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DESTAQUE
Terrorismo, raptos e tráfico de drogas

Desafios marcam 47o aniversário da PRM
- Qualquer reflexão a ser feita no quadro do dia da Polícia, cuja efeméride assinala-se esta terça-feira, há que reconhecer que a PRM, através da sua integridade e bravura, tem conseguido combater as
mais diversas tipologias de crime e sinistralidade rodoviária, este último fenómeno, a tirar sono aos moçambicanos.
Entre elogios e críticas, é assinalado esta terça-feira (17.05),
em todo o território nacional,
o 47o aniversário da criação da
Polícia da República de Moçambique (PRM), numa altura em
que o sector é desafiado a responder com eficiência e dinamismo aos diversos crimes que
assolam o país, principalmente
o terrorismo, tráfico de drogas,
raptos contra empresários nacionais e estrangeiros, acidentes de
viação, entre outros que, duma
ou doutra forma, tiram sossego
aos moçambicanos e minam os
investimentos que seriam realizados em diversos campos de
desenvolvimento do país.

Com efeito, para simbolizar o dia e
prestar tributo àqueles que dedicaram
e continuam a dar o melhor das suas
vidas à causa da ordem, segurança
e tranquilidade públicas, sabe o PÚBLICO que, várias actividades estão
programadas para manhã desta terçafeira, destacando-se entre outras, as
cerimónias de deposição de coroas de
flores nas diferentes criptas de todas
as capitais provinciais do país, eventos
que culminarão com a apresentação
de várias comunicações de apelo para
a manutenção da ordem e tranquilidade públicas.
Serão, na verdade, apelos que vêm
numa altura em que a situação de segurança não goza de boa saúde, devia
às constantes ameaças de que o país
passa, impondo uma necessidade urgente de as autoridades policiais terem
que redobrar os esforços e melhorar a
sua capacidade de resposta para cada
fenómeno social que surge.
O combate ao terrorismo e outras
manifestações de crimes transnacionais, incluindo raptos e tráfico de drogas,
afiguram-se como principais desafios
de momento para a PRM, que terá que
adoptar uma acção mais enérgica e
postura pedagógica, respectivamente
para devolver a paz e segurança aos
homens do negócio.
Mas seja como for, qualquer reflexão
a ser feita no quadro do dia da Polícia,
há que reconhecer que a PRM, através
da sua integridade e bravura, tem conseguido combater e esclarecer as mais
diversas tipologias de crime e sinistralidade rodoviária, este último fenómeno, que tem vindo a ceifar vidas humanas e danificar infra-estruturas públicas
e privadas.
A assinalar sob lema “PRM: 47 anos
desenvolvendo e valorizando o capital
humano para melhor servir ao cidadão,
prevenindo e combatendo a criminalidade, a sinistralidade rodoviária e
o terrorismo”, a Polícia há-de servir de
momento não apenas para festejar,

Foto alusiva ao lançamento das festividades dos 47 anos da PRM

mas para reflectir em torno de vários
aspectos que interferem nos processos
de manutenção da ordem e segurança
no país.
A reflexão no Dia da Polícia será extensiva à sociedade que irá se debruçar
sobre o papel da Polícia, porque como
sintetiza o lema “valorizando o capital
humano para melhor servir o cidadão”,
não haveria sintonia se a sociedade
não revisitasse o papel daquele que

celebra mais um ano da sua existência,
há que saudar o seu envolvimento em
acções de patrulha nos bairros para
assegurar a ordem e tranquilidade
da população, apesar de constituir ainda um desafio. A polícia, entre várias
missões, mostrou-se implacável e
diligente na monitoria das medidas de
prevenção face à Covid-19.
"Queremos ainda contar com o vosso apoio na consolidação do Estado de

classe para ingresso na corporação e
cédula de cumprimento do Serviço
Militar Obrigatório para algumas forças de elite dentro daquela corporação. Outra inovação, segundo apurou
o PÚBLICO, é que, a partir de 2024 o
currículo passa a ter uma abordagem
multidisciplinar, com destaque para a
componente psico-pedagógica.
A boa nova foi anunciada pelo respectivo Comandante-Geral, Bernardino Rafael, que destaca a necessidade
de dotar os formadores da Polícia de
ferramentas psico-pedagógicas, com
vista a augurar melhores resultados
na formação dos membros da corporação.
A ideia da PRM é introduzir um sistema de ensino básico, médio, superior e
de especialização com próprio currículo policial, passando os candidatos a ingressar com a 12ª classe e com duração
de um ano, seguido de cinco meses de
estágio como, aliás, tem sido prática
em alguns quadrantes do mundo.
Com esta inovação, pretende-se

dotar os agentes da Polícia de ferramentas técnicas e operativas, tendo
uma forte componente social para que
os agentes compreendam melhor a
população e busquem abordagem
didáctica para lidar com diversas situações do dia-a-dia, com vista a combater
o crime e garantir a ordem pública.
Outra questão que vai merecer particular atenção nos currículos da PRM é
a componente dos direitos humanos,
com vista a humanizar cada vez mais
a actuação dos agentes no desempenho das suas funções. Igualmente,
o agente passa a ter domínio da legislação relevante, o que vai reduzir vários
equívocos e permitir melhor instrução
dos autos e interacção com os demais
sectores.
Para tal, estão previstas no novo
currículo palestras multidisciplinares,
ministradas por procuradores, juízes,
jornalistas, entre outros estratos da
sociedade civil, que irão partilhar a sua
experiência com a Polícia por forma a
dotá-la de uma visão abrangente.

Presidente Nyusi solidariza-se
com Família Real de Abu Dhabi
Bernardino Rafael, Comandante Geral da PRM

garante a sua segurança.
Nos dias de hoje, os membros e
oficiais da PRM têm enormes desafios, como é o caso do combate ao
crime em geral e particularmente, o
terrorismo e extremismo violento em
Cabo Delgado, com tendência de se
expandir para outras zonas da região
norte do país, como Niassa e Nampula,
havendo por isso a necessidade de
consolidar uma actuação, voltada para
educação do cidadão, uma acção que
deve ser contínua e em conjunto com
todas as forças vivas da sociedade, de
modo que a PRM não seja obrigada a
usar repreensão como medida.
Neste momento em que a PRM

Direito Democrático, garantindo cada
vez mais, o respeito dos direitos e liberdades fundamentais dos homens",
dizem alguns entrevistados pelo PÚBLICO.
MODERNIZAÇÃO DOS
CURRÍCULOS
Este ano, a PRM assinala o seu dia,
numa altura em que está em marcha
o processo de revisão, adequação
e modernização dos currículos de
formação dos agentes da Polícia da
República de Moçambique (PRM) nos
níveis básico, médio, superior e especialização, passando a ser exigida a 12ª

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou uma mensagem
de condolências a Sua Alteza Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Príncipe
Herdeiro de Abu Dhabi, Vice-Comandante Supremo Das Forças Armadas,
pela morte de Sua Alteza Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Presidente
dos Emiratos Árabes Unidos, ocorrido a 13 de Maio de 2022.
“Ao chorarmos a grande perda, não
só para a Família Real, Povo e Governo
dos Emiratos Árabes Unidos, mas também para o Povo amigo e Governo
de Moçambique, gostaria de recordar
as tradicionais relações de amizade e
cooperação que desfrutamos com
Sua Alteza e a sua Grande Nação”, diz
a mensagem do estadista moçambicano. O Presidente Nyusi refere ainda
que foi com profunda consternação
que tomou conhecimento da morte
de Sua Alteza Sheikh Khalifa Bin Zayed

Al Nahyan, Presidente dos Emiratos
Árabes Unidos, e apresenta ao Príncipe
Herdeiroprotestosdemaiselevadaconsideração e estima.
“Neste momento de profunda dor,
gostaria de, em nome do Povo e do
Governo da República de Moçambique
e no meu próprio, exprimir a Vossa Alteza e por vosso intermédio à Família Real,
ao Povo e ao Governo dos Emiratos
Árabes Unidos, as nossas mais sentidas
condolências.”, lê-se na mensagem do
Presidente da República.
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DESTAQUE
A iniciativa presidencial“Um distrito, um edifício condigno para o tribunal” veio adicionar forças ao Cofre dos Tribunais, que com poucos
recursos já havia começado a construir tribunais nos distritos. Com
efeito, o Presidente da República
inaugurou segunda-feira passada
o novo Tribunal Judicial do Distrito
de Monapo, na província de Nampula. Na ocasião, Filipe Nyusi observou que não deve ser a falta de
dinheiro para justificar a má qualidade das infra-estruturas ou obras
inacabadas em todos os sectores.
ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
“Viemos nos adicionar às forças do
Cofre dos Tribunais, que, com o pouco
que conseguia, estava a embarcar nesta iniciativa com muita transparência,
com muita seriedade, por isso nunca
notamos obras abandonadas deste
sector e, até agora, não acompanhamos problemas de falta de qualidade”,
afirmou o Chefe de Estado.
Entretanto, Filipe Nyusi disse que a
exiguidade de recursos não deve“continuar a ser a justificação para obras
inacabadas ou com fraca qualidade”,
por isso encorajou “outros sectores
da nossa sociedade a pautarem pelo
mesmo comportamento. E isto é possível, porque cada sector tem alguma
receita. Alguns sectores até têm mais e
precisam de começar”.
Para o Presidente da República, o
sistema judicial nacional deve garantir
a defesa dos direitos dos cidadãos e

Intervindo numa reunião com a
população do posto administrativo de Chai, distrito de Macomia,
na província de Cabo Delgado, que
contou com a presença da força do
Ruanda, o Comandante-geral da
Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael,
anunciou sexta-feira que a "guerra
contra o terrorismo está quase a
chegar ao fim". Para sustentar a sua
afirmação, Bernardino Rafael revelou que já foram executadas 70
porcento das operações militares
que haviam sido planificadas contra os grupos terroristas que actuam na província de Cabo Delgado,
faltando concretizar 30 porcento,
alertando para a realização de operações militares mais duras nos
próximos dias.

Realmente, as FDS continuam empenhadas na erradicação do terrorismo na província de Cabo Delgado,
e na combinação e coordenação de
esforços com as forças estrangeiras
como da SADC e do Ruanda. Paralelamente, as FDS têm-se mostrado
também preocupadas em assegurar
um relacionado harmonioso com as
populações, sobretudo no respeito
pelos direitos humanos.
Por isso, na visita de sexta-feira a
uma posição das Forças de Defesa e
Segurança moçambicanas, na aldeia
Nova Zambézia, no posto administrativo de Chai, distrito de Macomia, o Comandante-geral da PRM, acompan-

Na construção de edifícios condignos nos distritos

Iniciativa presidencial adiciona
forças ao Cofre dos Tribunais
- Província de Nampula terá ainda este ano tribunais condignos em todos os distritos, com a conclusão das obras dos
tribunais de Nacorôa, Liupo e Larde
o seu acesso à justiça, daí que a infraestrutura ora inaugurada irá facilitar a
resolução de conflitos da população
do distrito de Monapo, em tempo
útil, e proporcionar aos magistrados
e utentes um ambiente condigno de
trabalho.
“A construção e inauguração deste
edifício renova os nossos ânimos e
convicção de que iremos cumprir, efectivamente, a iniciativa de prover cada
distrito um edifício condigno para o
funcionamento de tribunais judiciais,
permitindo que mais cidadãos moçambicanos tenham acesso a justiça de
qualidade, em instalações dignas, modernas e adequadas, que proporcionem
a todos os membros do Sistema de Administração da Justiça plenas condições
de desempenho das suas funções, o
que contribuirá, em grande medida, na
redução da demanda processual”, afirmou Filipe Nyusi.
Aliás, o Presidente da República realçou as potencialidades agrícolas e

Presidente Nyusi inaugurando Tribunal Judicial de Monapo

económicas que o distrito de Monapo
possui, tendo em conta que integra
o Corredor de Desenvolvimento do
Norte, um importante eixo comercial

com o hinterland.
Filipe Nyusi lembrou ainda que o
crescimento, sobretudo económico,
que Monapo tem estado a registar

nos últimos anos faz do distrito um
ponto de convergência de interesses
de vários actores que podem resultar
em conflitos.
“É importante a segurança jurídica
como elemento fundamental para a
melhoria constante do ambiente de
negócios”, afirmou.
Por sua vez, Adelino Muchanga,
Presidente do Tribunal Supremo, fez
saber que a província de Nampula terá
ainda este ano tribunais condignos em
todos os distritos, com a conclusão das
obras dos tribunais de Nacorôa, Liupo
e Larde.
Refira-se que o novo Tribunal Judicial de Monapo custou 55 milhões de
meticais do Cofre dos Tribunais, com
o apoio da iniciativa presidencial “Um
distrito, um edifício condigno para o
tribunal”.
Anovainfra-estruturatemumasalade
audiências com capacidade para 70 pessoas, quatro gabinetes para magistrados,
gabinete para o Instituto de Patrocínio e
Assistência Jurídica, gabinete para juízes
eleitos, sala de deliberações e dois cartórios. Com o novo edifício, o tribunal passa a
ter duas secções, quando antes apenas
tinha um edifício do tipo um.
A inauguração feita pelo Presidente
da República foi presenciada pelo
Presidente do Tribunal Supremo, a
Presidente do Cofre dos Tribunais, a
ministra da Justiça, governador de
Nampula e Secretário de Estado na
mesma província, além da população
de Monapo que afluiu em massa para
testemunhar o momento.

