, 
concretamente em Junho, o que con-
sequentemente estimula a vaga de 
agitação, tendo em conta a ansiedade 
dos países concorrentes em ocupar os 
lugares reservados no órgão.

No X Conselho Coordenador do 
MNEC, recentemente havido em Ma-
puto, os participantes, reflectindo so-
bre a candidatura de Moçambique ao 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, os participantes viram a diplo-
macia moçambicana como funda-
mental para o país conseguir eleger-se, 

facto que já tinha sido avançado pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
quando no primeiro dia da reunião 
procedia à sessão de abertura.

Mas seja como for, a experiência de 
Moçambique na resolução de confli-
tos, como assume Leonardo Simão, 
diplomata itinerante e/ou promotor da 
candidatura de Moçambique àquele 
órgão, é “bastante conhecida e apre-
ciada”, pelo que muitas nações estão 
convictas de que, uma vez no órgão, 
Moçambique pode ajudar a resolver 
vários conflitos no mundo, sobretudo 
africanos. 

Outro aspecto favorável a Moçam-
bique é o facto de ser a primeira vez 
que o país apresenta a sua candidatura 
em 46 anos de filiação às Nações Uni-
das, o que “é muito apreciado”. É que os 

Quando há uma candidatura única 
para um lugar isso facilita muito o tra-
balho da Assembleia-Geral, porque, 
segundo os diplomatas, não precisará 
de escolher entre um e outro, hav-
endo uma eleição quase sem bar-
reira. Noutros grupos, por exemplo o 
caso da Europa, geralmente são dois 
lugares, mas há três candidatos. Então, 
os membros têm de se dividir em qual 
dos três apoiar. E sempre há um que 
fica de fora. Isso cria sempre um certo 
azedume, o que no caso de Moçam-
bique não existe.

Outro factor que se acredita mobili-
za simpatias é o facto de Moçambique 
ter apoiado outras nações em situação 
de conflitos. “Já temos uma experiência, 
uma trajectória de ajudar outros países 
a encontrarem soluções para seus dife-

membros das Nações Unidas defen-
dem a rotatividade no fórum, excepto 
para os cinco membros permanentes 
acima indicados.

Na verdade, segundo os diplomatas, 
o mundo quer que haja maior rotativi-
dade possível de modo a dar opor-
tunidade a todos os países do mundo 
de servirem nesta instância suprema 
das Nações Unidas. “Portanto, o facto 
de nos apresentarmos pela primeira 
vez desperta muita simpatia à nossa 
causa”, afirma Leonardo Simão, que fala 
igualmente do endosso que o país já 
tem da União Africana (UA), da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) e da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
o que significa que não haverá muita 
disputa de lugar.

rendos. Portanto, tudo isto somado faz 
com que haja uma simpatia bastante 
elevada ao nosso pedido em relação à 
nossa candidatura”, entendem os dip-
lomatas moçambicanos presentes no 
X Conselho Coordenador do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros e Coop-
eração, que decorreu sob o lema “Por 
uma Diplomacia de Paz, Investimento 
e Desenvolvimento – Novos Desafios e 
Novas Abordagens”.

DOS DESAFIOS DA DIPLOMACIA
Para além da candidatura de 

Moçambique a membro não per-
manente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas o encontro se de-
bruçou sobre os desafios da diploma-
cia moçambicana na atracção de inves-
timentos para o país, onde o Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, chegou a desafiar 
os diplomatas moçambicanos a serem 
mais criativos na busca de mais investi-
mento estrangeiro e de iniciativas para 
impulsionar o desenvolvimento social 
e económico do país.

Àqueles servidores públicos, o Presi-
dente Nyusi recomendou que andas-
sem bem informados e sensibilizados 
sobre a realidade do país e, com detal-
he, conhecer a situação de segurança, 
política, económica, mudanças climáti-
cas, Covid-19, entre outros. 

“Os diplomatas devem estar abaliza-
dos na política e estratégia internacio-
nal. Queremos que o nosso diplomata 
assuma o espírito de criatividade e de 
entrega abnegada na angariação de 
mais investimento e iniciativas de de-
senvolvimento nacional”, disse Nyusi, 
que entende que os diplomatas, muni-
dos desses conhecimentos sobre o país 
e do contexto global de cada país onde 
actuam, saberão mobilizar a coop-
eração e os recursos necessários para 
complementar os esforços do Governo, 
bem como explicar aos parceiros sobre 
a realidade e percepções reais do país.

Reitera-se ainda a necessidade 
dos diplomatas reforçarem as acções 
de prevenção e assistência às comu-
nidades moçambicanas residentes no 
estrangeiro, com realce para a sua in-
serção na vida económica e social nos 
países de acolhimento.

Na mesma sessão, Filipe Nyusi exigiu 
aos quadros do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação para 
que tenham uma agenda económica 
nas suas missões, onde o caminho a 
ser trilhado neste sentido já foi iniciado 
com a instalação de missões no Qatar 
e Ruanda.

Corrida pela ocupação de lugares no Órgão das Nações Unidas
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Mão na Massa A engenharia e gestão da força do trabalho nas 
pequenas e médias empresas

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

Agora temos que falar do “retorno 
sobre o investimento”. Nada de au-
mentar 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 produtivi-
dade agrícolas neste país! Em África 
a produtividade agrícola só diminuiu 
nos últimos 50 anos. O nosso agricultor 
não quer aumentar a produtividade, 
ele vai evitar isso pois ele já percebeu 
que os preços das mercadorias que 
ele precisa, aumentam 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…começou a vender o 
coco quando este ainda estava na fase 
de lanho, começou a vender o milho 
quando este ainda estava na fase da 
maçaroca… porque ele também pre-
cisa de um retorno rápido sobre o seu 
investimento. Só assim o preço de um 
coco conseguiu disparar de 5 meticais 
para 60 meticais e isso trouxe retorno 
adequado ao investimento de mais de 
2 décadas de limpezas aos coqueiros. 
Só assim o preço do milho seco (que 
no Norte ainda se vende a 5-7 metic-
ais/kg) vai conseguir disparar e trazer 
retorno adequado ao agricultor. Para 
quê deixar a maçaroca secar e ficar 
milho se uma única maçaroca se pode 
vender por 25 meticais?  Para quê es-
perar 5 meses até a o matsau produzir 
feijão nhemba se vendendo as folhas 
mensalmente, já se ganha 5 vezes mais 
do que vendendo feijão seco? 

tempo de trabalho dele é produtivo e 
que não passa o tempo a estudar ou a 
falar no celular.

Não deveremos ter indústrias que 
só geram custos fixos com edifícios 
despintados, equipamentos parados, 
alugados como armazéns, tentando 
sobreviver de rendas, para a seguir 
pegarmos no valor pago por via des-
sas rendas e re-distribuirmos na forma 
de salário mínimo aos trabalhadores 
ociosos. Salários mínimos provocam 
produção mínima. Os salários propos-
tos pelo governo podem até ser salári-
os milionários se nos recordarmos que 
os trabalhadores de várias empresas só 
vão ao serviço para ir sentar, jogar car-
tas, andar nas camionetas e tomar chá. 
Isso acontece porque os gestores ficam 
6 meses por ano à espera de matéria 
prima e durante esse período ocioso, 
não podem desvincular os trabalha-
dores porque em Moçambique isso é 
proibido por lei ou por praxis.

Temos que ter coragem! Prestar at-
enção ao trabalho e não aos postos de 

emprego. Temos que liberalizar o setor 
do emprego, colocar gestores jovens 
nas empresas que entendem bem 
sobre assuntos de retorno sobre os 
investimentos, sanear as empresas de 
modo a segmentar bem os custos fixos 
dos custos variáveis, dizer aos gestores 
que o que realmente interessa é lidar 
com os custos variáveis, aqueles que 
determinam os custos de produção, 
chamar os trabalhadores para os pos-
tos de trabalho quando houver trabal-
ho, dispensar os trabalhadores quando 
não houver trabalho, pagar 120-240 
meticais por hora ao trabalhador 
quando houver trabalho e remeter o 
trabalhador ao INSS quando não hou-
ver trabalho. Não se trata de pegar em 
100 homens e aumentar a produção e 
a produtividade. O que devemos fazer 
é pegar 10 homens e mulheres e pro-
duzir aquilo que nos traz maior retorno 
sobre o investimento. Viva o Primeiro 
de Maio, com cores, carros alegóricos e; 
com energia e esperança!  

(Conclusão)

Já chega de falarmos coisas que não 
entendemos. Nada de aumento de 
produção nem de produtividade aqui! 
Agora só queremos retorno sobre o 
investimento. Só isso vai tirar os agricul-
tores do salário de miséria.

Na indústria é mesma coisa. Temos 
que nos concentrar na produção das 
coisas que nos trazem maior retorno 
sobre os investimentos. Não devemos 
continuar a funcionar como agências 
de desenvolvimento social. Indústria é 
indústria e o que conta é o uso de eletri-
cidade e maquinaria para a produção 
de coisas caras, na unidade de tempo. 
Então, os salários têm que ser baseados 
na atividade que o trabalhador ex-
ecuta, por cada hora de trabalho e de-
vem ser remetidos semanalmente ou 
quinzenalmente ao trabalhador. Outra 
coisa é a fiscalização da atividade do 
trabalhador. Cada empresa precisa for-
mar os timekeepers, controladores do 
tempo de atividade, fiscais que ficam 
nas oficinas a olhar para a atividade 
de cada trabalhador e garantir que o 
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Exultação à diplomacia moçambicanaEditorial
A diplomacia moçambicana está 

a trilhar um bom caminho, caracter-
izado pelos avanços que ressaltam em 
vários domínios da vida política, social 
e económica, o que, consequent-
emente, convoca-nos a congratular o 
Governo pela sua determinação e fir-
meza na busca de soluções aplicáveis 
aos problemas do país, via amizade e 
cooperação com os outros países da 
região, de África e do mundo. 

O país que habitamos hoje é de 
múltiplos desafios, exigindo da nossa 
diplomacia uma grande responsabi-
lidade na busca de soluções para os 
mesmos, explorando sempre as van-
tagens que a cooperação pode pro-
porcionar a um país que queira sair da 
detestável situação a que se encontra.  

O nosso país atravessa um período 
difícil, marcado pelas mudanças 
climáticas, devastação causada pelos 
ciclones, a crise sanitária e/ou Co-
vid-19, e, principalmente, o terrorismo 
no Norte, afectando negativamente a 

promoção do bem-estar dos moçam-
bicanos. Trata-se de problemas que 
exigem de todos nós a aplicação de 
uma diplomacia assertiva na defesa 
dos interesses nacionais.

Por isso, no X Conselho Coordenador 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, que terminou último 
sábado, envolvendo antigos e novos 
quadros da instituição, debruçou-se so-
bre os desafios da diplomacia moçam-
bicana, em vários domínios em que esta 
pode contribuir para o desenvolvimento 
nacional, a começar pela atracção de in-
vestimentos para o país. 

Aqui, ficou claro que os diplomatas, 
em função do local e do papel que 
assumem no contexto das nações, 
podem desempenhar um papel 
preponderante na mobilização de in-
vestimentos para vários projectos de 
desenvolvimento do país.

No entanto, com esta intenção, não 
significa que os diplomatas nunca se 
preocuparam em procurar investimen-

tos para o país, mas agora as motivações 
são outras, pois o Governo quer rapida-
mente fortificar o sector económico.

É importante que se diga agora que 
os diplomatas do país no exterior têm 
estado a desempenhar um papel im-
portante, uma vez que muitos inves-
tidores estão em Maputo graças aos 
contactos por eles feitos. Mas a partir 
de agora, como ficou claro na reunião 
dos diplomatas, os cônsules honorários 
terão os termos de referência desen-
volvidos pelo Governo, em que actu-
arão como guia para defender os inter-
esses de Moçambique no estrangeiro, 
algo que, a nosso ver, ajudará muito na 
identificação de respostas adequadas 
para cada desafio que o país enfrenta.

Em nosso entender, o diplomata 
deve continuar a ter uma postura ap-
ropriada, digna de quem representa e 
transmite a imagem do país, sempre 
que está no exercício de funções den-
tro e fora do país. 

O diplomata, na nossa óptica, deve 

continuar a ser um funcionário com 
grande sensibilidade para com os in-
teresses nacionais e com habilidade 
para efectuar pesquisa e leitura da con-
juntura nacional e internacional, bem 
como elaborar propostas de posicio-
namento do nosso país relativamente 
à dinâmica das relações internacionais.

Somos fiéis defensores de uma 
política externa mais acutilante em 
função dos grandes objectivos do país, 
que passam pelo desenvolvimento 
económico e social. A política externa 
moçambicana deve ter a ambição de 
capitalizar a diplomacia para promov-
er a agenda de desenvolvimento na-
cional, inserida na actual conjuntura da 
crise económica susceptível de provo-
car pouca procura de matérias-primas 
e induzir à retracção de investimentos.

A situação económica do país e 
do mundo deve determinar a forma 
como a nossa diplomacia deve se 
posicionar no mundo para fazer face 
aos desafios actuais.

Entendemos também ser imperioso 

que o país encontre mecanismos prag-
máticos para melhorar a sua inserção no 
ambiente internacional de negócios, via-
bilizando prioritariamente o interesse na-
cional, sobretudo a implementação da 
agenda nacional de desenvolvimento.

Antes de fechar estas linhas, que-
remos aqui recordar aos diplomatas 
moçambicanos que é já no próximo 
mês (Junho) que a Assembleia-Geral das 
Nações vai escolher os dez novos mem-
bros não permanentes para o Conselho 
de Segurança da organização. No en-
tanto, estando Moçambique a concor-
rer para um dos lugares naquele órgão 
das Nações Unidas, queremos apelar 
aos diplomatas moçambicanos para 
dinamizar o processo, usando como 
instrumento de trabalho as estratégias 
que bem conhecem e usam-nas ha-
bitualmente nas relações entre nações. É 
que, bem vistas as coisas, para o país con-
seguir o lugar pretendido naquele que 
é o mais importante órgão das Nações 
Unidas, tudo depende da boa diploma-
cia moçambicana.   

OPINIÃO OPINIÃO

Este desabafo surge 
na sequência de vários 
roubos, saques e desvios 
de dinheiros públicos 
por parte de alguns 
funcionários e dirigentes 
do Aparelho do Estado 
que se aproveitam da sua 
posição ou oportunidade 
para sacar e saquear 
avultadas somas de 
dinheiro que se acham à 
sua guarda. 

O Canhão

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

A união entre um homem e uma 
mulher que resulta na constituição de 
uma família é um vínculo amoroso 
que deve durar para sempre. O casal 
deve permanecer inseparável, feliz, 
harmonioso, amigo, cúmplice, diverti-
do e unido. Aliás, quando duas pessoas 
se unem por um vínculo baseado na 
paixão ou no amor, a ideia é que esse 
laço seja indelével. Mas, como sabeis 
caros leitores, nem sempre é assim. Até 
a Lei já prevê o divórcio para pessoas 
casadas. Quer dizer, o amor pode du-
rar para sempre, mas também pode 
acabar. E quando acaba o casal se 

separa. Alguns casais permanecem na 
mesma casa, embora divorciados ou 
separados. Outros acabam vivendo 
em casas diferentes. 

Quando passam a viver em casas 
diferentes, normalmente a mulher 
fica com os filhos. Principalmente 
quando se trata de menores. Aqui 
surgem alguns problemas. Alguns 
pais acabam deixando de dar a dev-
ida atenção aos filhos que ficaram 
com a mamã. Não visitam as crian-
ças, não procuram saber como estão. 
Até parece que os filhos também se 
divorciaram do papá. Hewena papá! 
Isso é feio. Dá carinho às crianças. Elas 
não são culpadas pelo divórcio.

Deixar de comprar comida, roupa, 
material escolar, brinquedos, etc., 
para os próprios filhos é muito feio e 
condenável. 

Papás, cuidem dos vossos filhos. Eles 
serão o vosso suporte no futuro. Quan-
do vocês forem velhos, velhinhos, 
quem vai cuidar de vocês são essas 
crianças que hoje vocês estão a votar 
ao abandono e desamparo. Não mis-
turem os vossos problemas. E mesmo 
que estejam separados, os pais devem 
continuar a manter uma relação de 
respeito e consideração mútua. De-
vem conversar como gente civilizada 

e não transmitir os problemas para as 
crianças. Parecendo que não, os nos-
sos filhos, por mais pequenos ou crian-
ças que sejam, conseguem perceber 
quando algo há de errado entre papá 
e mamã. E eles vão acumulando estes 
sentimentos até que um dia acabam 
por se tornar pessoas amargas, sem 
sentimentos, sem escrúpulos, e não 
acredito que um pai goste de ver o seu 
próprio filho assim.

E mais. Quando não damos carinho 
e atenção às crianças, elas crescem 
sem saber o que é amor. Essa falta de 
amor paterno acaba se virando con-
tra os pais quando envelhecem. Os 
filhos não sentem nenhum carinho 
pelos pais e acabam abandonando 
os velhos. Muitos dos velhos que 
vemos a deambular pelas ruas deste 
país têm filhos que estão bem na vida. 
Mas como os filhos cresceram sem o 
carinho dos pais, eles olham para os 
velhos como se fossem um fardo que 
só serve para deitar no lixo.

Por isso, caros amigos, cuidem 
bem dos vossos filhos, tratem-nos 
com muito carinho e amor, porque 
nós nunca sabemos como será o nos-
so amanhã. Hoje são as crianças que 
precisam de nós. Amanhã seremos 
nós a precisar delas.

A separação e os filhos

O Cofre público escancaradoSapiência

uma azáfama desenfreada por parte 
de alguns funcionários e dirigentes 
do Estado de tudo fazerem para esva-
ziarem o Cofre. O Cofre onde o Estado 
Moçambicano guarda o seu dinheiro 
está aberto, ou melhor escancarado, e 
há a sensação de que existe nele muito 
dinheiro e que qualquer funcionário 
tem acesso ao mesmo, e não perde a 
oportunidade de lá retirar algum din-
heiro que precisa para comprar o que 
lhe apetece, em detrimento da despesa 
pública. O dinheiro é retirado do Cofre 
de variadíssimas formas e há esquemas 
usados que já não necessitam de qual-
quer sofisticação. Muitas obras públicas 
que poderiam ser levadas a cabo não o 
são, porque a justificação é de que o Es-
tado não possui dinheiro para o efeito. 
Entretanto, o Cofre tem dinheiro que é 
retirado todos os dias por aqueles que 
conhecem o esquema de o fazer. 

Este desabafo surge na sequência 
de vários roubos, saques e desvios de 
dinheiros públicos por parte de alguns 
funcionários e dirigentes do Aparelho 
do Estado que se aproveitam da sua 
posição ou oportunidade para sacar e 
saquear avultadas somas de dinheiro 
que se acham à sua guarda. 