Afirma Bernardino Rafael:

Guerra contra o terrorismo está no fim
- Só nos últimos dois meses, 54 terroristas foram mortos durante confrontos com as FDS, forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), a SAMIM
"Não estamos a dizer que chegámos ao fim, mas está quase", declarou,
acrescentando que já foram executadas 70% das operações militares planificadas contra os grupos armados
que actuam na província de Cabo Delgado, faltando concretizar 30%.
"A guerra é mais dura e difícil quando chega ao fim, quando está quase
a chegar ao fim", frisou Bernardino
Rafael.
BALANÇO DOS DOIS ÚLTIMOS
MESES

Comandante Geral interagindo com a população de Macomia

hado pela tropa do Ruanda, apelou
para uma convivência harmoniosa
entre os militares e a população, alertando para o risco de abusos contra os

direitos humanos.
A mesma exortação foi também
deixada para a população, cujo regresso a Macomia mostra-se massivo.

Para ilustrar o sucesso da luta contra o terrorismo em Cabo Delgado,
Bernardino Rafael anunciou que 54
terroristas foram mortos nos últimos
dois meses durante os confrontos com
as FDS, forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), a SAMIM.
Destas operações, de acordo com
o Comandante-geral da PRM, foram
capturados quatro terroristas, 120 pessoas abandonaram as suas zonas de

origem por causa da intensidade dos
combates, e outras 75 pessoas conseguiram fugir das bases dos terroristas
e regressaram ao convívio familiar e da
comunidade.
Bernardino Rafael acrescentou
que “os resultados no terreno de operações demonstram que as forças
governamentais estão a bater duro
no inimigo, e continuaremos a combater sem trégua os terroristas, até ao
último reduto”.
Na ocasião, o chefe máximo da
Polícia moçambicana apelou aos
jovens moçambicanos que se juntaram aos grupos terroristas para,
enquanto tempo, renderem-se e
voltarem para as suas comunidades,
alegadamente porque estão "encostados" pelas FDS.
Refira-se que a PRM celebra esta
terça-feira, 17 de Maio, 47 anos da sua
criação, sob o lema “47 anos desenvolvendo e valorizando o capital humano
para melhor servir ao cidadão, prevenindo e combatendo a criminalidade, a
sinistralidade rodoviária e o terrorismo”.
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DESTAQUE
A contagem do tempo rumo à
Assembleia-Geral das Nações
Unidas, que deverá admitir novos
membros (não permanentes) ao
mais importante órgão no cenário
geopolítico mundial, vai célere,
faltando apenas três semanas e/ou
simplesmente 24 dias (contados
a partir desta segunda-feira) para
o derradeiro momento. E Moçambique, como candidato a um dos
dez lugares reservados aos membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, já cumpriu a última etapa
que compreendeu a audição da
delegação moçambicana, na sede
da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, sobre
a candidatura do país.

Eleição de Moçambique a membro do Órgão da ONU

Aproxima-se momento decisivo
- Última etapa que abarcou a audição da delegação moçambicana, na sede da ONU, em Nova Iorque, sobre a candidatura do país, já foi cumprida
- E a 09 de Junho, a Assembleia-Geral da ONU anunciará os novos membros não permanentes para o Conselho de
Segurança da organização
se beneficiar do voto do Djibouti, na
altura candidato.
Assim, o Quénia deverá deixar o

CNDS insta FDS a
erradicarem o terrorismo

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
Para já, o que se pode dizer da candidatura moçambicana é que a mesma
está muito bem encaminhada para a
sua eleição a membro não permanente do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, cujo escrutínio terá
lugar a 9 de Junho próximo na Assembleia-Geral da ONU.
Recentemente, uma delegação
moçambicana, representada pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação (MINEC), esteve em
Nova Iorque, sede da ONU, para
uma audição sobre a candidatura de
Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança, o
órgão mais importante no cenário
geopolítico mundial.
A audição, soube o PÚBLICO, foi
promovida pela Federação Mundial
das Associações das Nações Unidas,
uma organização intergovernamental
criada para promover a cooperação
internacional.
A delegação, que já está de regresso
ao país, explica que os argumentos
apresentados neste encontro, que teve
lugar na sede da ONU, foram bastantes
para que, depois desta audiência, o
país possa ser eleito ao cargo.
A delegação moçambicana acredita
ainda que a candidatura nacional está
muito bem encaminhada e há um
ambiente favorável para, a partir de 09
de Junho próximo, Moçambique se
tornar membro não permanente do
Conselho de Segurança.
Para que o país seja integrante deste
organismo, uma leitura superficial destaca como um dos factores o facto

lugar até 31 de Dezembro deste ano a
favor de Moçambique que, conforme
explicam os diplomatas, poderá assumir o assento em Janeiro de 2023.
Refira-se que as regiões da África
Austral e Oriental alternam no assento a
membronãopermanentedoConselho
de Segurança das Nações Unidas.
Neste momento, como dizem os
diplomatas, todas as condições para o
país ser eleito já estão criadas, e com a
sua eleição Moçambique passará a assumir enormes desafios, ajudando na
resolução de vários conflitos no mundo, sobretudo em países africanos.

O Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) encoraja as Forças de
Defesa e Segurança a intensificarem as acções combativas visando erradicar
todas a ameaças terroristas, factor preponderante para o desenvolvimento
das zonas afectadas e do país em geral. Esta deliberação saiu da IX Reunião
Ordinária do CNDS, realizada quarta-feira, em Maputo, sob a direcção do
Presidente da República e Comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nyusi, a qual analisou a situação da ordem e segurança
pública, com enfoque para oTeatro Operacional Centro e Norte.

de, até agora, Moçambique ser o único
candidato representante do Continente Africano, tendo apoio expressivo
da União Africana (UA) e dos países da
Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC).
Ademais, é a primeira vez que
Moçambique apresenta a sua candidatura em 46 anos de filiação às Nações
Unidas, o que“é muito apreciado”. É que
os membros das Nações Unidas defendem a rotatividade no fórum, excepto
para os cinco membros permanentes
com poder de veto, nomeadamente Estados Unidos da América (EUA), França,
Reino Unido, Rússia e China.
Fora isso, o outro factor que vai determinar a escolha de Moçambique, ainda de acordo com as primeiras lições,
é a experiência que este país agrega na
resolução de conflitos.
Moçambique é bastante conhecido
e apreciado, havendo até muitas nações que estão convictas de que, uma
vez no órgão, Moçambique irá ajudar
a resolver vários conflitos no mundo,
sobretudo africanos.
Na verdade, reiteram os diplomatas,

o mundo quer que haja maior rotatividade possível de modo a dar oportunidade a todos os países do mundo de
servirem nesta instância suprema das
Nações Unidas.
Outro factor que se acredite mobiliza 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 diferendos. Portanto, tudo isto somado faz
com que haja uma simpatia bastante
elevada ao nosso pedido em relação à
nossa candidatura”, entendem os diplomatas moçambicanos presentes no
X Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que decorreu sob o lema “Por
uma Diplomacia de Paz, Investimento
e Desenvolvimento – Novos Desafios e
Novas Abordagens”.
A acontecer a eleição de Moçambique, o PÚBLICO sabe que o país substituirá o Quénia, que ocupa o lugar
desde 2020, fruto da sua eleição pela
Assembleia-Geral das Nações Unidas,
numa sessão em que não conseguiu

Presidente Nyusi

Nesta reunião, segundo uma nota de
imprensa enviada à Redacção do PÚBLICO, o órgão saudou os esforços das
Forças de Defesa e Segurança e de seus
parceiros internacionais pela consolidação da segurança nos distritos afectados pelas acções terroristas na província
de Cabo Delgado, facto que tem contribuído para o retorno progressivo das
populações às zonas de origem.
O CNDS encorajou as Forças de Defesa e Segurança a intensificarem as
acções combativas, visando erradicar
todas a ameaças terroristas, factor pre-

ponderante para o desenvolvimento
das zonas afectadas e do país em geral.
O documento refere ainda que
o órgão dirigido pelo Presidente da
República e Comandante-chefe das
Forças de Defesa e Segurança instou
as autoridades político-administrativas
a acelerarem as acções conducentes à
integração condigna das populações
regressadas, nomeadamente a reposição dos serviços públicos e prestação de assistência humanitária.
Sobre o Teatro Operacional Centro,
o CNDS diz ter notado com satisfação
a cessação definitiva das hostilidades
e consolidação da paz, fruto da desarticulação da auto-proclamada Junta
Militar da Renamo.
“Assim, o órgão apelou às populações a intensificarem a vigilância nas
suas comunidades para evitarem
situações que possam pôr em causa a
segurança e ordem públicas”, lê-se no
comunicado.
Termina dizendo que o CNDS
apelou ao Governo a continuar o
acarinhamento do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos desmobilizados da autoproclamada Junta Militar da Renamo.
Publicidade
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Editorial
Já dissemos neste espaço que depois do Fundo Monetário Internacional (FMI) reatar o financiamento ao
Orçamento do Estado (OE) moçambicano muitos outros parceiros, que
sempre foram nossos, seguiriam o
mesmo trilho. O FMI abriu apenas
o caminho que, na última semana,
conheceu mais um aliado, que é o
Banco Mundial, que anunciou 300
milhões de dólares americanos de
apoio directo ao OE.
Acreditamos que depois do Banco
Mundial, muitos outros parceiros continuarão a correr para Moçambique,
porque são nossos. Eles virão em
massa para ajudar o Governo a cumprir cabalmente com a sua agenda
de desenvolver o país em todos os
domínios, político, económico e social. Mas para isso temos que avançar
para medidas de aperto mais fortes,
como dizem alguns economistas,
que entendem que isso deve ser feito
na vertente de transparência para
garantir boa gestão na aplicação de
fundos públicos.
O FMI é visto como sinalizador
para se aferir o nível de confiabilidade dos países para créditos, daí
o Banco Mundial ter também anunciado os seus fundos em apoios

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Hoje em dia, ouvir deste ou daquele
pronunciar-se em público sobre certos
segredos de relacionamento amoroso
virou moda. As pessoas já não guardam segredo. Quando escuto aquela
conversa:
- Ah, terminei o namoro com aquele
tipo... Estávamos juntos há tanto tem-