Há uma sensação de que no Cofre 
Público há muito dinheiro que não 
acaba. Esta conclusão é alicerçada por 
aquilo que assistimos todos os dias 
através dos órgãos de informação, que 
anunciam vários escândalos de rou-
bos, desvios e tentativas de se retirar ao 
máximo o dinheiro do Estado. 

A nova táctica que agora é usada é 
através de lançamento de concursos 

do Estado. 
Viraram moda todas estas práticas, 

facto que dá lugar a um direito ad-
quirido pelos funcionários corruptos e 
gatunos e que quem de direito parece 
não ter poderes ou capacidade para 
travar o seu progresso e inverter a situ-
ação prevalecente. Muitos dirão que 
tudo isto virou cultura, maneira de ser 
dos moçambicanos, quando de facto 
é um grupo restrito que se tem ben-
eficiado do erário público, colocando 
em causa a nossa existência como um 
povo honesto e trabalhador. 

O dinheiro que é sacado de qual-
quer maneira faz muita falta à despesa 
pública em matéria de infra-estruturas 
sócio-económicas como estradas, 
pontes, escolas, hospitais, tribunais, 
esquadras, etc. A falta destas infra-
estruturas coloca a população numa 
situação de desespero e pobreza. 

A justificação e o argumento de que 
o país é pobre e que há falta de meios 
ou recursos para fazer face às suas ne-
cessidades está cada vez a deixar de 
ser real, porquanto é tanto o dinheiro 
aos milhões e biliões de meticais que se 
rouba e se desvia do Cofre do Estado. Os 
gatunos nem sequer têm vergonha ou 
medo de roubar o dinheiro do Estado. 

Não se conhece nenhum discurso 
real de que o país já não tem dinheiro. 
A falta de controlo e fiscalização do din-
heiro e da despesa pública constitui o 
grande problema na salvaguarda da 
segurança do Cofre do Estado. Parece 
que os que deviam guardar o Cofre 
e gerir de forma racional e honesta o 
dinheiro são os que atacam a massa e 

de forma impune.   
Fala-se de protecção que os 

saqueadores possuem por parte de 
alguém com poder superior ou por 
parte de uma associação poderosa 
intocável e que não tem medo. Os 
que saqueiam o Cofre não têm medo 
e sabem que em caso de ser levados à 
barra do tribunal, tal será uma formali-
dade temporária. 

O país precisa de uma mão dura 
para acabar com os roubos que são 
protagonizados na Função Pública e 
que colocam em causa o nosso de-
senvolvimento. É altura de se purgar 
o Aparelho do Estado e, se necessário, 
reduzir o número de “sanguessugas” 
que pululam em vários sectores do 
mesmo e que nada fazem senão espe-
rar por uma oportunidade para sacar.  

O Cofre do Estado não devia estar 
à mercê de saqueadores. Acreditamos 
e ainda temos a esperança de que 
quem de direito ainda vai a tempo de 
salvar o que ainda resta do Cofre, bas-
tando para isso vontade e energia sem 
qualquer compromisso e compaixão.  

 Deve-se evitar que o Cofre fique 
vazio. Enquanto isso, as pessoas re-
sponsáveis pela guarda do Cofre do 
Estado devem ser responsabilizadas. 
Será triste se um dia ouvirmos dizer 
que o Cofre desapareceu. 

O que pretendemos defender é 
que não podemos continuar a assistir 
impunemente ao saque do erário pú-
blico por indivíduos sem escrúpulos e 
que impunemente colocam em causa 
o nosso Estado, o Governo e o nosso 
bem-estar. O assunto é mesmo serio. 

públicos, que incluem obras públicas 
e fornecimento de materiais e equipa-
mentos diversos, cujas adjudicações 
envolvem avultadas somas de din-
heiro, quando os tais bens e serviços 
em causa não valem os valores mon-
etários indicados. 

 A outra forma que virou moda é 
de dificultar a decisão de expediente 
administrativo através de manobras 
burocráticas, até que o interessado de-
sista, e, mais tarde, cobrar-se-lhe valor 
monetário, em relação à decisão to-
mada no pedido formulado, contudo, 
o valor não chega a entrar nos Cofres 

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

Moçambique é considerado um 
dos 10 países mais pobres do mundo, 
de acordo com os índices estatísticos 
de desenvolvimento mundial. 

Sem pretender questionar este 
dado, o que se sabe é que o país é rico 
e possui muitos recursos naturais e al-
guma capacidade técnica, capazes de 
em pouco tempo (médio prazo – 10 
a 15 anos) tornar o país num dos mais 
desenvolvidos de África. Contudo, um 
dos grandes constrangimentos, senão 
mesmo a grande preocupação que o 
país enfrenta, é a falta de gestão trans-
parente dos recursos financeiros que 
possui, e os que vai arrecadando junto 
dos seus parceiros internacionais têm 
sido usados de forma questionável. 
Enquanto o Governo luta por angariar 
fundos e a sacrificar os cidadãos com 
impostos de todo o tipo e feitio, há 
um grupo de funcionários e dirigen-
tes do Estado que tudo fazem para se 
apoderarem do erário público, ou seja, 
esvaziarem o Cofre do Estado. 

Por aquilo que temos vindo a obser-
var ao longo dos últimos tempos há 
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OPINIÃO NACIONAL

Nyusi exige infra-estruturas resilientes
Em pleno Dia Nacional do Engen-
heiro, assinalado última terça-feira, 
o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, juntando o útil ao agradável, 
desafiou a classe dos engenheiros 
moçambicanos a procurar sempre 
soluções inovadoras para os vários 
desafios que afectam o sector de 
infra-estruturas do país, recomen-
dando a construção de infra-es-
truturas condignas e duráveis, no 
contexto dos Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável.

pação da indústria no emprego e no 
produto interno bruto, de acordo com 
as circunstâncias nacionais, e dobrar a 
sua participação nos países de menor 

desenvolvimento relativo.
O objectivo, como avança o mesmo 

capítulo, é aumentar o acesso das 
pequenas indústrias e outras empre-
sas, particularmente em países em 
desenvolvimento, aos serviços finan-
ceiros, incluindo crédito acessível e 
sua integração em cadeias de valor e 
mercados.

De acordo com o Chefe de Estado, 
ser engenheiro é ser o projector de 
esperanças e o concretizador de son-
hos, usando a ciência, a criatividade e, 
sobretudo, o humanismo para gerar 
estruturas e infra-estruturas que ga-
rantem o funcionamento de uma so-
ciedade. 

No entanto, nos tempos actuais, 
segundo ainda o Presidente da 
República, o “engenheiro não se deve 
intimidar, devendo ser um inovador, 
questionando sempre as práticas as-
sentes como paradigmáticas, através 
da busca de uma nova visão do mun-
do, acreditando sempre que há uma 
forma melhor, ou mesmo diferente de 
fazer as coisas”.

Nyusi desafia ainda o engenheiro 
moçambicano a aprimorar a sua téc-
nica, não só em termos de estética ou 

O mesmo capítulo estabelece ser 
importante promover a industrializa-
ção inclusiva e sustentável e, até 2030, 
aumentar significativamente a partici-

Mouzinho Saíde, DG do HCM

Orações banidas no HCM
O incómodo causado pelo som alto das pregações evangélicas durante a visita a pacientes levou o Hospital Cen-
tral de Maputo (HCM) a proibir a realização de pregações ou orações em grupo nas enfermarias e corredores 
daquela unidade sanitária, sem prévia autorização.

os cidadãos precisam de pensar sobre 
as suas práticas, que devem ser éticas.

OUTRAS MEDIDAS

A direcção do hospital decretou 
também a obrigatoriedade de desin-
fecção permanente das mãos, hume-

os religiosos que fazem visitas têm essa 
intenção. Muitos, além de visitar o seu 
paciente, acabam chamando atenção 
dos outros, muitas vezes a contragos-
to, porque não são da mesma religião, 
para que escutem o que eles têm a diz-
er”, diz fonte hospitalar, acrescentando 
que, para que “factos dessa natureza 
não se perpetuem”, a direcção decidiu 
liberar a entrada dos religiosos “apenas 
para visitas.” “Caso eles desejem realizar 
algum tipo de pregação ou oração em 
conjunto, podem solicitar à direcção 
do hospital por escrito.

ELOGIOS

A decisão do HCM é elogiada pelos 
diversos actores sociais, que dizem ser 
esta uma boa oportunidade para se faz-
er uma releitura sobre essas pregações. 

“Não vejo como intolerância reli-
giosa, mas como uma forma de impor 
nossos limites, que me parece cor-
recto”, diz a evangelista Laura Macu-
luve, acrescentando que “o hospital 
deixa claro que quer a contribuição da 

decimento dos sapatos no pedilúvio, 
distanciamento físico diante do pa-
ciente, respeito do horário da visita 
médica e privacidade do doente.

Para melhor compreender estas re-
gras, a mais recente criada Comissão 
de Ética Hospitalar do HCM promoveu 
no dia 24 de Março a primeira forma-
ção em Capelania hospitalar, destina-
da a diferentes grupos religiosos, com 
o objectivo de divulgar e melhorar a 
coordenação entre as partes.

A Capelania hospitalar vem sendo 
adoptada em muitos hospitais do 
mundo, incluindo o solo pátrio, e 
consiste na prestação de serviços reli-
giosos com o intuito de proporcionar 
amor, esperança e fé àqueles que se 
encontram sob o leito hospitalar.

No HCM, a prática já vem sendo 
adoptada há longos anos por dife-
rentes congregações religiosas, onde 
o denominador comum cinge-se no 
bem-estar físico, mental e social.

É que está comprovado que estas 
orações vêm contribuindo para o pro-
cesso de cura dos pacientes, sendo 
que não é ao acaso que esta unidade 
sanitária tem em vista a abertura de 
um espaço para cultos, denominado 
“Espaço de Convergência Religiosa”.

O espaço, cujas obras espera-se 
que venham a iniciar assim que as 
condições o permitirem, terá oito salas 
com capacidade para acolher 10 pes-
soas cada, permitindo que diferentes 
grupos religiosos realizem orações em 
simultâneo.  (Miguel Munguambe)

religião, mas não pode dar espaço ao 
constrangimento”. 

A forma de pregação adoptada 
por alguns religiosos já vem sendo 
discutida pelos diversos actores há 
algum tempo. A religião, assim como 
a medicina, a advocacia ou qualquer 
outra crença tem seus limites éticos. E 

Segundo a direcção daquela uni-
dade hospitalar, a decisão atende às 
reclamações de pacientes e visitantes, 
que são incomodados com as con-
stantes pregações feitas em voz alta 
durante as visitas nas enfermarias.

A direcção do HCM, detida por 
Mouzinho Saíde, diz que respeita to-
das as religiões, mas explica que as 
pessoas que quiserem realizar orações 
no recinto hospitalar desta unidade 
teriam que observar um certo proto-
colo estabelecido para o efeito, e que 
passa pela autorização depois de um 
pedido apresentado neste sentido.

Com esta determinação fica já claro 
que se antes cada um poderia se deslo-
car a determinada hora e local, dentro 
do recinto hospitalar e fazer rezas sem 
prévia coordenação com às estruturas 
locais, agora passa a ser obrigatória a 
apresentação de uma autorização 
emitida pela direcção máxima desta 
unidade, mediante pedido por escrito.

A medida, que vigora desde Março 
passado, visa proporcionar um ambi-
ente hospitalar são e melhorar a articu-
lação e funcionamento dos serviços.

As novas exigências consistem num 
protoloco que engloba, entre outros 
aspectos, o horário para a realização de 
visitas religiosas, adopção de atitudes e 
comportamento compatíveis com o 
ambiente hospitalar.

“Sabemos que existem pacientes 
que necessitam de um apoio, de uma 
palavra de conforto, e encontram tudo 
isso na religião. No entanto, nem todos 

- Em causa o incómodo que as pregações evangélicas geram aos pacientes

Classe de engenheiros obrigada a procurar soluções inovadoras

ALDA BANZE                                                 
Email: aldabanze206@gmail.com

Na verdade, construir infra-estrutu-
ras resilientes corresponde aos Objec-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), criados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para cumprir 
com os acordos feitos na Agenda 
2030. Seu princípio consiste em “con-
struir infra-estruturas resilientes, pro-
mover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação”, 
onde o engenheiro desempenha um 
papel primordial na materialização 
destes pressupostos.

Com efeito, o nono capítulo dos 
ODS determina ser importante de-
senvolver infra-estrutura de quali-
dade, confiável, sustentável e robusta, 
incluindo infra-estrutura regional e 
transfronteiriça, para apoiar o desen-
volvimento económico e o bem-estar 
humano, com foco no acesso equita-
tivo e a preços acessíveis para todos.

qualidade, mas também em termos de 
segurança, resiliência e principalmente 
do custo, “tomando em conta que está 
num país ainda na rota do desenvolvim-
ento, procurando melhorias na solução 
de habitação, saneamento básico, trans-
portes, infra-estruturas urbanas, par-
ticipando activamente no processo de 
industrialização, entre outras”.

Moçambique faz parte dos países 
mais vulneráveis aos efeitos das mu-
danças climáticas e tem sido vítima 
de repetidos desastres naturais, que 
colocam um obstáculo constante à 
engenharia. Neste sentido, entende o 
Chefe de Estado, a engenharia nacio-
nal deve ajustar-se a estas característi-
cas naturais, através da adaptação da 
sua técnica para o provimento de um 
produto capaz de resistir a estas ca-
tástrofes naturais e ambientais.

“Como Governo, continuaremos a 
dar o apoio necessário para o exercí-
cio da profissão de engenheiro, quer 
através da modernização do quadro 
legal, assim como através de provi-
mento de espaço próprio para que os 
engenheiros moçambicanos possam 
desenvolver a sua profissão sem con-
strangimentos”, garante o Presidente.

Presidente da República, Filipe Nyusi

Um olhar à nossa Administração Pública

Riscos militares de Moçambique

Financiamento do emprego científico ao longo das últimas décadas 

Fronteira Sudeste: Moçambique – Reino de e-Swatíni (Suazilândia) (1)

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

A extensão da fronteira entre 
Moçambique e o Reino de e-Swatíni 
é de 106km. De acordo com dados 
e informações do Instituto Nacional 
de Mar e Fronteiras (IMAF), somente 
5km foram reafirmados, em 2007. 
Desde então ocorrem sucessivos 
adiamentos na retoma do processo, 
por parte das autoridades do Reino 
de e-Swatíni. Esses adiamentos sus-
citam uma legítima inquietação nas 
pessoas atentas à matéria: será que a 
reafirmação fronteiriça não beneficia 
ambos os Estados?

A inquietação ganhou intensidade 
quando o jornal electrónico “Correio 
da Manhã”, [vide, em: <http://www.
correiodamanhamoz.com/tag/suazi-
landia/>. Acesso em 14/07/2018], 
citando um artigo publicado pela 
LUSA, do dia 28 de Março de 2017, 
escreveu e publicou uma informação 
segundo a qual o Comité Especial de 

FRANCISCO MENDES DA SILVA*                      

A Associação Nacional dos Investi-
gadores em Ciência e Tecnologia (AN-
ICT) de Portugal lançou recentemente 
uma consulta pública onde apresenta 
a sua proposta de solução (pelo me-
nos parcial) do problema da falta de 
oportunidades de carreira para investi-
gadores doutorados em Portugal. Para 
se perceber melhor este problema, 
talvez seja necessário fazer uma breve 
resenha histórica de como evoluiu e, 
acima de tudo, como se financiou a 
actividade científica em Portugal, nos 
últimos 20 anos, para se perceber mel-
hor a pertinência da sugestão. Sendo 
certo que existem outras fontes de fi-
nanciamento, a Fundação para a Ciên-
cia e a Tecnologia (FCT) foi central para 
o desenvolvimento da capacidade 
científica nacional, pelo que este artigo 
será fundamentado apenas nos dados 
públicos descritos nos vários relatórios 
de actividades anuais da FCT.

Até finais de 2007, um recém dou-
torado que pretendesse seguir, como 
actividade profissional em Portugal, a 
investigação científica tinha muito pou-
cas oportunidades que não fosse a de 
concorrer a uma bolsa de pós-doutora-
mento, na sua maioria, geridas pela FCT 
e financiadas, em larga medida, com fun-
dos europeus. A primeira mudança de 
paradigma neste cenário ocorreu pela 
mão do então ministro Mariano Gago, 

Determinação das Fronteiras, nomea-
do pelo rei de e-Swatíni, considera 
que o país tem direito de reclamar 
partes do território de Moçambique 
e da África do Sul, incluindo a capital 
deste país, Pretória. 

Citando o Príncipe Sicelo em artigo 
publicado pelo jornal estatal “Swazi 
Observer”, a LUSA é citada como ten-
do reportado que «[…] as fronteiras 
iniciais do país mostram que estava 
demarcada pelo rio Limpopo, no 
norte, e pelo rio Mkhuze, no sul; até a 
cidade hoje conhecida como Pretória 
pertence à Suazilândia e a cidade 
então conhecida como Sophia (na 
província de Gauteng, em Pretória) foi 
habitada pelos suazis; a nossa história 
está intacta e podemos mostrar 
que o Rei Ngwane III foi o primeiro a 
atravessar as Montanhas Lubombo, o 
que nos dá o direito a reclamar algu-
ma terra do Moçambique moderno». 

Então, a razão dos adiamentos na 
retoma do processo de reafirmação 
da fronteira comum com Moçam-
bique é que o Reino de e-Swatíni 
reivindica parte do território moçam-

com o lançamento do manifesto “Um 
Compromisso com a Ciência para o Fu-
turo de Portugal”, cujo lema era “vencer o 
atraso científico e tecnológico”. Baseado 
nesse manifesto, a FCT lançou o pro-
grama Ciência 2007 e 2008, que tinha 
como objectivo “reforçar a massa crítica 
das instituições do Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional” (SCTN), tendo 
sido estabelecidos cerca de 1200 con-
tratos de trabalho com investigadores 
doutorados entre 2007 e 2009.

Com excepção da região metro-
politana de Lisboa, esses contratos 
foram financiados em cerca de 85% 
por verbas europeias (no âmbito do 
Programa Operacional Potencial Hu-
mano). Não se sabe ao certo quantos 
desses 1200 doutores ficaram efec-
tivamente a reforçar os quadros das 
instituições, mas um questionário da 
ANICT, realizado em 2014, revelou que 
num universo de 200 investigadores, 
apenas cinco tinham obtido uma 
posição permanente no final do con-
trato Ciência. Se o programa Ciência foi 
seguramente um marco importante 
na história científica nacional, foi, no 
entanto, um evidente fracasso no seu 
objectivo de integração de investiga-
dores nas instituições.