Os parceiros são nossos!

directos ao OE. A condição para isso
era que se fizesse uma gestão mais
rigorosa da economia moçambicana, não havendo dúvidas de que
o Governo esteja a cumprir com essa
orientação, introduzindo reformas
rigorosas que irão permitir o melhor
escrutínio de fundos públicos.
O retorno do FMI e do Banco
Mundial coincide com um momento difícil para o mundo inteiro, com
a Rússia e Ucrânia em guerra, o que
implica restrições na exportação do
petróleo da Rússia.
Com o facto, começa a haver cada
vez menos combustível disponível
nos países ou, na melhor das hipóteses, o preço tende a aumentar.
Alguns analistas olham o momento
como oportuno para começarmos a
usar o gás do Rovuma para catapultar a nossa economia.
Por causa da guerra russo-ucraniana, as gasolineiras em Moçambique já começam a estimular o
medo na sociedade, ameaçando
parar de fornecer combustíveis se o
preço não for aumentado este mês.
Mas este é um risco que Moçambique não pode sofrer, porque seria
a pior situação que passaríamos enquanto país. Por isso, muitas vezes o

Governo tem de encontrar formas
de saber equilibrar as coisas entre os
consumidores, os distribuidores e os
importadores deste produto fundamental para a economia nacional.
A subida do preço do combustível
se integra no rigor da gestão macroeconómica, que implica apertos,
medidas que devem ser adoptadas
com muita responsabilidade.
Voltando à questão do financiamento, entendemos que Moçambique, através do seu Governo,
ainda não chegou ao momento de
celebrar vitória, devendo continuar
a procurar financiamentos, aproveitando-se da luz verde dada pelo FMI,
mas deve ser um endividamento
responsável. Para isso, o primeiro
passo que nós achamos que deveria
ser dado é definir uma estratégia de
endividamento, na qual a “dívida comercial” deve ser esquecida, porque
não estamos em condições de pagar
as taxas de juros ao“preço de ouro”.
Neste momento, por exemplo,
Moçambique está estrangulado por
uma “dívida comercial” terrível, que
não tem perdão. Ademais, se nós
quiséssemos ir atrás da “dívida comercial”não precisávamos do FMI.
Agora temos de nos endividar de

Ser deixado dói e bem
po... Cinco anos... que pena... Acabou...
Acabei com o tipo. Agora estou com
um tipo bem folgado... Não deu certo
continuar com aquele cão, passa expressão...
Menina: tenha cuidado com este
tipo de pronunciamentos. O folgado
tem tantas, incluindo a si. Respeito a
sua escolha, mas não aceito quando
diz que acabou com aquele cão. O cão
merece respeito, apesar dos pesares.
Para mim, o cão deu! Deu certo
durante anos, só que acabou. E o bom
da vida é que você pode ter vários
amores.
Não acredito em pessoas que se
complementam. Acredito sim em
pessoas que se somam. Às vezes, você
não consegue nem dar cem porcento
de si para si mesma, então, como cobrar cem porcento do outro?
Nalguns casos não temos essa coisa
completa. Às vezes, ele é carinhoso,
mas não é fiel. Às vezes, ele é atencioso,
mas não é trabalhador. Às vezes, tu

és bonita, mas não és sensível. Tudo
junto, não vamos encontrar.
Perceba qual o aspecto mais importante para si e invista nele. E às vezes
você tem aquele sexo acrobata, mas
que não te impressiona...
Se ela ou ele não te quer mais, não
forces a barra. O outro tem o direito de
não te querer. Não zanga, não liga. Se
a pessoa está com dúvidas, problema
dela, e cabe a você esperar... ou não.
Não fique com alguém por pena. Ou
por medo da solidão. Nascemos sós.
Morremos sós. Nosso pensamento é
nosso, não é compartilhado. E quando
você acorda, a primeira impressão é
sempre sua, seu olhar, seu pensamento.
Gostar dói. Muitas vezes você vai
sentir raiva, ciúmes, ódio, frustração...
Na vida e no amor não temos garantias. Nem toda a pessoa que te convida
para sair é para casar. Nem todo o beijo
é para romancear. Cuide-se menina.
Até à próxima se Deus quiser...

acordo com a nossa capacidade de
pagar. Temos de potenciar os financiamentos do FMI e Banco Mundial,
com muitos anos para pagarmos a
uma taxa de juros muito baixa.
O novo programa financeiro do
FMI para promover a criação de
empregos, melhorar o ambiente de
negócios no país e aumentar a diversificação da economia prevê ainda
o financiamento ao sector privado,
também como forma de substituir
as importações por produtos concebidos no país.
O novo pacote de financiamento
do FMI, no valor de 470 milhões de
dólares americanos, deve ser pago
dentro de 10 anos, a uma taxa de
juro de zero porcento. Em outras
palavras, a taxa de juro a ser paga é
basicamente zero. Existem algumas
taxas, e isso também é uma questão
transparente que pode ser vista na
página (electrónica) do FMI.
O montante emprestado ao Estado moçambicano será disponibiliza-

do a partir do próximo mês de Junho, sendo que vai durar um período
de três anos, acompanhados de reformas a serem feitas pelo Governo,
que, na verdade, são a condição “sine
qua non” para o empréstimo.
O primeiro pagamento da dívida
pública que acabou de ser contraída
deve acontecer daqui a cinco anos e
meio e, com essas facilidades todas,
entendemos que a ideia do FMI é
mesmo apoiar um arcaboiço de reformas do Governo para auxiliar a
recuperação e o avanço e reformas
na gestão das finanças públicas e na
parte de governação.
No fim do programa de financiamento ao país (daqui a três anos),
o FMI espera ver um país com estabilidade no crescimento da economia nacional, níveis equilibrados
do custo de vida e um rendimento
das famílias salvaguardado e boa
governação, e acreditamos que isso
é possível alcançar com o Governo
que temos.

Ficha Técnica
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Sapiência

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com
Paira algo estranho no Mundo. A
guerra Rússia- Ucrânia está a desviar as
atenções do Mundo e há um sensação
de que algo está para acontecer e que
poderá prejudicar o mundo nos próximos tempos. Não sabemos ao certo o
que é, mas há muita coisa estranha que
vai acontecendo e que deixa a Humani-

Mão na Massa

RUI DA MAIA (GestordeEngenharia)
E-mail: damaia.rui59@gmail.com
No tempo do socialismo dizia-se
que não havia inflação. A produção e
o consumo estavam par a par porque
a cada um cabia um consumo baseado nas suas necessidades básicas, a
ganância não era permitida. Entretanto, vivíamos num grande dilema:
não havia produtos no mercado. Isso
bateu malehhh na cabeça das mulheres que tinham que dar de comer
às famílias.
Como sempre acontece, quando
faltam produtos no mercado surge
o açambarcamento, seguido da organização de bichas longas, duas ou
mais bichas, as bichas legais onde cada
família tinha direito a 1 litro de óleo e
1kg de arroz, no sistema das Lojas do
Povo, e as bichas económicas, onde
na prática havia um sistema de leilão:
só recebia produto quem pagava
mais… quer dizer, surgia a condonga e
os candongueiros. A condonga bateu
malehhh na cabeça das mulheres que
tinham que dar de comer às famílias.
A candonga limitava o acesso aos
produtos básicos a todo aquele que
não tinha “muito” dinheiro… mas nessa altura todo o mundo tinha muito
dinheiro menos as mulheres! Havia
tando dinheiro, a tal ponto que a moeda nacional era uma banalidade, todos
os moçambicanos eram milionários e
tudo custava um milhão e dois milhão

Terceira Guerra Mundial?
dade atrapalhada e desconcentrada.
Se ainda estamos a sofrer os efeitos
da Covid-19, as doenças endémicas
continuam a matar, principalmente nos
países pobres. A luta contra a pobreza
caiu no esquecimento e as calamidades naturais estão a agudizar-se e a
matar de forma estrondosa. As guerras
em todo o lado estão a ganhar uma
forma de ser e estar no Mundo. Todos
querem lutar contra todos. Basta algum
dirigente se zangar é motivo suficiente
para promover uma guerra. Basta um
dirigente não concordar com alguma
coisa para declarar guerra contra alguma coisa ou alguém. A economia
mundial está a declinar e os recursos
naturais estão a escassear cada vez
mais e há a sensação de que não será
desta vez que o mundo vai resolver os

problemas de falta de meios e recursos
para o desenvolvimento e crescimento
económico mundial. Afinal o que é
que está a acontecer que faz com que
o Mundo não avance no sentido de se
resolver os problemas que afligem as
populações deste Planeta Terra. O que
é que agita o Mundo? Alguns especialistas culpam os dirigentes mundiais e
defendem que a III Guerra Mundial não
será através das armas, mas sim com
base nas novas ideologias no comportamento dos dirigentes mundiais.
Haverá muita discussão ideológica e os
conflitos tenderão a ganhar espaço e a
perpetuar-se.
Pode ser verdade se considerarmos
que há muitos dirigentes que já não
se interessam com qualquer Ordem
Mundial e defendem interesses egoís-

tas. Gostam de confusão. Entretanto,
os especialistas mais cáusticos defendem que a III Guerra Mundial será na
base de armamento mais mortífero,
ou seja, bombas nucleares e outros
artifícios de guerra sofisticados, com
capacidade para eliminar o ser humano da Terra. O Homem já não teme a
guerra e está a ficar maluco e já não se
interessa consigo mesmo. A III Guerra
Mundial será de extermínio da espécie humana porque, como alguns
especialistas dizem, há muita gente
a consumir sem produzir e é preciso
tomar medidas contra eles. Aliás, esta
era uma teoria de Malthus quando
defendia a ideia de reduzir as pessoas
que não produzem, como forma de
permitir que os que produzem vivam
bem. Loucura do ser humano e que

deve ser tomada em conta.
A teoria de uma III Guerra Mundial que ninguém quer falar dela é
a que defende o agudizar dos conflitos sociais e económicos, devido a
desigualdades na apropriação dos
recursos e dos rendimentos. Há uma
clara amostra de que as classes que se
vão apoderando dos recursos e rendimentos tendem a ficar mais ricas em
detrimento das classes que sempre
viveram na pobreza. Por isso há uma
incógnita sobre como é que vai surgir a III Guerra Mundial. Nós os outros
defendemos que a Terceira Guerra já
começou há bastante tempo e que se
traduz no quotidiano do sofrimento
dos que nada têm para viver e que vivem permanentemente em busca de
recursos para a sua sobrevivência.