Com a mudança para um governo 
social-democrata, a FCT apresentou 
um novo programa de recrutamento 
de investigadores, cujos objectivos pas-
savam por “criar as condições para o es-

República Sul-Africana, visando a 
cooperação na solução dos assuntos 
internos da Suazilândia que reque-
riam atenção, e, em 1894, uma con-
venção anglo-sul-africana adicional 
deu poderes de protecção e admin-
istração da República Sul-Africana 
para a Suazilândia. Esses poderes 
passaram para o Reino Unido após 
a Guerra Anglo-Bóer de 1899-1902. 
Com efeito, nos termos do Tratado 
de Vereeniging, celebrado em 1902, a 
República da África do Sul tornou-se 
uma colónia britânica e convertida 
para o nome de Transvaal. 

Em 1907, a Suazilândia foi colocada 
sob o controlo do Alto-Comissário 
Britânico para o Sul de África, tendo 
sido administrada como Território da 
Alta Comissão até à dissolução do 
Alto Conselho então vigente, a 1 de 
Agosto de 1964. 

Em 6 de Setembro de 1968 o ter-
ritório tornou-se independente como 
o Reino da Suazilândia.

Sobre limites, o estudo americano 
especifica que um tratado assinado 
por Portugal e pela República da 

agora apenas a financiar actividades 
de formação. Com essa condiciona-
nte, quando o então ministro Manuel 
Heitor lançou o Estímulo ao Emprego 
Científico, teve que contar apenas 
com verbas nacionais (Orçamento 
do Estado) para financiar os contratos 
lançados no âmbito do concurso pro-
movido pela FCT (CEEC).

Ora, como era condição de utiliza-
ção das verbas europeias não pagar 
necessidades estruturais (perman-
entes) das instituições, a FCT teve um 
papel central (e necessário) na pro-
moção e gestão dos contratos Ciência 
e Investigador FCT. No entanto, agora 
que temos em vigor os contratos 
CEEC, financiados na totalidade pelo 
Orçamento do Estado (ver página 72 
do relatório de actividades da FCT de 
2019), há que questionar porque se 
continua a manter este fluxo de din-
heiro dos cofres do Estado para a FCT, 
que depois reembolsa as instituições. E 
para responder a esta questão, temos 
de falar do importante conceito que 
é a despesa estrutural, ou por outras 
palavras, de definir o que são neces-
sidades permanentes das instituições.

E aqui chegamos ao cerne da 
questão: as instituições de ensino su-
perior e investigação sabem perfeita-
mente que muitos dos seus investiga-
dores desempenham necessidades 
permanentes, mas tentam não admitir 
isso publicamente, porque simples-

África do Sul, em 29 de Julho de 1869, 
afirmou que o limite sul do distrito 
português de Lourenço Marques – 
ou Delagoa Bay – era o paralelo de 26 
° 30'S interior, desde o Oceano Índico 
até às montanhas dos Libombos, 
com o limite estendido para o norte 
ao longo do cume das montanhas. 
Em 1888, uma comissão conjunta, 
que incluía representantes do Re-
ino Unido, Portugal, Suazilândia e 
República da África do Sul, delimitou 
a fronteira Moçambique-Suazilândia 
do Grande Usutu, [num tratado 
anglo-português de 11 de Junho de 
1891, a esfera de influência portugue-
sa foi estendida para o sul ao longo da 
fronteira da Suazilândia até o Rio Ma-
puto (Grande Usutu)], para o norte, ao 
longo do cume das montanhas dos 
Libombos, até um ponto tripartido 
com a República da África do Sul. 

Em 1894 uma outra comissão con-
junta português-sul-africana, criada 
especificamente sobre Mpundweni 
Beacon, demarcou o ponto tripartido 
entre Moçambique-África do Sul-
Suazilândia. 

mente não têm dinheiro para assegurar 
essa obrigação contratual (que está a 
ser assegurada pela FCT). No entanto, 
tal como expliquei, a questão não é a 
falta de dinheiro (porque ele existe), mas 
antes a falta de decisão política para re-
conhecer a existência de necessidades 
permanentes da carreira de investiga-
ção. Enquanto esta mudança não ocor-
rer (a admissão política nacional e local 
de que existe despesa estrutural em re-
cursos humanos de investigação), não 
se resolverá este problema.

Parece-me evidente que este as-
sunto terá que ser central para a min-
istra Elvira Fortunato, pois dentro de 
dois a três anos iremos ter os primeiros 
investigadores a atingir o limite dos 
seis anos de contrato de trabalho. A 
Lei 57/2017 define claramente que as 
instituições de direito púbico deverão 
“em função do seu interesse estra-
tégico, proceder à abertura de pro-
cedimento concursal para categoria 
da carreira de investigação científica 
ou da carreira de docente do ensino 
superior”. Por outro lado, o código do 
trabalho (ao qual estão obrigadas as 
universidades em regime fundacio-
nal) limita a sucessão de contratos de 
trabalho a termo, nas mesmas funções 
e na mesma instituição, pelo que é 
urgente capacitar financeiramente as 
nossas instituições, para que possam 
desempenhar com normalidade, as 
suas funções. *Público.pt

bicano, logo, não quer legitimar para 
outrem o que considera seu. 

Sucede, porém, que no estudo 
de Fronteira Internacional N° 135, de 
4 de Junho de 1973, sobre a Fron-
teira entre Moçambique e a então 
Suazilândia, produzido pelo Depar-
tamento de Estado Americano [vide, 
em: <https://fall.fsulawrc.com/col-
lection/LimitsinSeas/IBS135.pdf>. 
Acesso em 5/09/2019], indica que na 
década de 1840, os Swázis pediram 
ao Agente Geral Britânico na África 
Austral assistência contra ataques 
Zulu na Suazilândia. O agente geral 
conseguiu estabelecer relações am-
istosas entre os dois povos e, logo 
em seguida, uma série de colonos de 
origem europeia se mudaram para o 
território da Suazilândia. 

O estudo refere que os acordos 
estabelecidos entre o Reino Unido 
e o Estado de Transvaal (República 
da África do Sul), em 1881 e 1884, 
reconheceram a independência da 
Suazilândia dentro de limites de-
clarados. Em 1890, foi assinada uma 
convenção pelo Reino Unido e pela 

tabelecimento de líderes científicos em 
todas as áreas do saber”, e também visa-
va “promover a inserção profissional de 
doutorados no SCTN”. Em 2013, pelas 
mãos do então ministro Nuno Crato, foi 
publicado o Decreto-Lei 28/2013, que 
estabelecia as condições de recruta-
mento do programa Investigador FCT. 
Embora tendo significativas diferenças 
do seu antecessor, estes contratos (que 
totalizaram cerca de 700) também 
foram financiados por verbas europe-
ias, em moldes muito semelhantes ao 
Programa Ciência.

No entanto, desta vez a FCT exigia 
às instituições de acolhimento uma 
declaração em que estas tinham inter-
esse em manter os investigadores nos 
seus quadros, após avaliação de des-
empenho positivo, mas que não serviu 
de nada e, uma vez mais, também este 
programa foi um fracasso no seu objec-
tivo de promover as carreiras de investi-
gação nas universidades nacionais.

Com o fim do 7º quadro de finan-
ciamento europeu para a investigação 
(FP7), surge uma importante mu-
dança estrutural na forma como Por-
tugal financiou a sua ciência, que, no 
entanto, não tem sido muito discutida, 
embora seja de importância extrema 
para o financiamento de recursos hu-
manos em actividades de investiga-
ção em Portugal: após duas décadas a 
financiar posições para investigadores 
doutorados, a União Europeia passaria 
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Governo impulsiona produção pesqueira 

Bóia de salvação para Correios 
de Moçambique 

Com o início da implementação, 
última sexta-feira, da segunda 
fase do programa “Mais Peixe Sus-
tentável”, no distrito de Rapale, 
província de Nampula, o Governo 
moçambicano está a impulsionar o 
aumento da produção e da produ-
tividade pesqueira e aquícola, 
contribuindo desse modo para o 
desenvolvimento sócio-económi-
co e, consequentemente, para o 
bem-estar do povo moçambicano. 
O Primeiro-ministro moçambica-
no, Adriano Maleiane, falando no 
lançamento do programa, escla-
receu que a iniciativa visa melho-
rar o rendimento dos pescadores 
artesanais e promover as micro, 
pequenas e médias empresas no 
desenvolvimento da cadeia de 
valor da pesca e aquacultura, com 
o envolvimento inclusivo das co-
munidades. 

A venda do património imobiliário da Correios de Moçambique, até aqui endividada até ao pescoço, poderá ser-
vir de bóia de salvação para a empresa se livrar dos problemas que precipitaram a sua gestão para a sarjeta. Com 
efeito, com o valor resultante do negócio a Correios de Moçambique conseguirá amortizar as dívidas, estimadas 
em 854.9 milhões de meticais, dos quais 20 milhões de meticais é a dívida que a Correios tem para com os seus 
trabalhadores, a nível nacional.

dos quais novecentos e cinco homens 
e trezentos e oito mulheres.

Adicionalmente, este programa 
financiou quatro empresas de aqua-
cultura comercial, que criaram mais de 
duzentos empregos.

Em face destes resultados encora-
jadores, Adriano Maleiane anunciou 
em Nampula que com a implementa-
ção da segunda fase deste programa o 
Executivo pretende consolidar os gan-
hos até aqui alcançados e expandir a 
abrangência em termos de províncias 

de imprensa sobre os contornos do 
processo de extinção daquela em-
presa pública, que antes de entrar em 
prejuízo suportava cerca de 580 trabal-
hadores moçambicanos.

Em conferência de imprensa, 
Matule explicou que o valor apurado 
pela Comissão poderá não constituir 
a realidade devido ao actual merca-
do em que a Correios está inserida. 
Aliás, refira-se que o valor do merca-
do só será aferido quando se lançar o 
concurso. “Nessa altura, quando apa-
recerem os que pretendem adquirir 
os imóveis da Correios e apresentar 
as suas propostas, o preço do mer-
cado será aquele preço que quem 
vende aceita-o, mas acima de tudo 
quem compra aceita pagar”, disse, 
acrescentando que o verdadeiro 
valor do mercado apenas será apu-

e do número de beneficiários, o que irá 
contribuir para a dinamização e trans-
formação estrutural pesqueira no país.

Para o efeito, o Primeiro-ministro 
fez saber que vai continuar a criar 
condições para garantir subvenções fi-
nanceiras orientadas para duas janelas 
de financiamento, na pesca artesanal e 
na pesca e aquacultura comercial.

No subsector da pesca artesanal, o 
Governo assegura que vai continuar a 
impulsionar a participação de jovens 
e mulheres, incentivando-os a apo-

rado após a abertura das propostas 
do concurso. 

Uma parte dos imóveis da Correios, 
conforme a fonte, será entregue a in-
stituições públicas a nível nacional, e 
outra para a venda. “Neste momento 
ainda não temos a decisão final sobre 
quais os imóveis que vão para insti-
tuições públicas e quais é que vão 
para a venda. O que posso sublinhar 
é que essa decisão não compete à 
Comissão Liquidatária, compete ao 
Governo”, explicou, frisando que os 
imóveis serão vendidos por via de um 
concurso público. 

A venda do património da Correios 
de Moçambique deverá servir para 
amortecer as dívidas contraídas pela 
instituição, sendo que aos credores 
está calculada em cerca de 854,9 mil-
hões de meticais. E dos 854.9 milhões 

star no empreendedorismo a nível 
da pesca artesanal, comercialização 
e processamento do pescado, assim 
como nas micro e pequenas indústrias 
de carpintaria e reparação de embarca-
ções pesqueiras.

"No domínio da pesca e aquacultura 
comercial iremos prosseguir com a im-
plementação de acções que melhorem, 
cada vez mais, a competitividade

das Pequenas e Médias Empresas, 
com enfoque no aumento da produ-
tividade e produção, conservação, co-

de meticais, cerca de 20 milhões de 
meticais é a dívida que a Correios tem 
para com os seus trabalhadores a nível 
nacional.

A instituição deve cerca de 67 mil-
hões de meticais à Previdência Social 
e Impostos sobre Rendimento de 
Pessoas Singulares (IRPS). Além das 
dívidas fiscais, o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), bem como o Ren-
dimento de Pessoas Colectivas (IRPC), 
na ordem de 88,5 milhões de meticais, 
a Correios tem uma dívida junto das in-
stituições bancárias do país, estimadas 
em cerca de 121 milhões de meticais.

“Tem uma lista enorme de credores 
ordinários, portanto, fornecedores 
de bens e serviços, com dívida de 
345,5 milhões de meticais”, sublin-
hou Matule, apontando também as 
dívidas que a empresa contraiu junto a 

mercialização do pescado,
incluindo de alivinos e ração de peixe 

em cativeiro", disse o governante. Em 
termos de abrangência territorial, Adria-
no Maleiane revelou que nesta segunda 
fase, para além das províncias de Sofala, 
Zambézia e Nampula, o programa será 
também implementado nas províncias 
de Manica, Tete, Niassa e Cabo Delgado.

"Com estas acções esperamos cobrir 
quatro mil pescadores artesanais e

dezasseis empresas, o que irá con-
correr para a geração de cerca de cinco 
mil novos empregos directos e vinte 
mil beneficiários indirectos", disse.

Na ocasião, o Primeiro-ministro 
referiu que o Executivo está certo que 
a implementação da segunda fase do 
programa “Mais Peixe Sustentável” irá 
impulsionar o aumento da produção 
e da produtividade pesqueira e aquí-
cola, contribuindo desse modo para o 
desenvolvimento sócio-económico e, 
consequentemente, para o bem-estar 
do povomoçambicano.

Adriano Maleiane disse ainda que 
o Governo tem vindo a implementar 
várias medidas e acções que estão a 
contribuir para dinamizar a actividade 
pesqueira e da aquacultura, tendo 
em conta a sua importância no pro-
cesso de desenvolvimento social e 
económico, incluindo na segurança 
alimentar e nutricional da população 
moçambicana.

credores internacionais, sobretudo aos 
correios de outros países do mundo 
inteiro, calculadas em 4,4 milhões de 
meticais.

A Correios de Moçambique con-
traiu também uma dívida na ordem 
de 14,4 milhões de meticais junto das 
companhias aéreas internacionais. 
“Aqui estamos a falar de transporte, 
encomendas para o país”, disse. 

A instituição tem uma dívida a 
receber calculada em cerca de 274,3 
milhões de meticais. Do total, cerca 
de 202 milhões de meticais corre-
spondem a dívidas de arrendamento 
do espaço.

“Arrendamos os [nossos] imóveis 
a nível nacional e, por vicissitudes 
diversas, muitos arrendatários estão 
em dívida para com a Correios”, disse 
Matule, acrescentando que a empresa 
tem a receber das suas congéneres 
internacionais cerca de 40 milhões de 
meticais, por sua vez, deve cerca de 
quatro milhões de meticais aos cor-
reios internacionais.

Matule revelou ainda que há mais 
de sete anos que a Correios está falida, 
sendo que a partir de Junho de 2019 
já não conseguia pagar os salários aos 
seus cerca de 580 trabalhadores. Para 
melhor elucidar, explicou que a em-
presa factura apenas sete milhões de 
meticais, mas só em salários para os 
seus trabalhadores gasta mais de 15 
milhões.

Por isso, de acordo com o Primeiro-
ministro, através deste programa o 
Governo tem vindo a criar condições 
para a assistência e financiamento de 
pescadores artesanais, contribuindo 
deste modo para alavancar os micro-
negócios rurais, especialmente na 
conservação e comercialização do 
pescado, assim como desenvolver a 
cadeia de valor, incluindo actividades 
de produção e comercialização de ali-
vinos e ração, de entre outras.

Durante a primeira fase, o programa 
“Mais Peixe Sustentável” foi implemen-
tado nas províncias de Sofala, Zam-
bézia e Nampula, e abrangeu mil e 
duzentos e treze beneficiários ao longo 
da cadeia de valor da pesca artesanal, 

Cerco apertado contra corruptos em Sofala

Não congelem os direitos dos cidadãos

Amizade reforçada no domínio de segurança 

Depois de denúncias de esque-
mas de corrução a nível do Serviço 
Distrital de Educação, Juventude 
e Tecnologia da Beira, em Sofala, 
envolvendo funcionários do De-
partamento de Recursos Huma-
nos, supostamente mergulhados 
na venda de vagas, no âmbito da 
contratação de professores, Stela 
Zeca, Secretária de Estado na 
província, fez na última sexta-feira 
uma visita-relâmpago àquele sec-
tor, com o objectivo de aferir a vera-
cidade dos factos. No local, instruiu 
a direcção da instituição a colaborar 
na descoberta da verdade material 
para a responsabilização dos fun-
cionários visados, caso se confirme 
o seu envolvimento no alegado es-
quema de corrupção.

Um apelo à celeridade processual 
a nível dos órgãos judiciais é feito 
pelo deputado Arnaldo Chalaua, 
da bancada da Renamo na Assem-
bleia da República, que considera 
que os tribunais não devem ser 
espaço onde morrem os proces-
sos, ou que apenas armazenam ou 
congelam os direitos dos cidadãos, 
cedentes de justiça.

A amizade entre Moçambique e Índia está praticamente reforçada, no domínio da Defesa e Segurança, numa altura 
em que o Governo endurece a sua estratégia para combater o crime organizado, como por exemplo os raptos, o ter-
rorismo e extremismo violento na zona Norte do país.

mentos fruto de várias transacções, 
cujas denúncias também chegaram 
ao seu gabinete.

Falando à imprensa no fim da visita, a 
Secretária de Estado em Sofala disse ter 
recebido no seu gabinete de trabalho 
queixas de cidadãos dando conta de 
prática continuada de corrupção nos 

“doente” e os juízes têm sido parciais e 
corruptos e, por isso, o mesmo cenário 
não deve acontecer com os eleitos, sen-
do que o seu objectivo é garantir justiça.

Ainda segundo as palavras do depu-
tado do partido do “Galo”, os juízes elei-
tos deverão criar equilíbrio durante as 

processos de contratação de docentes, 
no geral, protagonizada pelo Departa-
mento de Recursos Humanos do Ser-
viço Distrital de Educação, Juventude 
e Tecnologia da Beira. “Estamos a falar 
de contratação de professores no geral, 
sendo algumas vagas do ensino técni-
co-profissional e outras por substituição. 
Foi por isso que deslocamo-nos até ao 
sector da Educação para partilhar com 
os funcionários sobre as reclamações 
acentuadas em torno deste assunto, 
para em conjunto tirarmos os nós de es-
trangulamento. Os cidadãos disseram-
nos que têm sido cobrados valores 
monetários para passarem nos con-
cursos públicos que são anualmente 
lançados. Disseram que têm evidên-
cias de pessoas que estão a pagar para 
serem apuradas”, disse a governante, 
anotando que enquanto se averigua 
os casos denunciados, o Governo aler-
tou o Serviço Distrital de Educação, Ju-
ventude e Tecnologia a “ajudar-nos nas 
investigações, a fim de se descobrir os 
funcionários envolvidos. O que sabe-
mos é que este tipo de negócio envolve 
intermediários. Sabemos também que 
pessoas que se fazem de intermediários 
podem estar a burlar os suplentes”.