A engenharia e gestão do Ministério de Finanças está
a enlouquecer as mulheres
e os nossos salários eram: um milhão
e dois milhão. Isso bateu malehhh na
cabeça das mulheres que tinham que
dar de comer às famílias.
Como era muito difícil lidar com
milhões todos os dias, as máquinas
de calcular já não conseguiam lidar
com o número de zeros das nossas despesas, alguém decidiu que
era melhor passarmos a pagar em
moeda estrangeira, dólar americano
e rand sul- africano, e assim começou
a assimetria nas lojas e instituições.
Havia clientes de primeira e outros de
segunda classe. Quem não tinha dólar
não era gente. Isso bateu malehhh na
cabeça das mulheres que tinham que
dar de comer às famílias.
As empresas pagavam em duas
moedas, havia envelopes em dólares,
e assim foi até 2014, quando definitivamente acabaram os envelopes, os
clicks, as palmadinhas verdes e assim
entramos na economia de mercado
selvagem. O metical ganhou muita
força e já foi possível reduzir o número
de zeros da nossa moeda nacional.
Mas isso limitava a competitividade
dos produtos nacionais no mercado
internacional, os salários dos moçambicanos, quando indexados àquilo que
cada um de nós produzia, ficavam acima da média da região, os moçambicanos ganhavam mais do que produziam e, tecnicamente, ganhavam mais
do que os tanzanianos, os sul-africanos,
e mais do que todos os da nossa região.
Moçambique ficou conhecido como
um milagre económico, tudo crescia
a dois dígitos e a inflação, a perda do
poder de compra do nosso dinheiro,
estava controlada. Mas era tudo mentira, tudo era política, o país não produzia nada e cada vez importava mais
produtos para satisfazer a ganância

Como era muito difícil
lidar com milhões todos
os dias, as máquinas
de calcular já não conseguiam lidar com o
número de zeros das
nossas despesas, alguém
decidiu que era melhor
passarmos a pagar em
moeda estrangeira, dólar
americano e rand sul- africano, e assim começou
a assimetria nas lojas e
instituições. Havia clientes de primeira e outros
de segunda classe. Quem
não tinha dólar não era
gente. Isso bateu malehhh na cabeça das mulheres que tinham que dar
de comer às famílias.

dos consumidores.
Foi necessário travar isso e controlar
a massa salarial, criar condições para o
país exportar a um preço mais baixo os
seus produtos tradicionais, nomeadamente o açúcar, pescado e o carvão. Era
necessário desvalorizar a moeda, e isso
aconteceu em 2014. A desvalorização
da moeda não surtiu o efeito desejado,
uma vez que foi logo seguida de uma
grande seca em 2015/2016, corte dos
financiamentos internacionais do FMI
em 2015/2016 e do aumento das actividades nefastas dos insurgentes em
2017, pelo surpreendente surgimento
da Covid-19, em 2020, e finalmente
pela quebra das cadeias de aprovisionamento alimentar e dos combustíveis,
em 2022, com o início da guerra, entre
a NATO e a Rússia, no palco da Ucrânia.
Isto tudo bateu muito malehhh na cabeça das mulheres que têm que dar de
comer às famílias.
Esta situação está a levar-nos ao colapso familiar, social e muitos de nós
ainda não temos a real dimensão do
problema. Não vamos crescer, não temos dinheiro para produzir, não temos
dinheiro para comprar os produtos
do mercado, estamos em guerra, os
nossos parceiros internacionais estão
em guerra, a inflação está fora do controlo e toda a gente está a sofrer e as
mulheres estão revoltadas. Está tudo
a bater malehhh na cabeça das mulheres e mais uma vez os governantes
não querem agir.
Para acalmarmos as pessoas mandamos dizer a toda gente que os salários vão subir, na Função Pública, e
esse simples facto informativo criou
muita expectativa na classe dos comerciantes que já estavam em situação de
falência, porque nunca receberam as
ajudas prometidas. É claro que eles se

puseram a jeito para tapar os buracos
que têm nas suas finanças. Os preços já
aumentaram mesmo antes da chegada de tais salários, e isso vai corroer os
tais novos salários que bem-bem-bem
ainda nem sabemos quando vão chagar e nem sequer sabemos de onde o
Governo os vai obter. As nossas esposas já não acreditam mais em mentiras.
Está tuto a bater malehhh na cabeça
das mulheres!
O país continua a importar tudo e a
pauta aduaneira continua impávida e
serena a complicar a nossa vida e a enlouquecer as mulheres com barreiras
aqui e ali, taxas aqui e ali, que só batem
malehhh na cabeça das famílias. No
meio de tudo isto, as pessoas já não
aguentam. Os homens estão desempregados e passam a vida a mentir, a
prometer que vão receber no mês que
vem. Ninguém consegue pagar a conta de água e luz. Ninguém consegue
comprar comida. O custo dos medicamentos importados é impagável.
Agora temos todas as mulheres agitadas por acumulação de muitos anos
de stress por falta de comida e medicamentos. Há muita doença mental
entre as mulheres. Vai haver muitas
mulheres na rua a falar sozinhas nos
próximos tempos. Vai haver muitos
homens a se suicidar, sobretudo nas
zonas rurais. Os nossos governantes
estão a governar para os estrangeiros
e para as instituições internacionais.
Não estão a governar para as famílias
moçambicanas.
Senhor ministro das Finanças, afinal
qual é a sua função?Tem que agir, parar
de cantar sobre produção e produtividade; tem que parar agora a piora do
custo de vida nas famílias moçambicanas. Tem que desarmar a pauta aduaneira imediatamente. Assim não dá!
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Um olhar à nossa Administração Pública

Riscos militares de Moçambique
Fronteira Sudeste: Moçambique – Reino de e-Swatíni (Suazilândia) (2)
PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Consta ainda do estudo do citado
Departamento de Estado Americano
que em 1897, uma comissão lusosul-africana demarcou com faróis ou
pilares a quatro pontos principais da
fronteira Moçambique-Suazilândia,
estabelecidos pela comissão de 1888,
como Ipoye, Buchanan, Nunes da Silva
e Krogh. A fronteira norte de Krogh
também foi apontada como uma
linha recta para o farol de Mpundweni.
Numa carta ao Cônsul Geral de Portugal em Pretória, de 24 de Outubro
de 1898, o Secretário de Estado da
República da África do Sul concordou
com a sinalização da comissão de
1897, com excepção do sector da fronteira entre Krogh Beacon e Mpundweni Beacon. Em 9 de Novembro de
1905 o Governo britânico informou
ao Governo Português que estava de
acordo com a opinião da República da
África do Sul sobre os procedimentos
da Comissão de 1897.
Consta ainda que tentativas das
comissões estabelecidas nos anos
de 1899 e 1907 visando estabelecer
o alinhamento de toda a fronteira tiveram assinalável êxito, porém numa
reunião da comissão em Namaacha,
em 5 de Julho de 1920, acordou-se
que apenas o sector de Krogh Beacon
a Mpundweni Beacon estava em disputa, razão pela qual uma comissão
Anglo-Portuguesa remarcou o sector
de Krogh Beacon para Mpundweni

Beacon em 1925, e a redefinição da
fronteira foi aceite por uma troca de
notas entre os governos do Reino
Unido e Portugal, em 6 de Outubro
de 1927.
Em matéria de alinhamento, o estudo sustenta que o limite do Grande
Usutu [embora numerosos mapas
mostrem o ponto tripartido sul com
a África do Sul na linha mediana ou
thalweg do Grande Usutu, as informações disponíveis não indicam a
relação exacta do triplo ponto com
o rio], para o Krogh Beacon segue
o alinhamento determinado pelas
comissões de 1888 e 1897 ao longo
do cume das montanhas dos montes
Libombos.
Actualmente, a linha é demarcada por faróis mostrados em vários
mapas britânicos e portugueses do
sul para o norte, como segue: Comane, Macando, Ussuco, Tuchanine,
Libombos, Ipoye, Estatuene, Nunes
da Silva e Krogh. O alinhamento do
sector de Krogh Beacon ao ponto tripartido do norte com a África do Sul
em Mpundweni Beacon está de acordo com a demarcação aprovada pela
troca de notas Anglo-Portuguesa, de
6 de Outubro de 1927.
Além do estudo americano a
história fornece outros elementos
que ajudam para melhor compreensão da problemática da fronteira entre
Moçambique e o Reino de e-Swatíni.
A fixação das fronteiras entre os reinos
de Portugal e da Inglaterra, por via da
sentença de Mac-Mahon, merece
algumas linhas. Sobre este episódio,
há que destacar que na guerra Anglo-

Bóer [o nome dado aos dois conflitos
travados entre o Reino Unido e as
duas Repúblicas Bóeres Independentes, o Estado Livre de Orange e
a República Sul-Africana (República
do Transvaal). Os dois conflitos ocorreram, respectivamente, de 16 de
Dezembro de 1880 a 23 de Março de
1881 e de 11 de Outubro de 1899 a
31 de Maio de 1902], os ingleses estavam com imensas dificuldades de
receber equipamento militar por via
dos portos sul-africanos, pela acção
dos bóeres [a palavra "bóer" significa
"fazendeiro", "cultivador"].
Para além da guerra Anglo-Bóer
há que destacar também a guerra
Anglo-Zulu, em que a 12 de Janeiro
de 1879, um exército britânico composto por cerca de 8000 homens e
dividido em 3 colunas atravessou a
fronteira entre a colónia do Natal e as
terras dos Zulus, na actual África do
Sul, e avançou em direcção a Ulundi,
a capital do reino. A invasão ocorreu
após se ter esgotado o prazo concedido pelo Alto-Comissário britânico,
Sir Henry Bartle Frere (1815-1884),
ao rei zulu Cetshwayo ka-Mpande
(1826-1884), [Monarca zulu de 1872 a
1879], para cumprir os termos de um
ultimato que lhe fora entregue um
mês antes.
O ultimato previa, entre outras
condições, o pagamento de uma indemnização por danos causados aos
súbditos britânicos, a liberdade de
movimentos dos missionários europeus no reino e a desmobilização do
exército zulu. Além disso, colocava o
reino sob a vigilância de um agente

da Coroa, que deveria supervisionar o
cumprimento integral do acordo.
Cetshwayo ka-Mpande, embora
não tivesse intenção de enfrentar o
Império Britânico, não podia aceitar
os termos humilhantes do ultimato,
ao qual não respondeu, compreendendo naturalmente que isso significava a guerra.
A busca de portos alternativos
para receber material bélico destinado a reabastecer as suas linhas de
combate direccionou os ingleses a
Moçambique, onde apoderaram-se
do Porto de Lourenço Marques, dos
territórios de Katembe, Ilhas Inhaca e
dos Elefantes.
Com efeito, em 1822 Lourenço
Marques recebeu a visita de William
Fritz Owen, comandante da Armada
Real da Inglaterra. Owen vinha encarregado de proceder ao levantamento
cartográfico da costa sudeste de África, em benefício da navegação e da
ciência. Nessa expedição, valendo-se
de uma cuidadosa arquitectura da
chancelaria britânica, Owen forjou
tratados com os régulos de Maputo e
de Tembe, segundo os quais eles cediam os seus domínios e ainda a Ilha
da Inhaca e dos Elefantes ao Rei Jorge
IV da Inglaterra.
Foi isto que originou os incidentes
que se alastraram por mais de meio
século entre as coroas de Portugal e
da Inglaterra.
O jurisconsulto Levy Maria Jordão
defendeu através de documentação do passado a substância legal
da posição portuguesa. O Governo
inglês retorquiu aduzindo o que se

supunha ser suas razões, e por fim,
quando ambas as partes acordaram
em 1872, numa arbitragem internacional para a pendência, a escolha
recaiu no Presidente da República
Francesa, ao tempo Louis Alphonse
Thiers (1797-1877), por sua vez um
jurista e historiador distinto. Porém,
os acontecimentos políticos que se
precipitaram em França fizeram com
que Thiers deixasse a Presidência,
em Maio de 1873, um ano depois da
aceitação da arbitragem.
Coube, então, ao Marechal Patrice
Mac- Mahon, descendente de irlandeses, herói da Crimeia, antigo governador da Argélia e amigo íntimo de
Napoleão III, proceder a arbitragem.
Assim, em 24 de Julho de 1875 sentenciou a favor de Portugal, nos seguintes termos: «Julgamos e decidimos que as pretensões do Governo
de Sua Majestade Fidelíssima aos territórios de Tembe (Katembe) e de Maputo, à península de Inyack (Inhaca)
a às ilhas de Inhaca e dos Elefantes,
se acham provadas e estabelecidas»
[Fonte: <http://mocambiquemultimedia.blogspot.com/2007/09/
histria-de-loureno-marques-oincio_1981.html>. Acesso em 5 de
Setembro de 2019].
Depois da sentença de Mac Mahon outros problemas surgiram com
os ingleses, quando na década de
80 estes se ofereceram a construir a
linha férrea de Lourenço Marques a
Pretória, que gerou conflitos em Ressano Garcia, onde a Inglaterra ainda
tentou anular a sentença de Mac-Mahon, sem sucesso.