No que toca ao Registo Predial, a di-

audiências de julgamento, apesar de ter 
certeza de que “quando for o momento 
do julgamento dos ilícitos eleitorais, não 
serão chamados”.

Entre os juízes eleitos, 11 são suplen-
tes, sendo oito do Tribunal Supremo e 
outros três para os Tribunais Superiores 

Infra-estruturas. 
No Registo Automóvel e Predial, 

Stela Zeca pretendia, essencialmente, 
inteirar-se das motivações que estão 
por detrás da morosidade na emissão 
de certidões de venda de imóveis, au-
tomóveis, registo de hipoteca, prédios 
novos, doações, entre outros docu-

os processos morrem ou que apenas 
ficam engavetados em prejuízo do 
direito do cidadão”, disse Chalaua, para 
quem o desenvolvimento que se pre-
tende em Moçambique é algo indisso-
ciável à justiça justa.  

Já António Boene, presidente da 1ª 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
Direitos Humanos e de Legalidade, os 
juízes eleitos deverão coadjuvar o Juiz 
de Direito em situações que, por lei, seja 
obrigatória a constituição de Tribunal 
Colectivo.

“Esperamos que eles desempenhem 
o seu papel, com o seu conhecimento e 
sua experiência e saber, principalmente 
conhecendo as nuances culturais e 
tradicionais e possam contribuir para 
uma análise isenta e real daquilo que 
são os factos que ocorreram e que 
ajudem o juiz profissional a poder en-
quadrar e fazer uma boa simbiose entre 
o direito positivo e aquilo que as práticas 
e costumes prevêem”, desejou Boene.

A Frelimo, na voz da deputada Clar-
isse Esperança, apelou aos juízes eleitos 
para disciplina, postura no exercício das 
suas funções, isenção e imparcialidade, 
para que haja justiça nos casos em jul-
gamento.

E o MDM, na voz de Albano Balando, 
entende que o sector da Justiça está 

Depois de denúncias, Stela Zeca faz-se ao terreno 

Atenção a possível venda do património imobiliário

Entre Moçambique e Índia

rigente disse ter recebido junto desta 
instituição explicações sobre a demora 
na emissão de certidões, sendo que a 
principal motivação prende-se com a 
paralisação do sistema por 45 dias.

“Não é apenas justificar que o siste-
ma ficou paralisado, mas era preciso 
que se definisse um plano de activi-
dades que visava acelerar a tramitação 
processual logo que o sistema se nor-
malizou”, disse a Secretária de Estado 
em Sofala, tendo apelado ao Depar-
tamento de Habitação, Água e Sanea-
mento no sentido de coordenar com 
a Secção de Registo Predial, para em 
conjunto encontrar formas de acelerar 
a tramitação processual.

“As comissões de alienação vão es-
boçar um plano de acção mais coor-
denado para que todos os pendentes 
sejam resolvidos, tudo no sentido de 
evitar que os requerentes fiquem mais 
tempo à espera dos seus documentos e 
percam negócios. Estamos numa situa-
ção em que algumas pessoas perderam 
património e querem de alguma forma 
recuperá-lo por meio de venda, no en-
tanto não podem viabilizar este negó-
cio devido à demora na tramitação 
processual. Portanto, esta situação deve 
acabar”, disse a governante. 

de Recurso de Maputo, Beira e Nam-
pula, com um cada.

Refira-se que as três bancadas da As-
sembleia da República foram unânimes 
em concordar com a eleição dos juízes, 
por entender ser de grande importân-
cia o seu papel.

Stela Zeca, Secretária de Estado em Sofala

PM Adriano Maleiane, no lançamento da segunda fase do programa “Mais Peixe Sustentável”

JORGE MALANGAZE                             
Email: jjmalangaze@gmail.com 

 
O sector de Educação não foi o único 

que recebeu na sexta-feira a visita- sur-
presa da governante, pois deslocou-se 
também a Conservatória dos Registos 
e Notariado da Beira, concretamente 
na Secção do Registo Automóvel e 
Predial, incluindo o Departamento de 
Habitação, Água e Saneamento, ad-
ministrado pelo Serviço Provincial de 

Com efeito, o deputado Chalaua 
falava há dias a partir do Parlamento 
moçambicano, em Maputo, na esfera 
da escolha de novos juízes para o Tribu-
nal Supremo. 

Na verdade, foram 17 juízes que foram 
escolhidos pelos deputados da Assem-
bleia da República (AR) para ocupar as-
sentos no Tribunal Supremo (TS). Os elei-
tos fazem parte dos 70 candidatos que 
concorriam para ocupar esses lugares.

Trata-se de juízes eleitos dos Tribun-
ais Superiores de Recurso de Maputo, 
Beira e Nampula. Dos 70 candidatos, 15 
concorriam para ocupar três vagas dis-
poníveis em Maputo, cinco pretendiam 
ser juízes eleitos na Beira, para ocupar os 
três postos, e nove para três assentos de 
juízes eleitos em Nampula.

A Renamo, na voz do seu deputado 
Arnaldo Chalaua, espera que com a 
eleição desses juízes comece a existir 
celeridade processual, que há muito 
constitui calcanhar de Aquiles para o 
sector da Justiça. 

“Os juízes eleitos devem contribuir 
para que haja acesso ao tribunal; que 
os tribunais não sejam espaços onde 

A ministra do Interior, Arsénia Mass-
ingue, manteve recentemente um en-
contro de trabalho com Vikram Misri, 
Conselheiro Nacional Adjunto de De-
fesa e Segurança da Índia, no quadro 
do reforço das relações de amizade e 
cooperação entre os dois países.

Durante o encontro, apurou o PÚ-
BLICO, as duas partes abordaram o 
ponto de situação da cooperação 
entre os dois países no domínio da 
Segurança Pública, tendo avaliado o 
mesmo como excelente.

 Na ocasião, o Conselheiro Nacional 
Adjunto de Defesa e Segurança da 
Índia manifestou a disponibilidade do 
seu país de continuar a apoiar o Minis-
tério do Interior em áreas tais como da 
Investigação Criminal, Forças Especiais 
e fornecimento de equipamento di-
verso, com vista a fortalecer a capacid-
ade da PRM no combate ao terrorismo, 
bem como a capacidade de resposta 
do SERNIC na prevenção e combate 
ao tráfico de drogas, seres humanos e 
outros tipos de crimes.

 No fim do encontro, as duas partes 
reiteraram a necessidade de maximi-
zarem os entendimentos alcançados 
ao abrigo dos acordos assinados entre 
Moçambique e Índia, particularmente 
o de Cooperação no Domínio de Segu-
rança Pública, bem como o Memorando 
de Entendimento Sobre a Redução da 
Procura de Drogas, Prevenção do Tráfico 
Ilícito de Drogas Narcóticas, Substâncias 
Psicotrópicas, Precursores Químicos e 
Materiais Conexos, assinados em Julho 
de 2012 e de 2016, respectivamente.

- A chamada de atenção para os tribunais vem da bancada parlamentar da Renamo, através do seu deputado Arnaldo Chalaua

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Pioneira no mercado postal, a Cor-
reios de Moçambique deve a vários 
credores nacionais e estrangeiros 
854.9 milhões de meticais, incluindo 
despesas com os seus trabalhadores, 
na ordem de 20 milhões de meticais, 
e ainda outros direitos como de Pre-
vidência Social e Impostos sobre Ren-
dimento de Pessoas Singulares (IRPS), 
no total de 67 milhões de meticais, 
bem como as dívidas fiscais, Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA), o de 
Rendimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC), na ordem de 88,5 milhões de 
meticais.

 Para sanar as dívidas a empresa já 
começou a jogar duro, olhando para 
a venda do seu património como uma 
das saídas airosas.

Para já, a Correios de Moçambique 
identificou em todo o território nacio-
nal um total de 127 imóveis sob sua 
jurisdição, avaliados em cerca de dois 
mil milhões de meticais, ponderando 
neste momento a hipótese de venda 
para a empresa se ressarcir das dívidas 
e passar outra parte dos imóveis a fa-
vor do Estado.

Os dados aqui reportados foram re-
centemente anunciados, em Maputo, 
pelo presidente da Comissão Liqui-
datária da Correios de Moçambique, 
Raimundo Matule, em conferência 
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Quadros do Comité Central reúnem-se de 27 a 29 de Maio corrente, em Maputo

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br                                

Trata-se da reunião do Comité Cen-
tral (CC) da Frelimo, órgão máximo 
entre os Congressos, convocado pelo 
Presidente do partido e da República, 
Filipe Nyusi. A ideia, como sabe o 
PÚBLICO, é avaliar a situação política, 
económica e social do país, apreciar e 
aprovar o relatório da Comissão Política; 
discutir e aprovar o relatório do Comité 
de Verificação e o relatório do Gabi-
nete de Preparação do XII Congresso, a 
realizar-se em Setembro próximo, sob o 
signo "60 anos Consolidando a Unidade 
Nacional, promovendo a Paz e o desen-
volvimento, Frelimo, a força da Mudança".

No diapasão dos encontros das 
organizações sociais da Frelimo, no-
meadamente a OMM, ACLLN e OJM, 
e que recentemente foram realiza-
dos no país, discutiram, entre outros, 
vários assuntos, preparando-se para 
os próximos desafios, como o caso das 
eleições autárquicas em 2023 e gerais 
em 2024, onde todas as organizações 
sociais desta formação terão que ga-
rantir a vitória, através da sua participa-
ção activa nesses processos.

Recordam que o Congresso do 
braço feminino do partido, realizado 
a 09 de Abril passado, culminou com 
a reeleição de Mariazinha Niquice ao 
cargo de Secretária-geral, e no dia 26 
de Abril foi a vez dos Veteranos da Luta 
de Libertação Nacional reconduzirem 
Fernando Faustino ao cargo de Secre-
tário-geral da ACLLN. 

Refira-se que quer a OMM, quer a 
ACLLN, as duas organizações sociais 
do partido Frelimo renovaram os seus 
órgãos de topo na base de um pro-
cesso aberto e transparente.

Já no último fim-de-semana, a OJM, 
braço-juvenil da Frelimo, realizou as con-
ferências provinciais, que terminaram 
com a eleição dos novos secretários pro-
vinciais, incluindo da cidade de Maputo.

Este processo de base vai culminar 
com a realização do II Congresso da 
OJM, na Escola Central da Frelimo, na 
cidade da Matola, onde serão eleitos 
os novos órgãos sociais, o que irá re-
afirmar, mais uma vez, o empenho da 
Frelimo em manter o seu foco, cujo 
princípio incide na sua preparação 
para a vitória, fazendo jus ao seu slogan 
segundo o qual a “vitória prepara-se, a 
vitória organiza-se”. 

- Apesar do povo estar a passar por grandes desafios, como os eventos climáticos e extremismo violento, no Norte do país, Caifadine Manasse, deputado e porta-voz desta formação política, diz que Moçam-
bique, com a liderança pragmática do Presidente Nyusi, está no caminho certo 

Frelimo avalia situação política económica do país
Depois de discutir os desafios do país com as suas organizações sociais, nomeadamente a OMM, ACLLN e OJM, e prepará-las no sentido de se adaptarem aos desafios de momento e do futuro, 
a Frelimo avalia nos últimos dias deste mês (27 e 29 de Maio), na Escola Central do Partido, na Matola, província de Maputo, a situação política, económica e social do país. Nesse contexto, apesar 
de Moçambique estar a passar por grandes desafios desde 2015, o Presidente do partido e da República, Filipe Nyusi, consegue dar a volta e somar sucessos em tempos de incerteza, graças à 
sua liderança pragmática.

REFLEXÃO CONJUNTA

A propósito do evento a realizar-se 
nos dias 22 e 29 de Maio corrente, e 
tendo em conta o facto de a Frelimo 
ser um partido de massas, o deputado 
e porta-voz desta formação política, 
Caifadine Manasse, falando a partir 
do pódio da Assembleia da República 
(AR), em Maputo, apelou na última 
quinta-feira a sua bancada parlamen-
tar a fazer uma reflexão profunda so-
bre a conjuntura social, económica e 
política do país.

O objectivo do apelo, segundo 
Manasse, é convocar a atenção colec-
tiva à necessidade de uma atitude e 
consciência patrióticas, pois foi sempre 
assim que a História ensinou aos povos. 

início do seu primeiro ciclo de gover-
nação em 2015", afirmou, para de se-
guida afirmar que mesmo assim, "ele e 
sua equipa conseguem somar suces-
sos em tempos de incertezas, devido a 
sua liderança pragmática".

Prosseguindo, destacou que é den-
tro deste quadro da liderança do Presi-
dente Nyusi que a Frelimo também vai 
conhecendo passos importantíssimos 
para o seu rejuvenescimento através 
dos processos eletivos internos, que 
culminarão com a reunião magna, o 
XII Congresso, onde, entre outros as-
suntos, irá renovar os órgãos sociais do 
partido. 

AS TESES E CONSOLIDAÇÃO DAS 
CONQUISTAS

Combate à Criminalidade e; Tese 
7: Moçambique na Região, em África 
e no Mundo.

"Por isso, quero através deste pódio 
instar ao povo moçambicano para se 
juntar à Frelimo neste movimento de 
debate das teses, pois este processo 

Nesse contexto, fez saber que a 
nação moçambicana está a passar 
por grandes desafios, entre os quais 
os eventos climáticos e meteorológi-
cos extremos que desafiam a imagi-
nação e capacidade humana em 
detê-los. "O país também enfrenta 
os desafios de segurança, principal-
mente no Norte de Moçambique, 
com o terrorismo e extremismo vio-
lento a instabilizar as populações e a 
danificar as infra-estruturas, pondo 
até em perigo os grandes projectos 
de gás", disse, acrescentando que o 
terceiro desafio, de ordem económi-
ca, resulta dos desafios internos e 
choques externos. 

"Este é o contexto em que o Presi-
dente Nyusi governa o país desde o 

Na mesma reflexão que ocupou 
boa parte do tempo reservado para in-
tervenções antes da ordem do dia de 
quinta-feira finda, Caifadine Manasse 
fez saber que para o XII Congresso 
a Frelimo leva sete teses, nomeada-
mente: Tese 1: Unidade Nacional, Paz, 
Reconciliação e Democracia; Tese 
2: Natureza e Papel do Partido na 
Organização do Estado e da Socie-
dade; Tese 3: Boa Governação, Ética, 
Transparência, Combate à Corrupção 
e Acesso à Justiça; Tese 4: Educação, 
Ciência e Inovação Tecnológica como 
Estratégia de Desenvolvimento; Tese 
5: Desenvolvimento Económico e 
Social Inclusivo e Sustentável; Tese 6: 
Soberania, Integridade Territorial, De-
fesa, Segurança, Ordem Pública e 

deve ser nacional, inclusivo, de todos 
homens e mulheres de boa-fé e inter-
essados no progresso da nossa socie-
dade", referiu.

Com efeito, o deputado da Frelimo 
reiterou a necessidade de participação 
massiva dos moçambicanos neste 
movimento, com vista uma vez mais 
a aprofundar a democracia moçambi-
cana e florescimento do pensamento 
conjunto do projecto nacional de Esta-
do-Nação. "E na nossa independência 
económica e consolidação das nossas 
conquistas", frisou o parlamentar.

Na ocasião, Caifadine Manasse re-
iterou a saudação a Filipe Nyusi, Presi-
dente da República, pelo seu pragma-
tismo na abordagem da agenda de 
governação que, entre outras grandes 

conquistas, logrou a façanha de consti-
tuir um Governo sensível à igualdade 
de género, garantindo a paridade de 
género no seu Executivo. 

Hoje, o Conselho de Ministros é 
composto por onze mulheres e onze 
homens, o que na sua óptica é obra de 

o Protocolo da SADC sobre o Género 
e Desenvolvimento de que Moçam-
bique é signatário, o qual preconiza 
que todos os Estados membros 
devem, até 2030, atingir a paridade 
de género em todos os órgãos do 
poder e tomada de decisão.

um líder visionário.
“O mundo inteiro viu Moçam-

bique como o epítome da pro-
moção da igualdade de género no 
Governo, pouco depois de se ter 
alcançado a paridade”, disse, para 
depois acrescentar que esta con-
quista demonstra o compromisso 
de Moçambique na materialização 
de diversos instrumentos nacionais 
e internacionais, nomeadamente 
a Constituição da República, que 
garante a igualdade de direitos e 
deveres entre homem e mulher; a 
Política de Género; a Estratégia de 
Implementação da Política de Gé-
nero, aprovada pelo Conselho de 
Ministros em 2018, através da Res-
olução n⁰ 36/2018 de 12 de Outubro; 

Recentemente, em Aqba, Reino da 
Jordânia, o Presidente Nyusi foi elogia-
do pelo modelo híbrido que adoptou 
no combate ao terrorismo. Mas antes 
disso foi também em Adis-Abeba, Etió-
pia, que o Presidente moçambicano 
foi elogiado pelos mesmos motivos. E 
mais, também foi declarado campeão 
em gestão de riscos e desastres. 

A retoma do programa do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) é para 
os moçambicanos uma notícia que 
agrada bastante, pois as ramificações 
dessa decisão são todas elas benéficas 
para o país. 

Uma vez ultrapassado o imbróglio 
que opunha as partes e que levou à 
suspensão de ajuda a Moçambique, 
por falta de comunicação no processo 
que culminou com o endividamento, 
Moçambique passa a estar habilitado 
a retornar ao convívio das nações e 
em particular à praça financeira inter-
nacional em condições favoráveis de 
negociação, o que até então era uma 
miragem por conta das dívidas não 
declaradas.

A partir deste acordo técnico-finan-
ceiro, ainda que falte a aprovação do 
Conselho de Administração do FMI, 
diz Manasse, Moçambique sai da lista 
de países cuja economia era consid-
erada de alto risco ou tóxica, o que 
impedia o acesso a recursos, e por via 
disso encareceu ainda mais a vida dos 
moçambicanos.

O deputado e porta-voz da Frelimo 
faz saber que estas e outras realizações 
do Presidente Nyusi são para mais 
de 30 milhões de moçambicanos 
que incansavelmente dão o seu con-
tributo para a erradicação da pobreza, 
concretizando assim a luta pela inde-
pendência económica de Moçam-
bique.

DECADÊNCIA DA VERDADE

Noutra variante, ainda falando 
a partir do pódio do Parlamento 
moçambicano, o deputado e porta-
voz da Frelimo apelou a alguns depu-
tados a absterem-se de patrocinar “a 
decadência da verdade”, por ser um 
fenómeno que destoa o contexto real 
dos factos, desinformando o povo 
moçambicano.