Política, Ciência e Pessoas

JOSÉ MENDES
Professor Catedrático
Há uns anos, ainda em funções
governativas, fui convidado para uma
reunião de directores de agências
nacionais de ambiente e energia dos
estados-membros da União Europeia. Recordo o admirável empenho
daquelas pessoas na descrição de
cenários para a transição energética,

apresentando gráficos e curvas quase
perfeitas da relação entre a penetração
de tecnologias limpas e os benefícios
para o ambiente e o clima. A certo
ponto, fui interpelado a comentar uma
apresentação da Agência Europeia de
Energia. A minha intervenção foi, para
surpresa dos presentes, sobre pessoas.
Defendi a ideia de que competia aos
políticos ler as evidências e as interpretações da ciência para formular as
opções e tomar as decisões. Mas fui
mais longe, ao afirmar que, no fim do
dia, seriam as pessoas a decidir.
Naquela sessão, as curvas de adopção de tecnologias limpas, como,
por exemplo, a mobilidade eléctrica,
mostravam inequivocamente que as
emissões de dióxido de carbono iriam
reduzir e que as alterações climáticas
seriam mais contidas. Mas tal não
aconteceria por decreto, nem por

milagre. Era preciso que as pessoas, na
sua condição de consumidores, agentes económicos e cidadãos, acreditassem nesses benefícios e aderissem ao
movimento, alterando os seus comportamentos. Sem isso, nada mudaria.
Na última sexta-feira, estive na apresentação do livro Covid-19 em Portugal: a Estratégia, que inaugurou a colecção Ensaios para a Sustentabilidade,
da Fundação Mestre Casais. A obra,
da autoria do grupo de sete cientistas
que apoiaram o governo ao longo da
gestão da pandemia, liderado pela
professora Raquel Duarte, termina
com uma lição muito significativa:
se, neste tempo que o livro reflecte, o
país conseguiu controlar o vírus, isso
deve-se aos decisores políticos a quem
coube tomar medidas, aos especialistas que procuraram sempre ajudar a
partir dos seus domínios de trabalho e,

acima de tudo, aos cidadãos. A eles se
deve tudo.
Presente no lançamento do livro, o
primeiro-ministro António Costa descreveu as dificuldades da tomada de
decisão ao longo deste tempo, desde
que, em Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19. Referiu-se, em particular, à democratização da ciência,
saudando o protagonismo e o contributo dos especialistas, mas recordou
também as frequentes contradições
das posições científicas. Num quadro
de decisão em que cientistas, políticos
e governo procuraram as opções mais
equilibradas, apesar da única certeza
ser a da incerteza, António Costa foi
categórico ao afirmar que o comportamento dos cidadãos foi a chave para
vencer a pandemia.
A política é, por definição, uma activ-

idade de representação, de integração
e de fusão de interesses e protagonistas, num processo, nunca acabado,
de construção de uma identidade
e de um futuro de bem-estar para o
colectivo dos cidadãos. Pugnar pelo
primado da política é também acreditar que esta valoriza o conhecimento e
considera as evidências científicas, ainda que por vezes incertas e rebatíveis,
no desenho das opções e na tomada
de decisões. Mas essa mesma política
e essa mesma ciência não podem,
jamais, subestimar a necessidade de
trazer as pessoas, colectiva e individualmente consideradas, para a solução
dos nossos problemas. Alterações
climáticas, crises sanitárias, guerras ou
outros desafios comuns são melhor
enfrentados com a adesão voluntária
e esclarecida dos cidadãos. Diário de
Notícias.pt

9

Público
Segunda-feira 16 de Maio de 2022

NACIONAL

Operadores reforçam papel do Porto de Maputo
-Considera Filipe Nyusi, depois de inaugurar quarta-feira os cais 6, 7, 8 e 9 do Porto de Maputo
Com uma infra-estrutura ferro-portuária que conta com mais de 100 anos de existência, os operadores do sector
portuário moçambicano acabam de reforçar o papel do Porto de Maputo no mapa dos mais importantes portos do
continente e do Mundo, com a inauguração quarta-feira, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, dos cais 6, 7, 8
e 9 do Porto de Maputo, devidamente adequados. Todavia, o Chefe de Estado chamou atenção aos operadores do
sector para a dinâmica e desafios específicos, no sentido de assegurar uma interacção institucional, particularmente
com a Autoridade Tributária, na implementação das acções conducentes ao controlo electrónico de carga na fiscalização do comércio externo, com o objectivo de combater a fuga ao fisco.

Chefe do Estado na inauguração de novos cais do Porto de Maputo

Segundo Filipe Nyusi, que dirigiu a
cerimónia, as infra-estruturas produtivas, em geral, concorrem para a
redução de custos operacionais,
consolidando as vantagens competitivas, que alavancam a capacidade
de atracção de poupanças para o
pleno aproveitamento do potencial
económico existente.
No caso particular deste empreendimento, associado ao Porto de Maputo,
é intenção estratégica que o porto contribua,deformasignificativa,noacréscimo
devaloraosnegóciosquedeleseserve.
Com estes investimentos, o
presidente da República afirma que
pretende-se consolidar, de forma inquestionável, a vantagem económica
do Porto de Maputo, cuja evolução
deverá estar em consonância com o
crescimento da procura do mercado.
Neste contexto, do Porto de Maputo
deve defender e promover dois interesses de Moçambique. O primeiro interesse, de acordo com Filipe Nyusi, surge
em virtude da posição tradicional de
Moçambique como ponto de entrada e
saída para os países do hinterland, sendo
de destacar os investimentos nos sistemas ferro-portuários e estradas nos corredores de Maputo, Beira e Nacala.
“Estes investimentos conferem
substância ao processo da integração
regional na SADC e orientam a nossa
acção estratégica na promoção de sinergias em termos de cadeias de valor
de diversos sectores ligados ao mercado internacional”, disse.
Trata-se, de acordo com o estadista
moçambicano, de manter a nossa
posição geo-estratégica, trazendo propostas de solução logística atractivas,
em comparação com outros portos,
que actualmente enfrentam problemas de congestionamento.

O segundo interesse resulta da densidade do parque industrial de Matola,
Maputo e Marracuene, a qual acarreta
dinâmicas que se traduzem no aumento da produção e das trocas internas,
cuja competitividade passa por uma
logística mais eficiente, na ligação entre
a produção e o acesso a rotas de comércio externo, quer pelo Oceano Índico,
quer pela integração dos segmentos
geográficos do Oceano Atlântico.
Entretanto, o Chefe de Estado observou que em 2017 teve a oportunidade de visitar o porto, logo após ter
sido concluída a dragagem ao canal
de acesso para -14 metros.
Presentemente, numa cerimónia
de inauguração por ele orientada,
foram reabilitados e aprofundados
até -16 metros para acomodarem
navios de maiores dimensões e assim
aumentar a competitividade do maior
porto moçambicano.
“Esta dragagem constituiu um investimento que foi o elemento catalisador
dos demais investimentos em estradas,
linhas-férreas e cais, incluindo estes que
hoje temos a honra de inaugurar”, frisou
FilipeNyusi,tendodeseguidasublinhado
que este crescimento é acompanhado
igualmente por mais investimentos em
infra-estruturas e equipamentos efectuados pela Empresa Portos e Caminhos de
FerrodeMoçambique.
E como forma de viabilizar os instrumentosemcurso,oExecutivomoçambicano tomou a decisão, juntamente
com o Governo sul-africano, de abrir
a fronteira de Ressano Garcia por 24
horas para a travessia de passageiros
e carga, reiterando desta forma o seu
compromisso com a promoção do
comércio intra-regional e desenvolvimento do Corredor de Maputo.
Paralelamente, como forma de per-

mitir a continuidade deste investimento e consolidar a posição de destaque
que o Porto de Maputo tem estado a
assumir nas rotas marítimas internacionais, o Governo aprovou por decreto a extensão da área de concessão do
porto de 140 para 278 hectares.
“Esta extensão surge para facilitar a
execução do novo Plano-Director que
prevê um crescimento de volumes na
ordem dos 42 milhões de toneladas
de carga, por ano, em 2033, e 54 milhões de toneladas, por ano, em 2043”,
disse o Presidente da República.
PREPARADO PARA DESAFIOS
Na ocasião, Filipe Nyusi anunciou
que nos últimos anos o Porto de Maputo rejuvenesceu, tornando-se mais
preparado para os desafios actuais e
os do futuro.
“O franco crescimento do Porto
de Maputo constitui um actor
incontornável no comércio internacional, com impacto significativo no
progresso económico”, destacou o estadista moçambicano.
Entretanto, o Presidente da República apelou aos operadores do sector
portuário para que também olhem
para a diversificação da carga que transita por este corredor.
Para ele, com a diversificação das
commodities os operadores do sector
estarão a garantir a sustentabilidade do
porto, mesmo em tempo de oscilações
do mercado de certos produtos.
Todavia, observou que a dinâmica
do sector impõe desafios específicos,
nomeadamente a garantia da eficiência
operacional e o tecido urbano da capital.
Isto é, deve-se assegurar a integração da área portuária com a cidadecapital, especialmente na zona de con-

fluência, que liga Maputo a Matola, e
Maputo a Ressano Garcia, assim como
na interacção com as vias de circulação
nas cidades que influenciam o negócio do Porto de Maputo.
Com efeito, Filipe Nyusi disse ser
essencial uma abordagem que considera as modalidades de transporte
ferroviário e rodoviário na sua integração no Corredor de Maputo e nas
cadeias de valor regionais.
O sector deve igualmente olhar para
os desafios impostos pela emergência
de garantir-se uma sustentabilidade ambientalqueentreemconformidadecom
os ditames da Organização Marítima
Internacional - IMO que versam sobre as
novas regras no sector de shipping para
ousodecombustíveiscombaixoteorde
enxofre, incluindo controlo e tratamento
das águas de lastro e tratamento de resíduos em defesa da Economia Azul em
Moçambique e no planeta.
Filipe Nyusi apontou também
como um desafio que deve ser levado
em conta pelo sector a interacção insti-

tucional, particularmente com a Autoridade Tributária, na implementação
das acções conducentes ao controlo
electrónico da carga na fiscalização do
comércio externo.
Para além da aposta contínua na
modernização digital, como forma
de aumentar as eficiências e reduzir
os custos resultantes do processo de
desembaraço aduaneiro, o Presidente
da República recomendou aos operadores do sector para não perder as
oportunidades de incluir as Pequenas
e Médias Empresas moçambicanas.
AsPMEs,segundoFilipeNyusi,devem
ter um papel activo na prestação de serviços, arrastando consigo a elevação da
qualidadeeocrescimentodasempresas
moçambicanas, numa lógica dos efeitos
socio-económicos,decorrentesdeinvestimentos no sector ferro-portuário.
“Com isto queremos dizer que nos
nossos portos deve-se incentivar,
igualmente, o princípio de conteúdo
local que empodera as Pequenas e
Médias Empresas”, concluiu.