Para o melhor enquadramento 
da sua afirmação, Caifadine Manasse 
começou por citar as palavras do 
26º Presidente americano, Theodore 
Roosevelt, extraídas do seu discurso 
feito em Sorbonne, Paris, a 23 de Abril 
de 1910  “Não é o crítico que conta; 
não é o homem que aponta como o 
homem forte tropeça, ou onde o ex-
ecutor dos actos os poderia ter feito 
melhor. O crédito pertence ao homem 
que está realmente na arena, cujo 

Refira-se que com este feito, o Presi-
dente Nyusi introduziu Moçambique 
no restrito grupo de países cumpri-
dores de compromissos internacio-
nais relativos à igualdade de género, 
tendo assim conseguido ser o terceiro 
país africano a atingir a paridade de 
género ao nível do Governo e décimo 
quarto país no mundo a fazê-lo muito 
antes dos prazos estabelecidos.

Paralelamente, Caifadine Manasse 
saudou e encorajou as Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS) de Moçambique, 
as Forças da SADC e do Ruanda que 
têm dado de si para manter a estabili-
dade em alguns distritos da província 
de Cabo Delgado.

OUTRAS CONQUISTAS

rosto está manchado de pó, suor e 
sangue; que se esforça corajosamente; 
que erra; porque não há esforço sem 
erro ou defeito; para que o seu lugar 
nunca seja igualado àquelas almas 
frias e tímidas que não conhecem a 
vitória nem a derrota". 

Para Manasse, o ex-estadista ameri-
cano, com estas palavras, já sabia, na 
altura, como era fácil fazer críticas a 
governantes sem que os críticos tives-
sem noção do contexto, da conjuntura 
em que as coisas aconteciam ou deixa-
vam de acontecer. 

Hoje, segundo o deputado 
Manasse, com o advento das tecno-
logias de informação e comunicação, 
Moçambique enfrenta um enorme 
desafio, que é o da “decadência da ver-
dade”, caracterizada por um conjunto 
de quatro tendências relacionadas, 
nomeadamente o desacordo crescen-
te sobre factos e interpretações analíti-
cas de factos e dados; a indefinição da 
linha de fronteira entre opinião e facto; 
o aumento do volume relativo, e con-
sequente influência da opinião e da 
experiência pessoal sobre os factos e; 
a diminuição da confiança em fontes 
de informação factual anteriormente 
respeitadas. 

Manasse explica que, no contexto 
moçambicano, “a decadência da ver-
dade” resume-se num sistema no 
qual nascem notícias falsas, a desin-
formação sistémica e que, no limite, 
leva a que os cidadãos estejam mais 
apáticos, desconfiantes dos políticos e 
desinteressados na vida pública. 

Por isso, apela Manasse, “nós depu-
tados desta magna casa não devemos 
patrocinar a decadência da verdade, 
ignorando os contextos e factos, lan-
çando debates levianos e triviais sobre 
a vida pública, sem receio de que esta-
mos, de forma deliberada, a desinfor-
mar o povo”.

O deputado avança ainda que as 
consequências da decadência da 
verdade já começam a ser sentidas 
hoje, ajuntando que “se o nosso com-
portamento, como deputados, não 
mudar corremos sérios riscos de uma 
apatia cada vez crescente sobre a vida 
pública”. 

“É exactamente por causa disso 
que o meu primeiro apelo é de que 
devemos liderar pelo exemplo, esfor-
çando-nos sempre a dizer a verdade, 
com factos e evidências e não com 
meta-narrativas ou pós-verdades”, 
referiu, acrescentando que “sempre 
que formos a pedir a palavra, não nos 
esqueçamos que as crianças estão a 
ver; o povo está a acompanhar para 
aprender. O nosso discurso é intimam-
ente mobilizador, mas também forma 
opinião e, por isso, deve ser sempre 
educador”. 

Caifadine Manasse, depudado e porta-voz da Frelimo
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Desempenho empresarial condicionado 
Standard Bank expectante 

na lenta recuperação

Gás moçambicano pode suprir défice mundialCustos de transporte limitam empresariado nacional

Apesar de uma melhoria con-
tínua do seu desempenho e do 
ambiente macroeconómico em 
Moçambique, a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), aponta no 
relatório do Índice de Robustez 
Empresarial que apresenta as 
tendências do desempenho em-
presarial e do ambiente macro-
económico em Moçambique, re-
centemente lançado na cidade da 
Beira, região Centro do país, o au-
mento do preço de combustível 
e o conflito Rússia-Ucrânia como 
factores que poderão condicionar 
o desempenho no sector no se-
gundo trimestre deste ano.

Após dois anos difíceis caracterizados pelo impacto negativo da pandemia da Covid-19, o Standard Bank prevê 
uma ligeira recuperação do crescimento económico para um ritmo de 2.8% em 2022, após 2.2% em 2021, e 
uma contracção de 1.2% em 2020.

Moçambique tem potencial para 
suprir o défice de gás nos merca-
dos regional e internacional, mas 
a instabilidade no Norte do país, 
estimulada pelo terrorismo, atrasa 
os projectos de gás que deviam 
já estar em curso, resolvendo um 
problema que, afinal, afecta o de-
senvolvimento de muitos países 
do mundo

Apesar da localização geográfica 
privilegiada, cujos corredores de 
transporte promovem o comércio 
nacional e internacional, por via de 
infra-estruturas integradas de trans-
porte e logística, o sector privado 
moçambicano mostra-se incapaz de 
usar em pé de igualdade com a sua 
congénere dos países da região, dev-
ido aos custos de transporte. Como 
solução, a CTA recomenda a necessi-
dade de fazer-se reformas políticas e 
aprovação de regulamentos que fa-
cilitam o exercício das actividades de 
comércio internacional, bem como 
de acesso e utilização dos corredores 
nacionais de desenvolvimento, com 
vista a torná-los mais competitivos 
e atraentes a diversificados investi-
mentos.

Segundo o director executivo da 
CTA, Eduardo Sengo, as perspectivas 
de melhoria do desempenho empre-
sarial e do ambiente macroeconómico 
em Moçambique, no segundo trimes-
tre deste ano, poderão ser influen-
ciadas pelo início da comercialização 
agrícola; pela retoma do programa do 
FMI e também pelo prosseguimento 
da estabilidade cambial, facto que 
poderá amortecer a subida dos preços 
das importações. 

O relatório do Índice de Robustez 
Empresarial da CTA que apresentou as 
tendências do desempenho empre-
sarial e do ambiente macroeconómico 
em Moçambique, mesmo assim, prevê 
uma melhoria contínua do seu desem-
penho e do ambiente macroeconómi-
co em Moçambique, em comparação 
com o IV Trimestre de 2021, indicando 
ainda como factores que irão concorrer 
para a contínua melhoria do desem-
penho empresarial o fim do Estado de 
Calamidade Pública e a melhoria da 
confiança empresarial devido a melho-
ria da situação de segurança em Cabo 
Delgado e a concretização do projecto 
da exportação de Gás Natural Lique-
feito do projecto Coral Sul FLNG, a partir 
dos meados de 2022.

Para o efeito, Eduardo Sengo apon-
ta como pespectivas para o II Trimestre 
de 2022 a revisão da Lei do Trabalho, 
a introdução do visto electrónico e o 
modelo de Declaração de Garantia 
Provisória, bem assim a revisão do 
regulamento para o exercício da ac-
tividade de agenciamento de navios, 
mercadorias e serviços complemen-
tares e o regulamento para a Autor-
ização de introdução no Mercado de 
Produtos de Saúde e Medicamentos 
Fitoterápicos e Homeopáticos. 

Entretanto, a CTA diz haver factores 
que poderão condicionar o desem-
penho empresarial, designadamente 
o aumento do preço dos combustíveis 
que poderá traduzir-se no aumento 
dos custos das empresas. 

Por outro lado, o relatório do Índice 
de Robustez Empresarial considera 

Estima-se que as intempéries, que as-
solaram o país desde o último trimestre 
de 2021, tenham desacelerado o ritmo 
de crescimento do Produto Interno Bru-
to (PIB) para 3%, em termos homólo-
gos, no primeiro trimestre deste ano, 
de um crescimento de 3.3%, no último 
trimestre do ano passado.

O crescimento previsto está, em par-
te, associado ao alívio das restrições rela-
cionadas com a Covid-19, segundo as 

Ao longo deste e do próximo ano 
haverá um crescimento exponencial 
da procura de hidrocarbonetos nos 
mercados africano e internacional, o 
que, segundo a Câmara Africana de 
Energia, ajudará a colocar o continente 
numa trajectória de se tornar um cen-
tro energético global, numa altura em 
que a produção de gás em toda a Áfri-
ca precisa de aumentar para satisfazer 
a crescente procura de energia.

Entretanto, os projectos e investi-
mentos de grande escala realizados 
em Moçambique, com os seus 100 
triliões de pés cúbicos de reservas, po-
dem ajudar a expandir o mercado do 
gás em África.

De acordo com a Câmara Africana 
de Energia, os níveis de oferta e pro-
cura entre 2022 e 2025 sugerem que 
existe oferta suficiente de Gás Natural 

Os corredores de transporte que 
Moçambique possui, ligando o país 
com a região da SADC, são constituídos 
por infra-estruturas integradas de trans-
porte e logística, cuja rede é formada 
por portos, estradas, ferrovias, oleodu-
tos, bem como operadores logísticos. 

Entretanto, apesar da proximidade 
de Moçambique aos países do hinter-
land, os custos de transporte têm sido 
uma limitante para o uso, pelo sector 
privado, dos corredores nacionais.

Como factores que emperram a 

Liquefeito (GNL), para satisfazer a pro-
cura crescente, à medida que novos 
projectos entram em linha no ano cor-
rente, assim como o projecto de Gás 
Natural Liquefeito Flutuante da Coral 
(FLNG) em Moçambique.

A Coral FLNG, compreendendo 
aproximadamente 450 mil milhões de 
metros cúbicos de gás no Campo Sul 
de Coral na Área 4 na Bacia do Rovuma, 
ao largo da costa de Moçambique, per-
mitirá ao país produzir 3,4 milhões de 
toneladas por ano (mtpa) de gás para 
exportar à Europa e Ásia, em 2022.

Além disso, os projectos de 12,8 
mtpa de GNL da TotalEnergies 
Moçambique e de 15,2 mtpa de GNL 
da Eni e ExxonMobil Rovuma têm 
o potencial de transformar o mer-
cado regional de gás, posicionando 
Moçambique como um exportador 
de gás altamente competitivo. Ape-
sar de ambos os projectos terem sido 
adiados estão a ser feitos progressos 
para que regressem ao bom caminho.

De acordo com o Centro de Energia 
para o Crescimento, o gás de Moçam-
bique poderia trazer 50 mil milhões de 
dólares em investimentos estrangeiros 
e permitir ao Governo colher 95 mil 
milhões de dólares em receitas nos 

competitividade dos corredores na-
cionais, a CTA apontou no Índice de 
Robustez Empresarial recentemente 
apresentado na cidade da Beira, a ma-
nutenção deficiente de infra-estrutu-
ras; a ausência de rodovias e ferrovias 
completas e a capacidade limitada dos 
portos marítimos, incluindo o quadro 
regulatório incompleto.

Para inverter este cenário e dotar o 
sector privado nacional de capacidade 
para usar os corredores nacionais, a CTA 
recomenda a necessidade de se fazer 
reformas políticas e aprovação de regu-

próximos 25 anos, com as políticas e in-
vestimentos correctos em vigor, bem 
como um ambiente político atractivo 
para o capital.

O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento avança que 
Moçambique pode, também, utilizar as 
suas reservas de energia para reduzir a 
pobreza energética, uma vez que a per-
centagem da sua população, que vive 
sem acesso à energia fiável, continua 
a aumentar de 19,6 milhões em 2007 
para mais de 21 milhões em 2017.

Segundo o presidente-executivo da 
Câmara Africana de Energia, NJ Ayuk, 
as reservas de gás de Moçambique 
têm o potencial para combater a po-
breza energética em toda a região da 
África Austral, ajudando os países viz-
inhos, como o Zimbabwe, Botswana, 
Malawi e África do Sul, a satisfazer a 
procura pelo gás.

“No entanto, a instabilidade política 
no país e a falta de investimento em 
infra-estruturas facilitadoras terão de ser 
abordadas para que Moçambique se 
torne num dos 10 maiores exportado-
res mundiais de GNL”, declarou NJ Ayuk. 

Apesar de possuir vastas reservas de 
gás, o progresso de Moçambique no 
desenvolvimento e na monetização 

lamentos inerentes ao exercício das 
actividades de comércio internacional, 
bem como de acesso e utilização dos 
corredores nacionais de desenvolvim-
ento, com vista a torná-los mais com-
petitivos e atraentes a diversificados 
investimentos, tendo por referência as 
práticas adoptadas pelos portos e cor-
redores de desenvolvimento da região. 

A CTA recomenda igualmente a 
imperiosidade da melhoria da ca-
pacidade dos portos nacionais rela-
tivamente ao manuseio de cargas, 
desembaraço, excesso de burocracia 

continua a ser lento. Isto realça uma ne-
cessidade crescente de o Governo criar 
um ambiente político favorável que 
permita aos investidores e às grandes 
empresas internacionais participarem 
no mercado. A este respeito, a cimeira 
anual de investimento da Câmara Afri-
cana de Energia (AEC), African Energy 
Week (AEW), que terá lugar na Cidade 
do Cabo de 18 a 21 de Outubro de 
2022, irá discutir medidas que o Gover-
no de Moçambique pode implemen-
tar para acelerar o desenvolvimento 
da sua indústria do gás.

A African Energy Week 2022 acol-
herá painéis de discussão e reuniões 
de alto nível sobre o papel da indústria 
de gás de Moçambique no combate 
à pobreza energética em todo o con-
tinente africano e como o país pode 
criar um regime de capital atractivo 
para impulsionar o seu mercado.

A African Energy Week 2022 é a con-
ferência anual da Câmara Africana de 
Energia, exposição e evento em rede. 
Este evento une as partes interessadas 
africanas na energia com investidores 
e parceiros internacionais para impul-
sionar o crescimento e desenvolvimen-
to da indústria e promover África como 
destino de investimentos energéticos.

e corrupção, problemas de acesso ao 
corredor (estado das rodovias) e tem-
po de trânsito (devido à degradação 
das rodovias).

“O Governo deve investir no esta-
belecimento de mais terminais ad-
uaneiros nos diferentes corredores 
do país”, refere Eduardo Sengo, tendo 
acrescentado a necessidade de fazer-
se melhorias também no interface no 
recinto portuário, que permita maior 
flexibilidade na rotação de material cir-
culante, através do aumento de linhas 
de recepção.

que o conflito está a influenciar o au-
mento do preço de combustíveis e 
matérias-primas a nível internacional 
com reflexo na economia doméstica.

to de financiamento para as empresas”, 
disse Eduardo Sengo.

ÍNDICE DE ROBUSTEZ 
EMPRESARIAL PROVINCIAL

No entanto, no primeiro trimestre 
de 2022 o Índice de Ambiente Macro-
económico desceu  em 1pp, de 50% 
para 49%, reflectindo o aumento da 
inflação, num contexto de estabilidade 
da taxa de câmbio e das taxas de juro.

Neste capítulo, o destaque vai para 
as províncias da Zambézia e Sofala que 
registaram melhorias significativas  no 
seu desempenho face ao IV trimestre 
do ano passado. No sentido contrário, 
encontram-se as províncias de Cabo 
Delgado e Inhambane.

No mesmo período, a província de 
Sofala mereceu destaque porque o Ín-
dice de Robustez Empresarial de Sofa-
la subiu de 31.6% para 25.2%, fazendo 
com que a província passe da 10ª para 
a 6ª posição no raking provincial.

Para o bom desempenho empre-
sarial na província, a CTA aponta a re-
toma da circulação ferro-portuária de 

projecções apresentadas pelo Standard 
Bank, no decurso do Economic Brief-
ing, ocorrido quinta-feira, 5 de Maio, em 
Maputo.

Por outro lado, o país elegeu imple-
mentar um conjunto de reformas es-
truturais para melhorar a governação, 
apoiar o combate à corrupção e a luta 
contra o terrorismo, melhorar a gestão 
das finanças públicas e do sector em-
presarial do Estado e criar maior resiliên-
cia contra os choques naturais.

Para tal, o Governo conta com o 
apoio de um programa do Fundo Mon-
etário Internacional (FMI), associado a 
um pacote de financiamento de cerca 
de 470 milhões de dólares, que deverá 
ser aprovado pelo Board desta institu-
ição nos próximos dias.

Com o programa do FMI, espera-se 
igualmente o aumento do apoio ex-
terno pelos parceiros de cooperação, o 
que deverá contribuir para a melhoria 
das disponibilidades de financiamento 
à economia.

As projecções de crescimento de 
médio e longo prazo do Standard Bank 
apontam para um crescimento médio 
do PIB de 3.7% ao ano, entre 2022 e 2025. 

O Banco considera, para este perío-
do, o impacto positivo do arranque da 
produção de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) a partir do segundo semestre de 
2022, pelo projecto Coral Sul, liderado 
pela ENI, com capacidade para 3.4 mil-
hões de toneladas métricas por ano - 
mta (área 4). 

Prevê-se ainda, no segundo semestre 
de 2022, que a contínua melhoria da situ-
ação de segurança no Norte de Moçam-
bique permita à TotalEnergies retomar a 
construção, no âmbito do seu projecto 
de GNL, com exportações anuais de 13 

“Na sequência do CPMO de 30 de 
Março último, o Banco de Moçam-
bique ajustou em alta a MIMO para 
15,25%, facto que irá pressionar o cus-

passageiros ligando Beira e à sede do 
distrito de Marromeu, e o lançamento 
da primeira janela das subvenções de 
recuperação das empresas após dan-
os do ciclone Idai.

Paradoxalmente, a CTA refere que o 
aumento do custo de combustível penal-
izou de forma severa o sector empresarial.

Uma outra província que no Índice 
de Robustez Empresarial caiu signifi-
cativamente foi de Inhambane, que 
desceu de 31.5% para 25%, fazendo 
com que a província passe da 2ª para a 
7ª posição no raking provincial.

Para esta queda, o sector do Tur-
ismo influenciou negativamente ao 
apresentar uma maior queda no I 
trimestre, essencialmente devido ao 
efeito sazonal- época baixa.

“Agravamento do preço de opera-
ções dos transportes de carga, causa-
do pela subida do preço dos com-
bustíveis e do custo das manutenções”, 
refere a CTA, tendo de seguida aponta-
do a introdução de novas portagens, o 
que levou ao aumento do custo diário 
de 950 MT para 4750 MT, entre o IV tri-
mestre de 2021 e o I trimestre de 2022.

mta (Área 1) a partir de 2026.
Muito provavelmente, considera 

o Standard Bank, estas projecções 
poderão ser revistas para cima, assim 
que a Decisão Final de Investimento 

(DFI) para o projecto GNL liderado pela 
Exxon-Mobil (acima de 17 mtpa - área 4) 
seja tomada.