Orações banidas no HCM
• Nota de Esclarecimento
Com o título em epígrafe, uma notícia publicada na última edição deste
semanário, a 09 de Maio corrente, suscitou várias reacções. O motivo foi
porque as orações não foram banidas, como reportaram as fontes ao Jornal
PÚBLICO, mas regradas, como esclarecem as autoridades do Hospital Central de Maputo (HCM).
De forma mais pormenorizada, o texto a seguir, publicado no facebook do
HCM, a 05 de Abril passado, e inteiramente reproduzido pelo PÚBLICO:
Realização de orações passa a obedecer novos critérios no HCM
Os crentes que dia-a-dia se fazem
presente nas diversas enfermarias do
Hospital Central de Maputo – HCM,
para a realização de orações junto aos
pacientes, passam a partir de agora a
obedecer um novo protocolo.
Se antes cada um poderia se deslocar a determinada hora e local, dentro
do recinto hospitalar e fazer rezas sem
prévia coordenação com as estruturas
locais, agora passa a ser obrigatória a
apresentação de uma autorização
emitida pela direcção máxima desta
unidade, mediante pedido por escrito.
A medida, com efeitos imediatos,
visa proporcionar um ambiente hospitalar são e melhorar a articulação e
funcionamento dos serviços.
As novas exigências consistem
num protoloco que engloba, de entre
outros aspectos, o horário para a realização de visitas religiosas, adopção
de atitudes e comportamento compatíveis com o ambiente hospitalar.
Passa a ser obrigatória a desinfecção
permanente das mãos, humedecimento dos sapatos no pedilúvio, distanciamento físico diante do paciente,
respeito do horário da visita médica e
privacidade do doente.
E para melhor compreender estas
regras, a mais recente criada Comissão

de Ética Hospitalar do HCM promoveu,
no dia 24 de Março, a primeira formação em Capelania Hospitalar, destinada 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 religiosos 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 diferentes congregações religiosas, onde
o denominador comum cinge-se no
bem-estar físico, mental e social.
É que está comprovado que, estas
orações, vêm contribuído para o processo 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 iniciar assim que as condições
o permitirem, terá oito salas com capacidade para acolher 10 pessoas cada,
permitindo que diferentes grupos religiosos realizem orações em simultâneo. (HCM-DCI)
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Destruídas pelos terroristas

Frelimo reconstrói sedes distritais do partido
- E reforça logística da Força de Defesa Local em produtos alimentares
O Secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva, escalou semana passada
a Vila de Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, para lançar o
programa de reconstrução das sedes do partido nas zonas fustigadas pelos ataques terroristas e ofereceu quatro viaturas destinadas aos distritos de
Muidumbe, Mocímboa da Praia, Quissanga e Palma, que para além do trabalho do partido irão também apoiar no processo de retorno à normalidade
da vida nos distritos. De seguida, Roque Silva visitou o distrito de Mueda,
onde reforçou a logística da Força de Defesa Local que se encontra na frente
de combate ao terrorismo, através da entrega de um donativo constituído
por géneros alimentícios diversos.

Na Vila de Mocímboa da Praia, onde
tiveram lugar as cerimónias centrais
de lançamento do programa de reconstrução das sedes do partido nas
zonas fustigadas pelos ataques terroristas, Roque Silva afirmou que a
iniciativa constitui um instrumento
essencial para que a Frelimo possa
garantir o rápido retorno da acção partidária nestes pontos e a vida da população volte à normalidade.
“Como partido queremos participar
de forma activa em acções de reconstrução e restabelecimento da vida
nestes distritos afectados pelo terrorismo. É por essa razão que tomamos
a decisão de lançar o programa de
reconstrução de infra-estruturas do
partido, destruídas pelos terroristas,
cuja cerimónia central acabamos de
realizar aqui", disse o dirigente político.
Para além desta actividade, o Secretário- geral da Frelimo lançou também
o programa de recolocação de meios
às sedes distritais do partido, que se
traduziu na oferta de quatro viaturas
destinadas aos distritos de Muidumbe,
Mocímboa da Praia, Quissanga e Palma.
Na ocasião, Roque Silva frisou que
os meios ora alocados não irão apenas
servir para o trabalho do partido, mas
também apoiar bastante no processo
em curso de retorno à normalidade da
vida nos distritos.
“Poderão igualmente ser usados
para outras actividades, isto é, na
solução aos problemas diários da população”, sublinhou Roque Silva.
Garantiu que este é um movimento
que vai continuar e apelou a todos os
segmentos da sociedade para que se
juntem aos esforços da Frelimo e do
seu Governo para que a esperança
volte aos homens e mulheres que viveram o drama do terrorismo.

de óleo alimentar, 15 saquinhos de sal
e 20 embalagens de açúcar.
Para Roque Silva, o gesto visa melhorar as condições logísticas da força
que se tem mostrado destemida no
combate ao terrorismo e tem sido um
exemplo a nível mundial.
“Mesmo com a idade avançada, os
membros da Força Local, constituída por
veteranosdeLutadeLibertaçãoNacional,
continuamlutandoparaapreservaçãoda
independência,defesadapátria,eaolado
dos nossos briosos jovens das FDS transmitem experiência de luta armada no
actual desafio do combate ao terrorismo”,
exaltouodirigentedaFrelimo.
Por isso, ao dirigir-se aos membros
e militantes da Frelimo em Mueda, o
Secretário-geral do partido afirmou
tratar-se de uma acção que resulta da

Roque Silva, SG da Frelimo

contribuição dos militantes e membros da Frelimo, que movidos pelo
reconhecimento do trabalho que as
Forças Locais estão a fazer naquela
província juntaram as suas energias e
contribuíram com alguns produtos.
Nesse contexto, Roque Silva usou
o "pódio" de Mueda para saudar e reconhecer o Presidente Filipe Nyusi, que
com acções concretas tem estado a
contribuir para a melhoria progressiva
da segurança nos distritos afectados
pelo terrorismo e com a contribuição
valiosa dos parceiros do Ruanda, da

Frelimo reforca meios da Forca Local

Desde o início do DDR, em 2020

Encerradas doze antigas bases da Renamo
A cessação definitiva das hostilidades e a consolidação da paz, na região
Centro do país, está a ser uma realidade, fruto do compromisso do Governo
de Moçambique e da liderança da Renamo, incluindo a desarticulação da
auto-proclamada Junta Militar da Renamo, cujos guerrilheiros têm vindo a
beneficiar do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração
(DDR). Com efeito, foi encerrada sexta-feira uma antiga base da Renamo,
localizada no distrito de Cuamba, província do Niassa, que incluiu a desmobilização de mais 281 ex-combatentes da Renamo.“Esta é a primeira base a
ser encerrada em 2022 e a décima segunda no total, desde Junho de 2020”,
refere em comunicado de imprensa o enviado pessoal do Secretário-geral
das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto,
Mirko Manzoni.

REFORÇO LOGÍSTICO
Depois de Mocímboa da Praia, o
Secretário-geral da Frelimo escalou aVila
de Mueda, onde reforçou a logística da
ForçadeDefesaLocalqueseencontrana
frente de combate ao terrorismo, através
da entrega de um donativo constituído
por géneros alimentícios diversos.
Trata-se de cinco toneladas de arroz, 200 saquinhos de 25kg cada, duas
toneladas de feijão-manteiga, uma
tonelada de farinha de milho, 20 caixas

SADC que actuam no Teatro Operacional Norte, devolvendo desta feita a
esperança de dias cada vez mais risonhos à família moçambicana.
Apelou aos diversos organismos da
sociedade a se juntarem à Frelimo na
mobilização de apoios para as Forças
Locais, que estão a ajudar na protecção
da nossa população.
Por sua vez, o Comandante das Forças de Defesa Local agradeceu o gesto
do Secretário-geral da Frelimo, que incansavelmente tem buscado apoio
logístico e disse que o donativo recebido
constitui um acto imbuído de nobreza.

Na sua declaração, Mirko Manzoni
fez saber que os preparativos para o
encerramento desta base foram par-

ticularmente desafiantes, em grande
parte devido às condições meteorológicas adversas que dificultaram o

acesso à base.
“Independentemente disso, o empenho do Governo e da Renamo, e a
paciência dos ex-combatentes que
aguardavam ansiosamente a sua
desmobilização, garantiram a continuidade do processo. Louvamos a
liderança demonstrada tanto pelo
Presidente de Moçambique, Filipe
Nyusi, como pelo líder da Renamo, Ossufo Momade, cujo uso contínuo do
diálogo assegura o prosseguimento
do processo”, destaca.
Nesse contexto, o enviado pessoal
do Secretário-geral das Nações Unidas
para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto afirma que “manifestamos o nosso profundo apreço pelo
trabalho da Comissão de Assuntos Militares e dos Grupos Técnicos Conjuntos,
que continuam a orientar habilmente o
bom desenvolvimento das actividades,
ao mesmo tempo que orientam os
beneficiários do DDR no início das suas
jornadas de reintegração”.
Mirko Manzoni sublinha ainda que
à medida que o país continua a sua
jornada para a efectivação de uma paz
definitiva, as Nações Unidas continu-

am empenhadas em apoiar o povo de
Moçambique no caminho da reconciliação nacional.
“Encorajamos a todos que desempenhem o seu papel no apoio a
Moçambique ao longo desta jornada”,
lê-se na declaração do enviado pessoal do Secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do
Grupo de Contacto.
Sobre o Teatro Operacional Centro,
o CNDS afirma ter notado com satisfação a cessação definitiva das hostilidades e a consolidação da paz, fruto
da desarticulação da auto-proclamada Junta Militar da Renamo.
“Assim, o órgão apelou às populações a intensificarem a vigilância nas
suas comunidades para evitar situações que possam pôr em causa a segurança e a ordem públicas”, lê-se no
comunicado.
A nota termina afirmando que o
CNDS apela ao Governo a continuar
com o acarinhamento do processo
de Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração dos desmobilizados
da auto-proclamada Junta Militar da
Renamo.
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Criada em tempos difíceis, para assumir um desafio também difícil
de trabalhar com crianças em diversas áreas relacionadas com o
seu desenvolvimento, a Organização Continuadores de Moçambique (OCM) é um verdadeiro
laboratório que forjou e continua a
produzir homens do amanhã, que
se engajam em diversos campos
de trabalho, que contribui para
o desenvolvimento do país. Com
educadores altamente competentes e preparados para lidar com
vasta gama de realidades de crianças, a organização tem coordenado, desde a sua criação, passam
37 anos, várias actividades que
visam um melhor enquadramento
e desenvolvimento das crianças,
com vista a se tornarem em boas
pessoas na fase adulta, conforme
avança o respectivo Secretáriogeral, Danilo Aly Teixeira, em entrevista ao PÚBLICO, feita à luz do
mês da criança, que se assinala em
Junho próximo.

Organização Continuadores de Moçambique:

Um laboratório dos homens
do amanhã
- Todas as pessoas que passam da Continuadores, porque bebem muito bem dos valores patrióticos e morais da
organização, dificilmente se desviam quando estão na fase da juventude e, por isso, o papel desta organização deve ser
achado como relevante na sociedade – Danilo Aly Teixeira, Secretário-geral da OCM, em entrevista ao PÚBLICO
Junho, que é o Dia da Criança Africana.
De um modo geral, no 1º de Junho
teremos actividades de carácter cultural. Vamos ter a nível do país visitas
dirigidas a locais históricos e sociais de
interesse nacional. Levaremos as nossas crianças a conhecerem aquilo que
faz parte da nossa história, do nosso
património cultural, social e económico. Mas também estaremos em entrosamento com as actividades do
Governo, a serem coordenadas pelo
Ministério do Género, Criança e Acção
Social, como entidade que sempre coordena o 1º e 16 de Junho.
Uma vez que já se abriu um pouco as
condições, face à situação da Covid-19,
acredito que teremos momentos de
grande alegria, porque nos últimos dois
anos estivemos bastante condicionados e desenvolvemos actividades de
forma muito restrita. Esperamos que
este ano a movimentação seja maior.
As crianças têm sempre uma palavra
a dizer no seu dia. Querem se alegrar, e
vamos dentro daquilo que são as nossas condições criar esses ambientes de
festejos um pouco por todo o país.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
Através deste semanário, Danilo Aly
Teixeira, que integrou o primeiro grupo
que formou esta organização, quando
tinha 13 anos de idade, faz saber que todas as crianças que passam da Continuadores de Moçambique são incutidas
valores patrióticos e morais, e, em função
disso, dificilmente se desviam quando já
estão na fase da juventude. Por isso, consideraTeixeira, o papel desta organização
deve continuar a ser achado como relevante na transformação de uma sociedade comprometida com os processos
de desenvolvimento nacional.
O entrevistado diz ainda que vários
talentos e quadros, em diferentes áreas
de actuação, neste momento a servir o
país, foram forjados na Continuadores
de Moçambique, evocando a banda
MOZPIPA, que surgiu em meados da
década 90, precisamente a 10 de Novembro de 1995, partindo da iniciativa
de alguns membros que foram integrantes das Pétalas Amarelas, grupo
que fazia parte da Organização Continuadores de Moçambique (OCM).
No ano seguinte (1996) surgiu também o agrupamento musical Kapa10, cujos integrantes se tornaram em
grandes músicos, a partir da “doutrina”
que obtiveram na Continuadores, segundo igualmente Teixeira, que indica
que muitos outros talentos e quadros se tornaram grandes futebolistas,
como Dário Monteiro, e muitos outros que têm uma carreira brilhante e
promissora em áreas como política,
economia e social.
O agora produtor de TV José Pires,
afecto ao Grupo SOICO, é produto da
Continuadores, segundo igualmente
Teixeira, que aponta que este foi lapidado pelo falecido músico Aníbal Aleluia Jr., filho do grande escritor moçambicano Aníbal Aleluia, que se tornou
célebre através do seu livro “Mbelele e
Outros Contos”.
Os músicos Rufas e António Django
(esteúltimojáfalecido)sãooutrosnomes
que continuam intactos na memória
do entrevistado, por terem sido forjados

P: E como é que desenvolvem essas actividades?