Não obstante as perspectivas de 
crescimento da economia, o único ban-
co centenário do país considera que 
se observa um aumento da inflação 
em Moçambique devido aos choques 
climáticos observados desde o início 

do ano e à pressão inflacionária global, 
exacerbada pelo impacto da invasão da 
Rússia à Ucrânia.

Neste contexto, espera que a gestão 
prudente dos riscos macroeconómicos 
continue a traduzir-se numa política 
monetária restritiva e na prudência 
fiscal, para assegurar que a inflação se 
mantenha a um dígito.

Refira-se que o Economic Briefing 
contou ainda com a participação de 
Steven Barrow, director da Estratégia 
G10 do Grupo Standard Bank, Enilde 
Sarmento, directora nacional de Políti-
cas Económicas e Desenvolvimento 
do Ministério da Economia e Finanças, 
e Fernanda Massarongo Chivulele, pes-
quisadora do Banco Mundial.

“Entretanto, a nossa análise indica 
que o país continua a dar passos firmes 
para a recuperação da economia. Mas 
a manutenção da estabilidade macro-
económica requer uma aceleração das 
reformas estruturais, nomeadamente 
no sistema judiciário, ambiente de 
negócios, sector bancário e financeiro, 
fiscal e nas empresas públicas”, referiu 
Fáusio Mussá, economista-chefe do 
Standard Bank.

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank

Em causa guerra Rússia-Ucrânia

Ao longo do corredor do hinterland

- Refere o relatório do Índice de Robustez Empresarial da CTA, que mesmo assim prevê uma melhoria contínua do seu desempenho e do ambiente macroeconómico em Moçambique

Eduardo Sengo, director executivo da CTA



Público Público
Segunda-feira 09 de Maio de 2022 Segunda-feira 09 de Maio de 2022

16 17

NACIONAL PUBLICIDADE

Na perspectiva de prevenir o roubo 
a residências, recentemente, a Escola 
de Justiça Criminal da UNISA (Univer-
sity Of South Africa) realizou uma pes-
quisa que constatou que oito em cada 
dez casos de assaltos a residências 
são cometidos com a ajuda de infor-
mações prestadas aos ladrões pelas 
empregadas domésticas, jardineiros 
e ex-funcionários das casas afectadas.

Os ladrões, segundo a pesquisa, 
monitoram as casas por até duas se-
manas, período durante o qual vão 
juntando as informações prestadas 
pelas empregadas domésticas para a 
consumação do assalto.

A pesquisa refere ainda que a maio-
ria dos assaltos acontece ao meio da 
noite, pois é o período em que as pes-
soas procuram relaxar, para os desafios 
do novo dia. Mas antes de dormir, a 
partir das 19 horas encontram-se a faz-
er outras coisas, como cozinhar, assistir 

TV, entre outros afazeres, muitas vezes 
antes de manter ligado o sistema de 
segurança, o que efectivamente fa-
cilita os assaltos que ocorrem até por 
volta das 04 horas de madrugada.

No conjunto dos assaltantes, de-
staca o estudo, 97% estão armados e 
estão divididos em grupos de quatro 
membros cada.

A idade média de um ladrão de 
casa é de 19 a 26 anos, segundo 
igualmente a mesma pesquisa real-
izada pela Escola de Justiça Criminal da 
UNISA, a principal instituição africana 
de ensino superior, baseada na vizinha 
África do Sul.

O estudo destaca ainda que, no 
conjunto dos ladrões, uma média de 
30% já cometeu assassinatos ou não 
hesitou em cometê-los. Dos assal-
tantes, consta também que 17% são 
estrangeiros.

Já no grupo de ladrões detidos, con-

sta do estudo, 90% destes estavam 
desempregados e tinham no assalto a 
residências o seu ganha-pão. 

Refira-se que na África do Sul, a taxa 
da população condenada por rou-
bos a residências situa-se nos 7,67%, 
contra 53% nos Estados Unidos da 
América (EUA).

O estudo avança ainda que os 10% 
que estavam empregados desistiram 
de seus empregos ao confirmar quan-
to poderiam “ganhar” com um assalto 
a residências.

Muitas vítimas ou alvos de assaltos, 
segundo o mesmo estudo, são pes-
soas ricas que exibem abertamente a 
sua riqueza, por exemplo, jóias, man-
sões e luxuosas viaturas.

O estudo estima que, antes de ser 
detido, o ladrão médio chega a come-
ter 103 roubos no espaço de sete anos.

Os ladrões, refere a pesquisa, não 
são dissuadidos por alarmes e serviços 
de reacção armada, porque estas me-
didas de segurança são um grande 
impedimento ao crime. Refere-se, no 
entanto, às cercas eléctricas, feixes de 
detecção, Circuito Fechado de Tele-

Crianças melhoram aprendizagem

Empregadas domésticas orquestram roubos a residências

Cerca de 100 mil crianças com 
idades compreendidas entre 10 e 
19 anos verão os seus resultados 
de aprendizagem melhorados até 
2026, nas províncias de Nampula e 
Niassa, graças a um novo projecto 
da Save the Children denominado 
“She Belongs in School” (Ela Per-
tence à Escola), lançado última sex-
ta-feira, em Lichinga, capital pro-
vincial do Niassa, pelo vice-ministro 
da Educação e Desenvolvimento 
Humano, Manuel Bazo, e pela Alta-
Comissária do Canadá em Moçam-
bique, Caroline Delany.

Roubos a residências, que ultimamente acontecem de forma recorrente, na 
vizinha África do Sul, são liderados pelas empregadas domésticas, que for-
necem aos ladrões informações conducentes esta prática lesiva às famílias 
afectadas. 

A iniciativa, financiada pela Global 
Affairs Canada, desenvolverá acções 
voltadas ao empoderamento de meni-
nas. Isso inclui a provisão de ambientes 
de aprendizagem seguros e de apoio 
que melhorem as habilidades e com-
petências das meninas. Também inclui 
intervenções para impulsionar práticas 
comportamentais entre famílias e co-
munidades (incluindo líderes religiosos) 
que promovam e apoiem os direitos 
de mulheres e meninas, com foco no 
direito à educação, com forte foco no 
engajamento dos homens. 

O projecto também visa aumentar a 
autoconfiança, o poder de decisão e a 
liderança das meninas na busca ou no 
acesso à educação. A Save the Children 
tem fortes parcerias locais para ajudar 
na implementação e suporte técnico 
deste projecto. 

Dos sete distritos implementadores, 
quatro estarão sob a responsabilidade 
de organizações nacionais e locais, no-
meadamente Associação para o For-
talecimento Comunitário (UATAF) no 

distrito de Muecate (Nampula), United 
Purpose no distrito de Mecanhelas (Ni-
assa), e PROGRESSO em Mandimba e 
Cuamba (Niassa). 

A Save the Children vai implementar 
o projecto directamente nos distritos de 
Memba, Érati e Nacarôa, na província de 
Nampula. O pacote de parceiros inclui ai-

A directora-geral da Save the Children 
em Moçambique, Brechtje van Lith, 
disse que “este projecto reflecte clara-
mente o nosso compromisso com a 
educação em Moçambique, especial-
mente para as meninas, para garantir 
que todas as crianças em idade escolar 
tenham acesso a uma educação de 

nda a Girl Move Academy, que fornecerá 
serviços especializados para a compo-
nente de orientação e liderança de me-
ninas nas duas províncias e a Associação 
dos Jovens com Deficiência de Moçam-
bique (AJODEMO), que fornecerá lider-
ança técnica e apoio à inclusão de defi-
ciência em todo o programa.

qualidade. Estamos profundamente 
preocupados com o facto de muitas 
meninas ainda não se sentirem seguras 
em ambientes escolares por causa da 
violência sexual. Além disso, muitas me-
ninas abandonam a escola porque as 
escolas têm problemas de saneamento 
e falta de água, dificultando a higiene 
menstrual. Esta iniciativa é uma peque-
na fracção do que podemos alcançar se 
unirmos esforços para garantir ambien-
tes educacionais sensíveis ao género”.

 A Global Affairs Canada está a con-
tribuir com 29,6 milhões de dólares 
canadianos para este projecto, onde 
o Governo de Moçambique é um 
parceiro estratégico, através do Minis-
tério da Educação e Desenvolvimento 
Humano, bem como o Ministério de 
Género, Crianças e Acção Social. O pro-
jecto alcançará aproximadamente 100 
mil beneficiários directos e outros 100 
mil beneficiários indirectos. 

A Alta-Comissária do Canadá, Caro-
line Delany, indicou que “esperamos 
que este projecto apoie o empodera-
mento de meninas e meninos adoles-
centes para prosseguir e completar a 
sua educação, melhorando a sua auto-
confiança e oportunidades económi-
cas, bem como a igualdade”.

- Iniciativa é da Save the Children e denomina-se “She Belongs in School”, o que na tradução directa significa “Ela Pertence à Escola”

visão (CCTV), cachorros pequenos que 
dormem dentro de casa (os ladrões 
consideram isso o maior impedimen-
to de todos).

No seu livro “Home Invasion”, Ru-
dolph Zinn escreve que “eles exploram 
um bairro para ver o quão apertado é 
a segurança. Uma patrulha ou vigilân-
cia de bairro influencia em 68% se eles 
entram ou não, portanto, ter uma boa 
vigilância de bairro na área pode ser 
um grande impedimento.”

Para prevenir os roubos, a Escola de 
Justiça Criminal da UNISA sugere que 
não se pare com as acções de con-
sciencialização sobre a importância 
de segurança nas casas. Em geral, não 
deixe nada no quintal que possa ajudar 
um ladrão a entrar na sua casa. Escadas, 
caixas ou quaisquer ferramentas de 
jardim devem ser guardadas, de prefer-
ência num armário trancado”, referem 
os estudiosos, que indicam que muitos 
ladrões usam as próprias ferramentas 
do proprietário para invadir uma casa.

Os pesquisadores aconselham ai-
nda a não colocação de mesas ao ar 
livre perto da casa, pois elas podem se 

tornar uma escada fácil para o telhado. 
As janelas do segundo andar ger-

almente são deixadas desprotegidas, 
facilitando a entrada do criminoso na 
casa. Para desencorajar potenciais al-
pinistas, os pesquisadores sugerem que 
se espalhe graxa em qualquer canto de 
metal se estiver perto de janelas.

Um cachorro latindo, mudando sua 
rotina diária e a presença de câmaras 
de CFTV, podem tornar a sua casa um 
alvo menos atraente para os crimino-
sos, segundo os pesquisadores.

Como os ladrões podem observar 
os seus movimentos por até duas 
semanas, os pesquisadores acon-
selham o desvio de rotina habitual 
regularmente. “Sair e voltar para casa 
em horários diferentes, usar rotas dife-
rentes e visitar lojas diferentes do que 
você costuma fazer”, frisam, para de-
pois concluir a necessidade de ter que 
“tomar extremo cuidado ao contratar 
trabalhadores domésticos e outros 
prestadores de serviços, porque há 
sempre necessidade de manter o cui-
dado com quem você deixa entrar na 
sua casa”.

Nas províncias de Nampula e Niassa

Constata pesquisa da UNISA feita a partir do território sul-africano
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A pescadora Lurdes Pelembe compartilha sua visão sobre a importância de promover um ambiente saudável e equilibrado 
para a sua própria renda 

Orlando Quilambo

Moçambicanos a caminho de Estocolmo
Moçambique é um dos países que 
deverá participar na Conferência 
Internacional  de Estocolmo+50, 
a realizar-se em Junho deste ano, 
sob a liderança do PNUD, estando 
já a delegação moçambicana 
envolvida em várias operações 
de consulta, co-financiadas pela 
Suécia. 

que os moçambicanos expressem 
suas recomendações e desejos sobre 
as áreas ambientais, mudanças climáti-
cas e recuperação inclusiva e verde 
pós-Covid-19. 

Em Moçambique, estas consultas 
nacionais estão a acontecer com a 
participação activa de comunidades 
locais, estudantes, grupo de jovens, 
associações de mulheres, academia, 
organizações da Sociedade Civil e 
Governo. O processo de consultas 
é também fundamental para trazer 
soluções concretas para acelerar 
acções que contribuirão para um am-
biente mais saudável.

Informações reportadas ao PÚ-
BLICO indicam que a conferência 
será de natureza colaborativa e multi-
stakeholder, aberta a todos para par-
tilhar experiências e iniciativas, numa 
perspectiva de proteger o planeta e 
contribuir para um desenvolvimento 
sustentável e inclusivo, incluindo uma 
recuperação sustentável da pandemia 
da Covid -19.

Neste momento, segundo apurou 
a equipa deste semanário, estão a 
decorrer em Moçambique consultas 
a todos os níveis da sociedade sobre 
o estado do ambiente, com financia-
mento da Suécia.

Nesse contexto, a delegação do 
PNUD em Moçambique refere que 
em 1972, países de todo o Mundo 
reuniram-se em Estocolmo, Suécia, 
para a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Ambiente Humano, em 
torno do tema “Apenas uma Terra”. 
Cinco décadas depois, a capital sueca 
recebe novamente os líderes mun-
diais e representantes da Sociedade 
Civil, nos dias 2 e 3 de Junho de 2022, 
para a Conferência Internacional Esto-
colmo+50. 

O evento será uma oportunidade 
para reflectir sobre a situação actual do 
planeta. Igualmente, irá impulsionar 
a implementação de acordos globais 
(Agenda 2030), que é um plano de 
acção global que reúne 17 Objecti-
vos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris sobre as mu-
danças climáticas, o Quadro Global de 
Biodiversidade pós-2020, e irá ainda 
encorajar a adopção de planos de re-
cuperação verde pós Covid-19.

Estocolmo+50 será uma oportuni-
dade para construir a confiança e catal-
isar acções para um planeta saudável 
para a prosperidade de todos.

Desta forma, a participação e en-
gajamento da Sociedade Civil e dos 
cidadãos são elementos centrais na 
preparação do Estocolmo+50. Uma sé-
rie de consultas nacionais está a ser con-
duzida em diversos países para garantir 
que a voz dos cidadãos seja ouvida. 
Estas consultas irão construir uma visão 
global compartilhada sobre como alca-
nçar um planeta saudável e próspero, 
assim como acelerar o progresso no 
cumprimento dos ODS e acordos mul-
tilaterais sobre o ambiente através de 
uma recuperação verde inclusiva. 

Em Moçambique, o Ministério da 
Terra e Ambiente (MTA), com o apoio 
do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e a Em-
baixada da Suécia, estão a conduzir 
uma série de consultas públicas para 

Publicidade

Ex-reitor condecorado em Portugal 
O antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), o Professor Orlando Quilambo, foi recentemente con-
decorado pela Universidade da Beira Interior, da Covilhã, em Portugal, que lhe atribuiu o título honorífico em recon-
hecimento do seu trabalho na área de docência. 

Maputo), ambos em 2002; Estágio de 
Pós-graduação em Ecologia Funcional 
(Nijmegen, Holanda), em 1997; Estágio 
sobre Divisão de Agronomia, com par-
ticular realce para a Fisiologia do Stress 
(ICRISAT, Patancheru, Índia), em 1991. 

Na área de gestão universitária, 
destaca-se o facto de o Prof. Doutor 
Quilambo ter sido Vice-Reitor Aca-
démico da Universidade Eduardo 
Mondlane desde 2005 até Maio de 
2010, data da sua nomeação como Re-
itor; Director Científico da UEM, entre 
2001 e 2005; Director da Faculdade de 
Ciências, entre 1992 e 1995; Director-
Adjunto da Faculdade de Biologia, 
entre 1990 e 1992, e Chefe de Departa-
mento de Química e Biologia da Facul-
dade de Educação, entre 1988 e 1990. 

Para a sua vasta e rica experiência 
profissional contribuíram os cursos so-
bre garantia e gestão de qualidade no 
ensino superior e de gestão do ensino 
superior em África (Pretória e Kampala); 
Gestão e Administração (EDE-Holan-
da), em 1992; Gestão Universitária (Ha-
rare, Zimbabwe), em 1993; Gestão de 
Sistemas de Informação para Reitores 
e Directores de Instituições de Ensino 
Superior (ESAMI-Arusha, Tanzania).

tendo sido um dos impulsionadores 
da sua criação e instalação.

Durante o período de pós–gradu-
ação, Orlando Quilambo frequentou 
vários estágios e cursos de curta du-
ração, dentre os quais o Curso de In-
trodução à Biotecnologia Vegetal (FABI, 
na Universidade de Pretória); Curso 
sobre Cultivo de Banana usando o Mé-
todo de Cultura de Tecidos (MADER, 

Quilambo dirigiu a mais antiga 
Universidade do país de 2011 a 2022, 
depois de ter desempenhado outras 
funções de administração na institu-
ição como vice-reitor, director científico 
e director da Faculdade de Ciências.

Recentemente substituído do cargo 
de reitor da UEM, onde deu lugar a 
Manuel Guilherme Júnior, Quilambo é 
Doutorado em Ciências Naturais pela 
Universidade de Gröningen, na Hol-
anda. Também tem formação em áreas 
de gestão universitária, e o seu percurso 
inclui a participação em organismos 
como Associação das Universidades 
Africanas, Associação do Ensino à Dis-
tância dos Países de Língua Portuguesa 
e Associação das Universidades de Lín-
gua Portuguesa.

Entre várias qualificações profission-
ais, o Professor Doutor Orlando Quilam-
bo possui experiência em gestão de 
qualidade no ensino superior. 

No seu ramo de formação, o Prof. 
Doutor Orlando Quilambo possui ex-
periência de docência e investigação 
em Fisiologia e Biotecnologia Vegetal. 
Foi Presidente da Academia de Ciên-
cias de Moçambique, a primeira aca-
demia deste género em Moçambique, 

LAM prevê equilíbrio financeiro
A empresa LAM-Linhas Aéreas de Moçambique projecta atingir o ponto de equilíbrio financeiro no próximo ano, 
dependendo da rapidez com que a economia nacional for a imprimir na sua recuperação, após ter sido severa-
mente afectada pela pandemia do coronavírus.

mercados rentáveis, tornando a trans-
portadora apetecível para os investi-
dores ou para fazer com que o próprio 
Estado se sinta confortável, em relação 
ao futuro da empresa.

“Obviamente que servir a dívida, en-
quanto a empresa for como é agora, é 
um desafio muito grande. Mas quan-
do a empresa crescer vai poder servir 
essa dívida”, frisou o director-geral, 
ajuntando que a LAM tem que gerar 
maior volume de negócio.

Para já, a LAM tem redimensionado 
o seu quadro de pessoal, assim como 
está a uniformizar a frota, tornando a 
operação de voos mais eficiente. 