Danilo Texeira, SG da Continuadores

dentro da organização, onde hoje é
Secretário-geral, 37 anos depois de ter
testemunhado a sua criação, quando na
altura tinha apenas 13 anos.
Por isso, como há-de acompanhar nas linhas que se seguem, Danilo
Teixeira está a preparar o seu livro
“Memórias de um Continuador”, a ser
lançado a 25 de Outubro próximo, coincidindo com o 37º aniversário desta
organização.
Siga a entrevista, cujo arranque reflecte sobre o próximo mês de Junho,
importantíssimo para a pequenada,
com duas celebrações de vulto, nomeadamente o Dia Internacional da
Criança (01 de Junho) e Dia da Criança

Africana, cuja efeméride se assinala a
16 de Junho.
PÚBLICO (P): O mês de Junho é
importantíssimo para as crianças e,
como tal, o que a Continuadores nos
reserva para esse mês?
Danilo Teixeira (DT): Nós, a Organização Continuadores de Moçambique, somos um grupo de intervenção social e, porque trabalhamos na
área da criança, naturalmente quando
chega o 1º de Junho temos actividades programadas para celebrar a
efeméride. Depois de festejarmos o 1º
de Junho celebramos também o 16 de

DT: Nós desenvolvemos isso através
das acções que temos nos núcleos, nas
escolas e nos bairros. A organização é
das crianças, onde nós (os adultos) aparecemos apenas para fazer a monitoria
das actividades que elas realizam.
Nós somos os educadores, e em função disso coordenamos as actividades
para um melhor enquadramento e desenvolvimento das crianças com vista a se
tornarememboaspessoasnafaseadulta.
A Continuadores faz uma acção
complementar à acção do Governo, do
Estado e da família, no sentido de propiciar melhores ambientes para as crianças, sendo elas os homens do amanhã.
AContinuadoreséaorganização-mãe
dascriançasmoçambicanas.Éumaorganização que enquadra as crianças desde
a idade escolar até aos 18 anos. Trabalhamos com as crianças e adolescentes
em diversos programas que visam o
seu desenvolvimento, como forma de
ocupá-las, de modo a se tornarem em
boas pessoas no futuro, úteis a si próprias,
às suas famílias e à sociedade em geral.
P: Quando é que surge a Continuadores?
DT: A Continuadores nasceu a 25
de Outubro de 1985 e nós celebra-

mos esta data há 37 anos. O patrono
da organização é o falecido Presidente
Samora Machel, a quem nós chamamos de papá Samora. Ele, que é autor
da célebre frase “as crianças são flores
que nunca murcham”, sabia acarinhálas, e muitas outras gerações que se
seguiram ao seu tempo foram se inspirando nele.
A frase de Samora é praticamente
uma metáfora que quer dizer que todos nós temos que cuidar das crianças,
tal como os técnicos da saúde, enfermeiros e médicos cuidam dos doentes.
Nós como uma organização da sociedade continuamos a perseguir este
objectivo de procurar aquilo que é de
bom para as crianças, em complementaridade com as acções do Governo,
do Estado e também da família, sem
deixar de lado o envolvimento de outras organizações congéneres, porque a
Continuadores nasceu num contexto
monopartidário, mas depois de 1990,
com a ascensão do país de mono para
o multipartidarismo, surgiram outras
organizações e nós temos trabalhado
com elas.
Hoje são várias organizações na
sociedade que trabalham na área da
criança, mas a grande diferença entre
a Continuadores de Moçambique e
essas outras organizações é que a Continuadores inclui adultos, que são os
orientadores. É uma organização de e
para crianças, onde nós os adultos funcionamos como simples orientadores.
Até porque todas as nossas acções são
realizadas em parceria com o Estado
e temos tido sempre o apoio incondicional da mamã Isaura Nyusi, a quem
agradecemos bastante.
Quando a Continuadores nasceu fazia parte das organizações democráticas de massas, como a OJM, OMM,
ACLLIN, OTM, ONP, e muitas outras que
surgiram nesse contexto com a maior
preocupação de fazer o melhor engajamento das crianças.
Todas as pessoas que passam da
Continuadores, porque bebem muito
bem os valores patrióticos e morais,
dificilmente se desviam quando estão
na fase da juventude, por isso consideramos que o nosso papel deve ser
tido e achado como relevante na sociedade.
P: O que pretende dizer quando
diz que as pessoas que passaram e/
ou passam da Continuadores dificilmente se desviam na fase da juventude?
DT: Digo isso porque a Continuadores já forjou muitos talentos e
quadros promissores que estão a servir
a Nação. Em várias áreas de actuação
temos figuras que foram forjadas na
Continuadores a servir o país. Posso
dar o exemplo da banda MOZPIPA,
que surgiu em meados da década 90,
partindo da iniciativa de alguns membros que foram integrantes das Pétalas
Amarelas, grupo que fazia parte da Organização Continuadores de Moçambique (OCM).
Na mesma década, precisamente
em 1996, surgiu também o agru-
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pamento musical Kapa-10, cujos
integrantes se tornaram grandes
músicos a partir da“doutrina”que obtiveram na Continuadores.
No campo do desporto tivemos
muitos jovens que se tornaram
grandes futebolistas, como Dário Monteiro, e muitos outros que têm uma carreira brilhante e promissora em áreas
como política, economia e social.
O agora produtor da TV, José Pires,
afecto ao Grupo SOICO, é produto da
Continuadores. Ele foi lapidado por
Aníbal Aleluia Júnior, um músico de
referência no país, já falecido.
Os músicos Rufas e António Django
(este último que Deus o tenha) são
outros nomes que continuam intactos
na minha memória, por terem sido forjados dentro da organização onde hoje
sou Secretário-geral, desde 2017, depois de ter testemunhado a sua criação
quando tinha, na altura, apenas 13 anos.
No teatro, nós tínhamos o nosso
principal monitor, o Jorge Chicamba,
hoje quadro do Cedcif. O director e coordenador do Grupo Girassol, que anualmente tem realizado intercâmbios
de grupos teatrais, o Joaquim Matavel,
foi forjado na Continuadores.
O Ali Aboobacar, que em Maio de
2020 foi reconduzido para o cargo de
director provincial da Cultura eTurismo
na Zambézia, é também um quadro
que foi forjado na Continuadores.
Portanto, são muitos os quadros e
talentos que foram formados na Continuadores, e isso deve ser respeitado.
Se um dia decidirmos juntarmo-nos
e realizar um festival podemos fazer
uma maravilha. Aí pode-se ver que, de
facto, a Continuadores forjou e continua a forjar o homem do amanhã.
Por isso, eu penso que seria bom
para todos que passaram daqui darem
o seu contributo. No entanto, entendo
que a vida está muito apertada, mas
dar contributo à casa onde nasceu é
o mesmo que estar recordado dos
que cuidaram do seu crescimento, ensinamento e transformação como boa
pessoa para a sua família, o seu país e
para a sociedade em geral.
P: Como é que olha para a actuação do Governo em matérias rela-

cionadas com a criança?
DT: O Governo tem estado a desenhar políticas boas naquilo que é a
situação da criança e sua assistência,
do modo geral. Nestes últimos tempos, concretamente na vigência do
Presidente Nyusi, se se recordar, nos
finais do ano passado foi aprovada,
com a proposta do Governo, uma lei
contra os casamentos prematuros,
pela Assembleia da República. Essa lei
traz outras ferramentas legais, como a
Lei de protecção da criança na família.
Esses instrumentos ajudam do ponto
de vista legal para este propósito que
a Continuadores persegue, de criação
de mais espaços para a criança.
Aqui saudamos a intervenção do
Governo e as áreas que se responsabilizam pelos assuntos da criança, mas
também há desafios que nós encontramos, porque cada vez mais a população está a crescer e com ela o movimento da criança, o que torna limitada
a capacidade de resposta.
Saudamos também o Governo por
ter aprovado e encaminhado à Assembleia da República a proposta para a
revisão do Regime Jurídico das Contas
Bancárias, à luz do qual não será mais

necessário ter 21 anos de idade para
ser titular de uma conta bancária.
Saudamos essa ideia porque o regime que outrora era aplicado aos
cidadãos dos 18 aos 21 anos de idade
poderá passar a ser para os que tiverem entre 15 e 18 anos, que são as
idades dos nossos Continuadores.

que agradecemos bastante, e agradecemos também ao Gabinete da
Primeira-dama que nos tem apoiado
muito, entre outros parceiros da Continuadores.

P: Desafios para a organização…

DT: Tive o privilégio de ser uma das
primeiras crianças membros da Organização Continuadores de Moçambique. Portanto, sou pioneiro da or-

DT: Um dos grandes desafios que
a Continuadores tem, para além de
capacitação e desenvolvimento institucional, é de auto-sustentabilidade.
O contexto em que a Continuadores
surgiu já não é o mesmo, havendo por
isso necessidade de ter que se reinventar para continuar a liderar os processos
de formação dos homens do amanhã.
A sustentabilidade não está a ser
fácil, porque a organização não tem
património e depende mais de parceiros e doações, mas está a caminhar bem, porque desenvolve alguns
projectos que dão alguma renda para
poder colocar as suas actividades em
dia. Conseguimos por via desses projectos ter uma parceria com a TIKA,
que é uma Agência de Cooperação
e Desenvolvimento da Turquia, ao

P: Quando é que entra para a Continuadores?