Num outro desenvolvimento, João 
Carlos Pó Jorge indicou que, em termos 
financeiros, 2019 foi um ano melhor, 
pois inverteu a tendência decrescente 
do desempenho da companhia. "O ano 
seguinte [2020] foi mau. A receita caiu 80 
porcento em média. Em 2021, começá-
mos a sentir que estávamos a atingir o 
ponto de equilíbrio nos custos operacio-
nais, sem incluir o serviço da dívida". 

Por seu turno, o presidente da 
Comissão do Plano e Orçamento da 

AR, António Niquice, disse que os 
deputados constataram que a LAM, 
apesar do seu potencial, tem estado a 
enfrentar dificuldades no mercado, al-
guns dos quais têm a ver com factores 
conjunturais e estruturais, bem como 
com o impacto da Covid-19.

“A empresa tem registado rendi-
mentos negativos. Entretanto, há um 
esforço por parte do Conselho de 
Administração para garantir que con-
tinue a desempenhar o seu papel no 
mercado”, concluiu.

No decurso da recente visita da 
Comissão do Plano e Orçamento da As-
sembleia da República (AR) à LAM, no 
âmbito da fiscalização e supervisão par-
lamentar, o director-geral da compan-
hia, João Carlos Pó Jorge, explicou que 
a meta, quando começou a reestrutu-
ração, em 2018, era atingir, em três anos, 
o ponto de equilíbrio financeiro.

Entretanto, com a Covid-19 não 
foi possível alcançar essa projecção. 
“Pensamos que, em 2023, dependen-
do da velocidade que a economia terá 
na sua recuperação, gostaríamos de 
atingir esse equilíbrio, através da im-
plementação de muita disciplina, rigor 
e regras na gestão da empresa”, disse.

Desde 2018 que decorre um pro-
cesso de reestruturação da LAM, 
visando tornar a empresa sustentável 
do ponto de vista operacional, o que 
significa dotá-la de capacidade finan-
ceira para cobrir os custos, através da 
receita produzida.

Para tal, a LAM pretende melhorar 
em vários aspectos como a eficiência 
operacional, ganhando maior fasquia 
do mercado, abrir o network a mais 

A partir de 2023

Carlos Pó Jorge
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Jornal Público (JP): Estamos di-
ante de um desportista com um 
percurso inegável na modalidade 
de futebol. Como é que se torna 
jogador?

Eduardo Jumisse (EJ): Nasci numa 
família de desportistas. Meu irmão foi trei-
nado no Maxaquene e eu tinha o hábito 
de segui-lo sempre que fosse aos treinos. 
No meio dessa rotina acabei ficando no 
Maxaquene, onde iniciei a minha forma-
ção de júnior até aos seniores.

Depois fui emprestado ao Mahafil, 
onde fiquei um ano. Novamente voltei 
a ser emprestado para o Munhua-
nense Azar, também por uma época. 

JP: No seu regresso ao Max-
aquene trabalhou com Chiquinho 
Conde. Como é que foi a sua integ-
ração no plantel?

EJ: Quando regresso ao Max-
aquene em 2005 encontro o mister 
Chiquinho Conde que me integrou na 
equipa principal, novamente. A minha 
integração foi fácil, pois encontrei joga-
dores experientes como Mabui, Caló, 
Artur Manhiça, Tony Gravata. Estes to-
dos ajudaram-me a entender a filoso-
fia do desporto. 

Chiquinho chamava-me atenção 
quando fosse necessário. Aprendi 
muita coisa que não sabia com o mis-
ter Chiquinho e agradeço por isso. 

Fiquei no Maxaquene por cinco 
anos, exactamente de 2005 a 2010.

JP: Durante a sua passagem pelo 
Maxaquene que conquistas teve?

EJ: O Maxaquene é um clube de 
que não me vou esquecer, pois trans-
formou-me num jogador profissional. 
Lembro-me quando da minha chega-
da no Maxaquene, eu era menino e saí 
homem formado. 

Não posso falar mal do Maxaquene 
porque tudo que sou hoje devo muito 
a este clube. Ganhei quatro torneios da 
cidade, perdi uma meia-final da Taça 
de Moçambique.

JP: De Maxaquene saiu para a 
Liga Muçulmana de Maputo. Pode 
nos falar dessa experiência?

EJ- Na Liga Muçulmana não fiquei 

também por um ano. Dali passei para 
outro clube.

Depois da minha estadia na Eu-
ropa regressei para o futebol africano, 
concretamente no 1º de Agosto, onde 
fui campeão. Em Angola, fiquei quatro 
anos, de 2014 a 2016. 

Findo o meu contrato regresso 

ao país pela porta da União Des-
portiva do Songo, onde também fui 
campeão. Mais uma vez volto para a 
Europa, neste caso para o Gil Vicente, 
Oliveirense, depois no União da Ma-
deira, etc., etc., antes de voltar para Mo-
cambique.

JP: Qual é a maior aprendizagem 
que teve do futebol europeu?

EJ: Tudo que sou hoje é resultado 
do que aprendi na Europa. A experiên-
cia que colhi nesses países foi impor-
tante para a minha formação como 
profissional.

JP: Enquanto jogador certa-
mente tinha um clube dos sonhos 
onde pretendia jogar num país eu-
ropeu, precisamente em Portugal. 
Pode-nos falar desse sonho?

EJ: Sim, acho que todo o jogador 
tem um sonho de jogar no seu clube 
de coração. Tinha o sonho de jogar 
no Benfica, no entanto, não conse-
gui materializar esse sonho. Mas em 
contrapartida tive a oportunidade de 
disputar a eliminatória da Liga Europa, 
tendo defrontado o Inter de Milão. 

JP: Terá ficado frustrado pelo 
facto de não ter conseguido jogar 
no Benfica?

EJ: Não! Nós temos que ser realistas, 
até podia ser um bom jogador, mas 
para jogar no Benfica talvez não tinha 
qualidade para fazer parte do plantel. 

Para chegar a um clube de grande 
gabarito como o Benfica há um certo 
nível de exigência. Não chega a ser 
frustração porque tudo fiz para jogar 
no Benfica, mas não consegui. A 
minha frustração seria se nada tivesse 
feito neste sentido. 

Acabei tomando outros rumos, 
porque no fim de tudo que fiz para en-
trar no Benfica acabei concluindo que 
não tinha experiência para tal.

JP: É um futebolista de renome 
dentro e fora do país. Sente-se real-
mente realizado?

EJ: Sinto-me realizado, acima de 
tudo pelo que fiz na Selecção Nacio-
nal. Tenho 23 internacionalizações, isso 
é um feito bastante positivo. 

Em cada país por onde passei fui 
titular. Fiz mais de 50 jogos e conquistei 

DESPORTODESPORTO

Fui desvalorizado no futebol

muito (por aí seis meses), mas con-
quistamos o campeonato nacional. 
Depois rumei para Portugal para jogar 
no Portimonense, onde fiquei um ano 
e meio. 

Novamente transferi-me para 
Chipre, por uma época, e findo o tem-
po fui parar novamente no Leixões, 

vários troféus. 

JP: Como foi o seu percurso na Se-
lecção Nacional?

EJ: Não fiz todos os escalões, pois na 
altura ainda era estudante na Escola 
Secundária Josina Machel, embora o 
mister Semedo me convocasse sem-
pre, eu não me fazia presente devido 
à incompatibilidade do horário da es-
cola. Comecei no Sub-23 com o mister 
Mussá.

O primeiro jogo nos Mambas foi 
em 2010, num jogo amigável contra 
Portugal, na África do Sul. Cheguei 
pelas mãos de Chiquinho Conde, que 
era treinador interino.

JP: Jumisse era meio-volátil. Ac-
tuava em duas posições diferentes, 
dependendo da filosofia de cada 
técnico, consequentemente mar-
cava poucos golos… 

EJ: Na selecção não marcava muitos 
golos, mas nas equipas por onde pas-
sei fui melhor jogador, por exemplo no 
Leixões e 1º de Agosto, em Angola. 

Na Selecção Nacional era um pouco 
diferente porque jogava com o núme-
ro seis, um médio- defensivo, por isso 
chegava poucas vezes à baliza, quan-
do chegasse era por conta de bolas 
paradas. Então, as oportunidades de 
fazer golos eram poucas. 

Na União Desportiva do Songo fiz 
muitos golos, pois jogava na posição 
oito e chegava muitas vezes à grande 
área. Igualmente na Liga Muçulmana 
de Maputo com o mister Semedo fiz 
muitos golos devido à posição que as-
sumia. Era médio-defensivo, mas com 
a possibilidade de me deslocar mais 
para a grande área.

Na selecção tive poucos golos 
porque jogava na posição seis, médio-
defensivo fixo; fazia equilíbrios para 
Dominguez, Paíto, Genito e Momed 
Haji poderem atacar mais a baliza 
contrária. Eu gostava de jogar com o 
número oito. Por exemplo, em Portu-
gal me chamavam de “Duracel”, uma 
marca de pilha.

Nunca fui jogador de questionar os 
treinadores, mas quando me pedis-
sem opinião a emitia.

JP-Por que momentos maus pas-
sou na Selecção Nacional?

EJ: Bom, os maus momentos que 
tive na selecção foram poucos. Um 

cionador era João Chissano.
 
JP: O seu clube do coração, o 

Maxaquene, está a passar por mo-
mentos difíceis, uma crise directiva 
e financeira. Como é que analisa 
esta situação?

EJ: O meu sentimento é de muita 
dor. Há duas semanas fui ao clube para 
regularizar a minha situação de sócio, 
porque quero fazer parte da tomada 
de decisões no clube. Acredito que 
pode-se ultrapassar essa crise que se 
vive no Maxaquene, pois já formou 
muitos jogadores no país.

JP: Há uma corrente segundo a 
qual os dirigentes desportivos só 
vão aos clubes para se servirem do 
desporto e não o inverso. Comunga 
da mesma opinião?

EJ: No Maxaquene há líderes que 
estão em frente do clube há vários 
anos mas não querem dar espaço a 
outras pessoas para fazerem coisas 
diferentes. 

Para ser um treinador exige-se uma 
formação e acho que devia-se fazer o 
mesmo para com os presidentes dos 
clubes: exigir formação, porque está 
provado que ter dinheiro não basta 
para se ser dirigente de um clube. 

Eu passei a vida jogando futebol 
mas para me tornar treinador tive que 

passar por uma formação. 

JP: Acha que precisamos de pro-
fissionalizar o futebol?

EJ: Os dirigentes precisam de ser 
capacitados em gestão desportiva 
antes de exercer qualquer cargo 
nos clubes. Hoje temos o curso de 
Gestão Desportiva na Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM). Acredito 
que a implementação deste curso 
é porque foi visto que o mesmo era 
necessário para tornar a gestão des-
portiva mais dinâmica, transparente 
e sustentável.

Novamente surgiu mais uma outra 
oportunidade de formação, através do 
mister Victor Matine. Depois disso surgiu 
o convite do mister Hélder Duarte para 
integrar a equipa técnica da Black Bulls. 

JP: Então, chegou ao cargo de 
treinador por influência dos seus 
mentores?

EJ: Sonhava em ser director des-
portivo e não treinador, embora todos 
os meus antigos treinadores a nível na-
cional e internacional me tivessem dito 
que tenho potencial para ser treinador 
por causa da minha forma de pensar e 
de colocar as questões.

JP-Chegou à Associação Black 
Bulls como treinador adjunto, mas 
não levou muito tempo. O que fez 
com que abandonasse o projecto? 

EJ: Estou a começar a minha carreira 
de treinador. Tenho as minhas ideias 
do jogo. Vi no Desportivo da Matola 

JP: Que avaliação faz do futebol 
moçambicano? 

EJ: Todos nós precisamos de evoluir, 
assim como o desporto. Mas para isso 
temos que fazer formação, pesquisa e 
debate. 

Acho que devíamos voltar ao fute-
bol do bairro, mas já não temos cam-
pos nos bairros. É certo que formar 
crianças nos bairros e no clube é to-
talmente diferente, mas se tivéssemos 
campos nos bairros não seria difícil ex-
perimentar. 

Podia-se formar núcleos desporti-
vos nos bairros, onde os clubes pudes-
sem monitorar todas as actividades, 
através de uma plataforma de fiscaliza-
ção de qualidade, pois hoje os clubes 
já não estão em condições de manter 
os escalões de formação porque gasta-
se muito dinheiro. 

JP: Na última Assembleia-Geral 
da Liga Moçambicana de Futebol 
os clubes voltaram a manifestar o 
desejo de mudança da época des-
portivo no país. Qual é a sua visão 
sobre isso?

EJ: Isto é uma questão muito sim-
ples, com calor até pode-se jogar, desde 
que se hidrate os atletas, mas sabemos 
da situação do país quando chove.

Para se mudar a época deve-se anal-
isar vários aspectos antes de se tomar 

a oportunidade de implementar as 
minhas ideias. Acho que todo o treina-
dor é assim. Decidi me desafiar, é o que 
aconteceu.

A Black Bulls oferecia-me melhores 
condições de trabalho e salariais, 
mas abracei o Desportivo da Matola 
porque tem um projecto aliciante. 

JP: Qual é o seu objectivo no Des-
portivo da Matola?

EJ: O meu principal objectivo é val-
orizar os jogadores, continuar a apre-

muitos atletas a jogar no estrangeiro. 
Actualmente, a selecção Sub-23 pode 
ser feita por jogadores que jogam fora, 
mas no que concerne às condições 
para a prática do futebol estamos 
parados no tempo. Hoje temos clubes 
que não têm património. Isso é preo-
cupante.

JP: Actualmente é treinador do 
Desportivo da Matola. Fale-nos da 
sua experiência nessas novas fun-
ções.

EJ- Para ser sincero, quando termi-
nei a carreira no Black Bulls não tinha 
a intenção de ser treinador de futebol, 
tanto que abri a minha empresa com o 
meu sócio, onde trabalho até hoje.

O que aconteceu é que o mister 
Chiquinho Conde, sem me avisar, 
inscreveu-me numa formação online, 
depois mandou-me credenciais para 
participar em duas formações  como 
ser um bom treinador adjunto, e a 
segunda como se planeia o treino de 
futebol para alto nível. Então comecei 
a fazer esses dois cursos. 

A partir daí percebi que o mister 
Chiquinho estava a investir em mim. 
Achei que não podia decepcioná-lo 
como meu mentor e conselheiro. De-
pois disso comecei a fazer algumas 
formações em Moçambique de Nível 
D e C, mas mesmo assim sem intenção 
de levar a sério. 

Em 2019 era o meu último ano de 
carreira e quando chegou a Covid-19 
precipitou a minha saída.

JP: Há vozes que dizem que os 
clubes não valorizam financeira-
mente os atletas. Qual é o seu co-
mentário?

EJ: É uma situação que deve ser 
analisada por todos nós. Os clubes 
normalmente só gastam e não têm 
retorno, então é complicado pagar 
melhores salários aos jogadores.

essa decisão. A minha pergunta é: será 
que temos campos capazes de acol-
her jogos nos dias chuvosos, à semel-
hança do que acontece na Europa?

Acredito que ainda não temos infra-
estruturas capazes de acolher jogos 
nos dias chuvosos. Chuva básica não 
paralisa o jogo na Europa, porque os 
campos estão preparados, o que não 
é o caso de Moçambique.

JP: Olhando para o cenário ac-
tual, o futebol está ou não a evoluir?

EJ: Por um lado o futebol está a 
evoluir e, por outro, a regredir. Temos 

nder e levar o clube à fase de apura-
mento no Mocambola. 

JP: Mas a direcção do Desport-
ivo da Matola chegou a colocar o 
apuramento ao Moçambola como 
condição?

EJ: Sim, mas não no curto prazo, 
pois o clube ambiciona voltar ao 
campeonato nacional daqui a três 
anos. O meu contrato é de um ano, 
achei melhor assim. Os jogadores es-
tão a assimilar a linha do jogo, isso já é 
bom.

JP: Jumisse encerrou a carreira, 
digamos, de forma precoce, pois ai-
nda pretendia jogar. Fale-nos desta 
sua saída.

EJ: Eu percebi que não era valori-
zado no futebol moçambicano pelas 
ofertas que tive. Os clubes tentaram 
me medir por baixo, como se diz na 
gíria popular. 

Em entrevista ao Público, que serviu para desabafar a dor que sente pela sua marginalização, Eduardo Jumisse, antigo jogador de futebol a treinar hoje o Desportivo da Matola, diz ter sido 
desvalorizado no futebol, sobretudo no momento em que passou pela Selecção Nacional, na altura treinada por João Chissano. Nessa época recorda-se de ter sido convocado na selecção para 
ficar no banco, o que consequentemente angustiaria a qualquer jogador. Mas não é apenas isso de que nos fala, pois como jogador experimentado conheceu no seu percurso futebolístico bons 
momentos, sobretudo a sua ascensão meteórica de simples jogador a treinador principal do Desportivo da Matola, depois de abandonar o projecto promissor que lhe proporcionava melhores 
condições de trabalho e alto salário no Black Bulls. Siga a entrevista.

- Um dos maus momentos que vivi no meu percurso futebolístico foi quando fui convocado para a Selecção Nacional, na altura treinada por João Chissano, para ficar no banco

dos maus momentos é ter sido 
convocado na selecção para depois 
ficar no banco. Na altura para chegar a 
Maputo apanhava-se quatro voos. Era 
dispendioso para a federação e cansa-
tivo para mim como jogador. Podiam 
ter poupado dinheiro buscando um 
outro jogador com as minhas caracter-
ísticas no Moçambola, pois não havia a 
obrigatoriedade de ser convocado.

O mister Abel Xavier já fez isso por 
duas vezes quando jogava em Angola, 
mas não me chateei com isso porque 
é normal. Este foi o mau momento 
que tive e que de alguma forma me 
deixou desgastado. Na altura, o selec-

Desabafo de um craque chamado Eduardo Jumisse 
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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
DOUTOR ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA

ETERNAMENTE PAGU

A HERDADE 

Em finais de Abril de 2019, o Universo 
Cinematográfico da Marvel (MCU) atin-
giu o pico. Vingadores: Endgame foi o 
fechar de um ciclo, um filme que encer-
rava as portas a muitas personagens e ac-
tores que estiveram com os espectadores 
ao longo de uma década. Em simultâneo, 
dava espaço para outros se chegarem à 
frente, outros que já existiam no mesmo 
Universo ou que estariam por chegar (fora 
os que vão continuar a fazê-lo). Após End-
game, entrar-se-ia na chamada “quarta 
fase” do MCU com o filme Viúva Negra. 
Agora é a vez de Doutor Estranho no 
Multiverso da Loucura, de Sam Raimi 
(realizador dos três Homem-Aranha, 
com Tobey Maguire).

As portas para o Multiverso estão ab-
ertas! Este filme apresenta-nos America 
Chavez (Xochitl Gomez), uma jovem de 
outra dimensão com a poderosa habi-
lidade de atravessar as várias realidades 

Insatisfação, rebeldia, inovação. 
Palavras que ajudam a definir o 
comportamento da escritora, jor-
nalista e activista política Patrícia 
Rehder Galvão, que usou o apelido 
Pagu, dado pelo poeta Raul Bopp, 
como um nome de guerra. As suas 
atitudes atrevidas já preocupavam 
os seus pais, ricos e conservadores, 
desde a escola em São Paulo. Eter-
namente Pagu, de Norma Bengell 
(1987), mostra a trajectória de luta, 
talento e insatisfação dessa mulher 
visionária, indignada com os abusos 
do governo de Getúlio Vargas, com 
a exploração do proletariado e com 
a hipocrisia da burguesia brasileira. 
O filme, apesar de mostrar o talento 
literário de Pagu (Carla Camurati), e 

Inserido no 19º Ciclo de Cinema Eu-
ropeu, A Herdade, de Tiago Guedes 
(Coisa Ruim, Entre os Dedos, Triste-
za e Alegria na Vida das Girafas), 
conta-nos a história de uma família 
portuguesa dona de um dos maiores 
latifundiários da Europa e desenrola-se 
durante a segunda metade do século 
XX. O país passa por um momento 
histórico de grandes mudanças e im-
pacto naquilo que era a vida dos por-
tugueses com aquela que ficou con-
hecida como a Revolução dos Cravos 
de 25 de Abril de 1974. À  medida que 
o tempo passa, o filme desenvolve as 
suas personagens e todo o ambiente 
exterior onde estas se enquadram, 
aprofundando a complexidade hu-

pelo Multiverso fora. Perseguida por 
uma misteriosa e malvada entidade, 
cabe ao Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) auxiliá-la, mas quando 
os universos se cruzam, nem tudo é o 
que aparenta! O Multiverso é um espe-
lho em que as personagens conhecem 
versões deles próprios. Os actores só 
têm de fazer uma pequena variação 
para serem outra versão deles total-

mana e social sem que, com isso, perca 
a emoção e energia cinematográfica 
necessária para deixar o espectador de 

de ser permeado com os seus versos 
e frases junto à trilha sonora, destaca 
mais a sua militância política – a par-
ticipação em comícios e greves; o 

mente diferente.
Doutor Estranho no Multiverso 

da Loucura é o filme do MCU mais 
cheio de adrenalina e acção até agora. 
É um horror exagerado de Raimi até 
os ossos. Os cenários de acção são 
imensamente criativos, a escala é 
bombástica e é um banquete visual 
cheio de luz e cor aos nossos olhos! 

 Em exibição na NU Metro

“olhos colados” ao ecrã.
Em exibição, dia 09, no CCFM, às 

19:30 horas

sofrimento durante as prisões e as 
viagens pelo mundo.

Em exibição, dia 10, no CCBM, às 
16:00 horas

TINDZHAKA (10)

VAKITHY NYAMBUWE

Normalmente, antes de ir à mesa, 
era servido um banho acompanhado. 
Para esfregar o corpo, em particular 
nas costas onde os braços de quem 
estiver a tomar não as alcançam. Tudo 
servido ao máximo cuidado. Ela fazia 
tudo do melhor porque sabia que era 
naquele dia, mesmo que seja por al-
guns dias. Não o tempo inteiro. Nesse 
intervalo, tinha que esculpir o possível 
o seu timbre no coração do homem. 
Him! Como o homem gosta!

  
A “Nwamulovholiwa” não apre-

senta nada de novidade. O que tem 
é do mesmo homem, que talvez era 
preguiçoso, vivia sem talento de cria-
tividade que pudesse criar riquezas. 
E quanto ao zelo pelo marido, não é 
questão de ela ficar adormecida na 
sombra fresca da bananeira, equipa-
rada à sua rival. Ela está super ocupada. 
O tempo inteiro está dividida nos “afaz-
eres” da casa, todos os dias. Mas como 
o homem nunca se dedica a observar 
com precisão, mesmo que olhe é de 
vista nua. Verá o quê? 

É por isso que elege a viúva. 
Em conformidade com o dito, nas 

horas recreativas na época da fartura 
alimentar e com muita bebida, por 
exemplo nos meses de Dezembro a 
Janeiro, época de bebida a base do 
caju, a xikadju. Assim como no mês de 
Fevereiro a Março, época do canhu. Já 
todos os homens e mulheres, teleco-
mandados pelo poder do álcool, en-
toavam o canto acima descrito.   

Precisamente, pelo nosso cálculo, 
no fim da primeira metade do século 
XX, na década 50, já era visível o abran-
damento de kutshinga.      

Na década 70, na base da evolução 
das sociedades, sinal do avanço da 
globalização, sem descurar o com-
bate aos usos e costumes pela religião 
cristã, desde a sua chegada no berço 
do colono, por Vasco da Gama. Então, 
nesta conjuntura gradualmente a 
viúva, de certa maneira, passou a 
registar a sua liberdade. Sobretudo 
com o halp da Revolução revestida da 
emancipação da mulher. Enquanto na 
década 80 foi o mesmo que dizer foi 
a sua falência, salvando-se nas zonas 
recônditas.  

No entanto, o que ditou a extermi-
nação do levirato foi a propagação 
geral para protecção da contamina-

ção populacional da SIDA. Então, cada 
morte era motivo de suspeita da en-
fermidade do século. Quem queria ku 
tshinga que era sinónimo de suicídio? 

  
PURIFICAÇÃO DE NDHUMBHA
A purificação de tindzaka que até 

então explenada, de facto findo o 
ritual, o fantasma aterrorizante ficava 
aniquilado. Mas, para a ndhumbha, 
palhota e respectivos utensílios de 
serviço sob comando dos swikwembu, 
incluindo a estes, não são purificados 
pelo mesmo processo. Que sabeis, 
quem entrar naquele santuário a par-
tir do próprio curandeiro é inadmis-
sível se introduzir antes do banho após 
prestar relação de amor. Lógico, não 
seria o mesmo gesto que serviria para 
purificação dos deuses e seus instru-
mentos laborais. Para os deuses, não 
aliam-se no ditado que diz O espinho 
onde tenha espetado extrai-se com 
outro espinho.

Para que readquiram o estado da 
santidade requer com urgência a inter-
venção de serviços de curandeirismo. 
O dono da ndhumbha não é o mesmo 
que se pode imaginar que possa lim-
par o flagelo. Pois, tendo em conta que 
ele faz parte de todos componentes 
integrantes de ndhumbha, que estão 
submersos na imundice! Ele como 
estaria livre? Então, o estatuto regente 
estipulou que seja outro curandeiro 
contratado de calibre que reúna prova 
capaz de suprimir o azar que colocou a 
“palhotinha” abaixo da penumbra.

O curandeiro dado a missão nobre 
traz consigo os condimentos me-
dicinais purificativos. Num utensílio à 
bacia, com água e a imergir as diver-
sas raízes, em seguida, com a mão vai 
mexendo fazendo a mistura. 

Tendo concluído, feito único produ-
to, a nyanga dirige-se para dentro do 
consultório junto com a sua mistura. 
Com tshovha mergulha um pouco no 
líquido e depois dispersa um pouco 
para deixar escorrer o líquido e medir 
para ficar a quantidade aceitável, no 
sentido de ao saracotear no ângulo 
da sua escolha, o remédio ganhe dis-
persão de gotículas em forma quase 
de chuviscos. Então, começa a agitar o 
braço a direccionar primeiro sobre os 
mutundos e restos dos instrumentos 
complementares, e completa a volta a 
toda a parede, também o tecto e o so-
alho. Depois a parte externa terá que 
fazer o mesmo. 

Questionamos o Sr. Magaia o 
porquê do curandeiro se tornar in-
competente para purificar o seu con-
sultório: 

      
“Não tem saído perfeitamente 

porque o dono é possível estar em 
condições santificadas e preparado 
para o efeito, mas em contrapartida os 
seus auxiliares um e outro possa estar 
no estado indesejável, assim a sua pre-
sença no trabalho macha o trabalho”.
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Este reconhecimento, que está 
inserido no âmbito das acções de re-
sponsabilidade social corporativa da 
empresa, faz parte das iniciativas que 
têm sido promovidas, há anos, pela 
Tmcel com vista à valorização dos faze-
dores da cultura, em geral, e da litera-
tura, em particular. 

Visa, igualmente, incentivar e estim-
ular o gosto pelas artes e letras no seio 
dos cidadãos, com destaque para os 
jovens, através do patrocínio à publica-
ção, divulgação e promoção das obras 
dos artistas. 

Conforme explicou o presidente do 
Conselho de Administração da Tmcel, 
Mahomed Rafique Jusob, homenagear 
Paulina Chiziane é exaltar as artes e 
letras moçambicanas, pois se trata de 
uma escritora reconhecida no País e 
além-fronteiras pelo trabalho que tem 
vindo a desenvolver em prol da literatu-
ra moçambicana, o que faz dela a única 
e a mais respeitada por todos, tendo, 
por isso, sido distinguida com o Prémio 
Camões 2021, tornando-se a primeira 
mulher africana a obter tal distinção. 

Por isso, prosseguiu Mahomed 
Rafique Jusob, "honra-nos associar a 
Tmcel a uma figura desta dimensão, a 
mãe da literatura moçambicana, que 
relata momentos e factos que nos per-
mitem uma melhor compreensão da 
nossa história, a história dos moçam-
bicanos. Hoje, volvidos vários anos, 
é notável o crescimento qualitativo 

do engajamento da empresa nesta 
vertente, tornando-a parceira e parte 
relevante da dinâmica literária e da cul-
tura nacional, mantendo e alargando 
o espaço de debate e interpretação da 
literatura e arte contemporâneas em 
Moçambique". 

Na ocasião, o PCA da Tmcel reiterou 
o compromisso de a empresa fazer 
parte de iniciativas similares, como 
forma de contribuir para "o reforço das 
dinâmicas da nossa literatura, da nossa 
arte e da nossa cultura, de modo geral, 
para que juntos continuemos a desen-
volver Moçambique".

Por seu turno, Paulina Chiziane, vi-
sivelmente emocionada, agradeceu 
o gesto da Tmcel, empresa que con-
sidera sua parceira desde o primeiro 
momento, quando muitos não acredi-
tavam no "poder" da sua obra, muito 
menos no impacto que esta poderia 
ter, no País e no mundo.

"Hoje, aos 66 anos de idade, estou a 
receber o carinho de todos vocês, cri-
anças e adultos, por um trabalho que 
comecei a fazer quando era pequena, 
com cerca de 10 anos de idade. Ob-
rigado pelo carinho. A Tmcel é uma 
empresa que sempre me apoiou. Sou 
parceira da Tmcel desde os primeiros 
trabalhos. Havia livros que eu escrevia 
e as pessoas diziam: 'Mas isso não fica 
bem. Falar destas coisas não fica bem'. 
Diante daquilo, fui à Mcel, na altura, 
e expliquei a razão de ser, escrever e 

querer publicar os livros", contou.
E acrescenta: "Sentia e ainda sinto 

que quando escrevemos a nossa 
história fazêmo-lo na leveza e na super-
ficialidade para ficar bonito e os outros 
gostarem. Na altura, a Mcel apoiou-me. 
Foi um trabalho que fazia o relato de 
um Moçambique profundo. Refiro-me 
às obras Por Quem Vibram os Tambo-
res do Além, O Canto dos Escravos e O 
Alegre Canto da Perdiz".

São, na sua opinião, "livros que ca-
vam a história na sua profundidade, por 
isso a Mcel apoiou porque considera 
que uma verdadeira e profunda lit-
eratura vai à busca do resgate das suas 
raízes. Os livros não foram bem rece-

bidos aqui, houve alguns ruídos, mas 
foram 'best sellers' (mais vendidos) em 
muitas partes do mundo. Continuem 
a financiar este trabalho de resgate de 
um Moçambique profundo".

Durante a cerimónia, a Tmcel atri-
buiu à Paulina Chiziane, um diploma 
de mérito e um telemóvel com 
número vitalício, sem custos no uso de 
voz e dados dentro do País, e não só, 
ofereceu exemplares das suas obras à 
Escola Primária Completa a Luta Conti-
nua, localizada no centro da cidade de 
Maputo, como forma de promover a 
leitura aos petizes.

Nascida em 1955, em Manjacaze, 
província de Gaza, Paulina Chiziane 

foi a primeira mulher a publicar um 
romance em Moçambique, em 
1990, "Balada de Amor ao Vento". 
Escreveu, ainda, "Ventos do Apocal-
ipse", "O Alegre Canto da Perdiz", "As 
Andorinhas", "Na Mão de Deus", "Por 
Quem Vibram os Tambores do Além", 
"Ngoma Yethu: O Curandeiro e o Novo 
Testamento", "O Canto dos Escravos" e 
"Niketche". Em 2022, lançou, em con-
junto com Dionísio Bahule, o livro "A 
voz do Cárcere", um relato dos reclusos.

Importa realçar que a cerimónia de 
homenagem a Paulina Chiziane con-
tou com a presença de vários parceiros 
das artes e cultura da Tmcel, com de-
staque para o músico Yuri da Cunha.

Tmcel associa-se à mãe de literatura

Mulheres fazem 
auto-homenagem

Num concerto denominado “Mulheres Moçambicanas”, catorze artistas 
moçambicanas subiram ao palco do Big Brother, em Maputo, na noite 
da última sexta-feira, para homenagear a mulher moçambicana pelo seu 
empenho no desenvolvimento do país, assim como pelos esforços que 
têm feito para garantir a continuidade e crescimento são e harmonioso da 
família moçambicana.

Ao homenagear Paulina Chiziane, figura incontornável da literatura 
moçambicana e vencedora do Prémio Camões 2021, o galardão literário 
de maior prestígio, atribuído aos escritores de língua portuguesa, a 
Tmcel, como diz o respectivo Presidente do Conselho de Administra-
ção, Mahomed Rafique Jusob, estaria a associar-se à mãe da literatura 
moçambicana.

Trata-se das cantoras Mingas, Júlia 
Duarte, Euridse Jeque, Neyma, Anita 
Macuácua, Liloca, Dama do Bling, 
Tamyres Moiane, Rhodália Silvestre, 
Stefane Leonel, Helena Promisse, Fer-
mina da Neta, Larícia Rita e a DJ Jana, 
que partilharam o palco do Big Brother 
para cantar pela mulher.

Organizado pelo Big Brother Enter-
tainment, o concerto das 14 mulheres 
tornou a noite de sexta-feira agradável 
musicalmente e contou com convida-
dos especiais, nomeadamente o músi-
co angolano Yuri da Cunha, Hot Blaze, 
moçambicano, e o grande homem 

Eduardo Salmo.
“O espectáculo Mulheres Moçam-

bicanas é a continuidade das várias 
homenagens que têm sido feitas à 
mulher moçambicana pelo seu em-
penho no desenvolvimento do país, 
assim como o reconhecimento dos 
esforços que a mulher faz para ga-
rantir a continuidade e crescimento 
são da família moçambicana. Por isso 
juntamos mulheres de várias gera-
ções e experiência, por forma a cantar 
por elas, para a sociedade moçambi-
cana”, afirma Júlio Sitóe, organizador 
do concerto.
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Depois de lançar o programa do uso de gás natural para 
cozinha e para gerar energia, agora é a vez de a SASOL dis-
ponibilizar 5 milhões de dólares americanos para operacio-
nalizar o projecto de gás natural para veículos automóveis.

Ovídeo Rodolfo, director-geral da SASOL, explica que o 
objectivo é criar oportunidades para o sector privado par-
ticipar no negócio de gás em Moçambique e contribuir 
para a massificação do uso de gás natural.

O PÚBLICO sabe que as “verdinhas”, no valor de cinco 
milhões de dólares, serão geridas pelo Banco Nacional 
de Investimentos (BNI), não sendo esta a instituição que 
vai aprovar os projectos, isso para garantir transparência 
na avaliação dos projectos e na atribuição dos fundos aos 
projectos aprovados.

O Presidente do Conselho Executivo do BNI disse na 
ocasião que foram criados comités que terão a respon-
sabilidade de analisar os projectos técnicos, e posterior-
mente vai submeter ao Conselho Consultivo deste Fun-
do, que por sua vez vai analisar, para posterior aprovação.

Entretanto, o Conselho Executivo Provincial de Inham-
bane já está a trabalhar na criação de uma agência de 

Pode crer, ninguém está contra si e 
ninguém lhe está a faltar ao respeito, neste 

momento que, compreendo, pode ser 
difícil para o senhor director das Operações 

de Pesquisa e Inteligência Económica da 
INAE, Verônio Duvane.

Em poucas palavras, deixa-me explicar: o 
que está a acontecer para a sua detenção e, 
agora, receber uma pancada pública, vulgo 

“xibakela”, é produto do seu envolvimento 
em esquemas corruptos, e acredito estar 
ciente disso. Até porque o momento em 

que foi flagrado pelo pessoal do Gabinete 
Central de Combate à Corrupção (GCCC) 

a receber os 250 mil meticais de subornos, 
em resultado de actos de corrupção 

praticados por si, durante a sua actividade 
inspectiva, em Maputo, há-de ficar para 

sempre na sua memória.
Em algum momento fico sem perceber 

como é que uma pessoa estudada como o 
senhor, e bem empregue na Função Públi-

ca, consegue trocar o seu posto de trabalho 
pela actividade ilícita? Sinceramente, não sei 
mesmo se um dia encontrarei resposta para 

esta pergunta.
Com esta pancada pública espero que 

algo mude na INAE, porque, acredito, além 
deste senhor há muitos outros agentes 

envolvidos em esquemas, lesando os 
cidadãos, e o Estado, em última análise.

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

transporte, com o propósito de oferecer transporte de 
pessoas e bens mais acessível.

Daniel Chapo disse que a Agência de Transportes de 
Inhambane, usando o gás natural, poderá contribuir para 
baixar o preço do transporte de pessoas e bens e conse-
quentemente baixar o preço de outros produtos que, 
neste momento, estão caros devido aos custos elevados 
de transporte.

Em média anual, segundo dados oficiais, Moçambique 
importa 1.6 milhões de toneladas métricas de combustíveis, 
um número que se espera seja reduzido com o gás veicular.

Neste momento, o país tem apenas quatro bombas 
de abastecimento de gás comprimido para viaturas, que 
serve a um total de 2600 viaturas na província de Maputo.

Refira-se que o Governo adquiriu recentemente 100 
novos autocarros movidos a gás, 80 dos quais já em 
Moçambique, para servir a Área Metropolitana de Ma-
puto, que abrange as cidades de Maputo e Matola, Mar-
racuene e Boane. Dos 80 autocarros no solo moçambi-
cano, 34 começaram a circular na Matola e os restantes 
deverão começar em breve.

Publicidade
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como é que uma pessoa estudada como o 
senhor, e bem empregue na Função Públi-

ca, consegue trocar o seu posto de trabalho 
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