ganização e com todos aqueles que
participaram da conferência constitutiva, a 25 de Outubro de 1985. No então
Palácio do IV Congresso, hoje Assembleia da República, fomos homologados como membros fundadores.
Mas comecei num grupo de amigos
que criou o Clube Miradores, quando
eu vivia na Polana, na cidade de Maputo. O clube realizava actividades para
desenvolver mais um pouco as nossas
capacidades, como estudos colectivos,
poesia, futebol, etc., etc. Então, quando
a Comissão Preparatória da Conferência Constitutiva da Continuadores
estava a fazer um trabalho a nível da
cidade de Maputo, no bairro da Polana,
pegou no nosso grupo como um ex-

emplo e constituímos a partir daí um
Núcleo da Continuadores da Cidade
de Maputo.
Em função disso eu fui indicado para
participar da conferência constitutiva
por parte da delegação da cidade de
Maputo.
A partir daí passei a fazer militância
na Continuadores, onde desenvolvia
actividades do Núcleo no bairro, mas
também a nível da sede nacional.
Quando fomos homologados
membros fundadores da Continu-

adores, eu tinha na altura 13 anos, e
hoje a organização que participei da
sua criação completa, em Outubro, 37
anos da sua criação.
Importa ainda realçar que nós crianças do primeiro grupo tivemos o
privilégio de conhecer o Presidente
Samora, em 1985, e no ano seguinte,
infelizmente, ele perdeu a vida em acidente de aviação nas matas de Mbuzini, na vizinha África do Sul.
P: Como é feita a adesão de crianças na Continuadores?
DT: A adesão na organização é
feita de forma voluntária e nós temos o
nosso cadastro em todas as escolas,
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porque temos uma parceria com o
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
Também temos o nosso fluxo de
crianças nos bairros, onde tempos parcerias com as estruturas locais, porque,
como disse, a Continuadores é uma
organização da sociedade.
É verdade que tem o cordão umbilical com a Frelimo, porque nasceu
numa altura em que todos tínhamos
que ter uma visão comum das coisas, mas ao longo do tempo as coisas
foram mudando, com a emergência
do novo contexto democrático, a partir
de 1990, que levou ao surgimento de
muitas organizações que actuam na
área da criança, e não só.
P: Com quantos membros conta a
Continuadores?
DT: A Continuadores, segundo estatísticasde2020,contacom3.7milhões
de crianças, em todo o país, incluindo as
que se encontram na sucursal desta organização na vizinha África do Sul.
A Continuadores conta igualmente
com cerca de 900 mil núcleos e 896 mil
monitores.
SITUAÇÃO DA CRIANÇAVÍTIMA
DEVIOLÊNCIA
P: Como é que olha para os casos
de violência na vertente da criança?
DT: A Continuadores condena veementemente casos de violência contra
menores.

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmailcom
Tomás Lucas Chithlango falava na
abertura da Quarta Reunião Provincial
de Balanço dos Municípios sob Gestão
da Frelimo, tendo exigido aos presidentes das cinco autarquias existentes
na província de Manica para que se foquem nos programas ainda não concretizados no presente quinquénio, de
modo a cumprir o manifesto eleitoral
apresentado aos munícipes nas últimas eleições autárquicas, realizadas
em Outubro de 2018.
No seu discurso, o Primeiro-secretário do Comité Provincial do Partido
Frelimo em Manica vincou a imperiosidade dos edis concluírem o que
foi prometido nos seus manifestos
eleitorais.
“A conclusão dos manifestos eleitorais deve ser a palavra de ordem
porque é com a transformação do
manifesto eleitoral em acções concretas que vamos melhorar as condições
de vida dos nossos munícipes”, disse,
tendo apontado como exemplo a
construção de infra-estruturas e outras
acções que se encontram plasmadas
nos manifestos eleitorais.
“Sejais cientes que o povo necessita de água potável, energia eléctrica,
asfaltagem de mais estradas, construção de pontes, visando facilitar
o transporte de pessoas e bens no
interior das cidades e vilas onde vós
sois dirigentes”, apontou Tomás Lucas
Chithlango.

Aos edis da província de Manica

Frelimo exige cumprimento dos
manifestos eleitorais
Quando falta um ano e meio para o fim do mandato (2019-2023), o Primeiro-secretário do Comité Provincial do
Partido Frelimo em Manica desafia os gestores dos cinco municípios daquela parcela do país a imprimirem uma
dinâmica que permita satisfazer os anseios dos munícipes.

Promeiro-Secretário do Comité Provincial da Frelimo em Manica, Lucas Chithlango

Para o efeito, o Primeiro-secretário
do Comité Provincial da Frelimo em
Manica exortou aos edis para se desdobrarem e serem mais proactivos na
busca de soluções para os problemas
que afectam os munícipes.

Por seu turno, os cinco presidentes
dos conselhos municipais da província de Manica, nomeadamente Lídia
Nicoadala da Vila Municipal de Sussundenga, Arlindo Ngozo, de Gondola, Domingos Tuboy, de Catandica,

P: O que é feito em casos que a organização toma conhecimento?
DT: Como parceira de outras organizações que trabalham na área da criança, incluindo instituições de administração da legalidade e justiça, quando
nos deparamos com situações de violência e vulnerabilidade de crianças
levamo-las para a Acção Social, onde
existe um gabinete apropriado que trata dessas matérias. Então, nós fazemos
um trabalho de complementaridade
e temos ainda participado em várias
campanhas.
Só para exemplificar, desenvolvemos uma campanha “Braço
Amigo”, que foi no âmbito de apoio às
famílias vítimas dos ciclones Idai, Kenneth e outros, mas olhando sempre
para as crianças.
Através da Continuadores colectamos, no âmbito dessa campanha,
vários materiais escolares, que depois
alocamos às zonas afectadas pelos
ciclones, para permitir que as crianças
voltassem novamente a estudar.
Temos estado a fazer este tipo de solidariedade, colectando alguns apoios
que canalizamos por via do INGD e outros canais disponíveis para fazer chegar
às crianças nas zonas afectadas. Reconhecemos que é pouco o que fazemos,
mas é algo que estamos a fazer de coração de criança para criança.
Estivemos também a desenvolver
uma campanha de solidariedade para
com as crianças vítimas do terrorismo

P: Até que ponto o terrorismo no
Norte do país pode ser um mal que
afecta as crianças?

assunto que nos preocupa bastante
como organização, porque coarcta
os direitos da criança. Muitas crianças
perderam os seus pais, ficaram órfãs.
O processo de ensino e aprendizagem
ficou comprometido e muita coisa mudou para as crianças do Norte desde
que o terrorismo começou. Portanto,
condenamos de forma vigorosa estes
actos bárbaros promovidos pelos terroristas.

DT: O terrorismo no Norte é um

P: Como um dos fundadores da

em Cabo Delgado. Nós condenamos
o terrorismo e também aproveitamos
a ocasião para apelar a todos os actores da sociedade a serem mais vigilantes, não dando espaço aos terroristas
para habitarem nas nossas zonas de
residência.

organização, qual é o seu legado?
DT: Como pessoa que viveu e continua a viver a história da Continuadores
estou neste momento a escrever um
livro, “Memórias de um Continuador”,
que são os momentos que vivi desde
a minha infância na Continuadores até
hoje que sou Secretário-geral desta organização.
Quando fomos homologados
membros fundadores da organização,
como já disse, eu tinha apenas 13 anos

Bernardo Chiamisso, de Manica, e
João Ferreira, da cidade de Chimoio,
disseram estar cientes dos desafios e
prometeram tudo fazer para cumprirem integralmente com os manifestos
em 100 porcento.
Na ocasião, o Primeiro-secretário da
Frelimo naquele ponto do país congratulou o Governo pelas reformas
implementadas e que viabilizaram a
retoma do financiamento do Fundo
Monetário Internacional (FMI) ao Orçamento do Estado.
Lucas Chithlango sublinhou que a
retoma do financiamento relança as
boas parcerias entre o Governo e a comunidade internacional.
Por outro lado, elogiou a postura
e determinação dos moçambicanos
face à conjuntura económica internacional e às iniciativas do Presidente da
República, Filipe Nyusi, na busca de
soluções para o país, desde a suspensão da ajuda externa dos principais
parceiros de cooperação.

de idade. No dia 01 de Junho vou completar 50 anos de idade. E nos 37 anos
de existência da Continuadores ajudei
na formação do homem do amanhã, e
eu também me formei.
Sou licenciado em Filosofia das Organizações e sou também Pós-Graduado em Gestão de Empresas.
Sou docente e servidor público, trabalhando como Analista de Processos
de Negócio no Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Finanças (CEDSIF).
Também sou Presidente do Conselho
Fiscal na Associação de Basquetebol
da Cidade de Maputo, Presidente da
Mesa da Assembleia-Geral da FARMAC,
SA, para além de estar na política desde
tenra idade, tendo sido já deputado
pela bancada parlamentar da Frelimo,
por três mandatos. E tudo isto devo
muito à Continuadores que me tornou
no homem que sou hoje.
Por isso, para narrar a história da
Continuadores estou a preparar o
lançamento de um livro, intitulado
“Memórias de um Continuador”. Esta
obra vai ser lançada a 25 de Outubro
deste ano, data em que a Continuadores completa 37 anos de existência.
O objectivo é mostrar à sociedade
o papel da Continuadores como organização da sociedade que busca o
melhor enquadramento das crianças
moçambicanas, ajudando-as na educação e forjando-as como cidadãos
úteis a si próprias, às suas famílias e à
sociedade em geral.
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Começando pela apreensão das 53
toneladas de pedras semipreciosas, o
director dos Serviços Provinciais das
Alfândegas de Nampula (SPAN), Felito
Tawala, esclareceu a partir do Posto de
Controlo de Anchilo que a apreensão
teria ocorrido do processo de fiscalização da mercadoria que estava em
trânsito para o Porto de Nacala, donde
seria depois exportada para a China.
Desta operação constatou-se que a
mercadoria estava para ser exportada
para a República Popular da China
com recurso a documentos forjados,
por parte dos operadores, designadamente certidões de quitação, em

Que seguiam viagem para China, em Nampula

Alfândegas apreendem 53 toneladas
de pedras semipreciosas

incumprimento do Decreto 63/2021
de 1 Setembro, que aprova o regulamento sobre a comercialização de
diamantes, metais preciosos e gemas.
Ainda na manhã de sábado, Felito Tawala apresentou os resultados
operativos referentes ao período de
Janeiro a Abril de 2022 corrente, no
qual as Alfândegas em Nampula, no
âmbito da fiscalização aduaneira, afirmam terem apreendido 148 viaturas,
sendo 89 por ilícitos fiscais e 59 por
ilícitos aduaneiros.
Durante o mesmo período, as
Alfândegas apreenderam igualmente
248 unidades de explosivos, 340 unidades de telemóveis de marca Infinix
e 245 caixas, incluindo 520 unidades
de bebidas alcoólicas, por incum-

Leonel Vasco

CONTRABANDO DE TELEFONES
CELULARES

Macuácua, integrado na fronteira de
Namaacha, junto com o vizinho Reino
de eSwatini, mais de cinco mil garrafas de bebidas alcoólicas diversas, que
de acordo com Leonel da Conceição
Vasco, director Operativo das Alfândegas na província de Maputo, lesariam
ao Estado em cerca de dois milhões
de meticais. A apreensão teve lugar
na primeira quinzena de Março findo.
No entanto, do trabalho de fiscalização realizado nas fronteiras da
província de Maputo, no âmbito do
combate ao contrabando de produtos diversos, destaque para bebidas
alcoólicas, produtos alimentares, entre outros, onde as Alfândegas foram
capazes de recuperar, no primeiro trimestre deste ano, cerca de 15 milhões

Ainda na semana passada, na sua
luta contra a fuga ao fisco no país,
as Alfândegas apreenderam 19.800
celulares que eram transportados
em mais de 250 caixas disfarçadas e
sem a respectiva documentação. “A
mercadoria saía de um armazém e
a nossa equipa de fiscalização interceptou a viatura e exigiu a respectiva
documentação de origem da importação. Mas o importador não possuía
quaisquer documentos, não restando
outra possibilidade senão apreender,
pois estavam vários indícios de que
se tratava de produtos contrabandeados”, explicou Gimo Jonas, director
Operativo nas Alfândegas de Moçambique.
Sobre a origem destes produtos,
cujos proprietários são conhecidos,
Gimo Jonas referiu que “não se sabe
qual é a origem, nem se terão entrado
por via marítima, terrestre ou aérea,
porque a apreensão foi feita na via
pública”.
As mesmas equipas apreenderam,
também, 50 viaturas por irregularidades
diversas, bebidas alcoólicas, produtos
alimentares e vários outros bens.
Segundo as Alfândegas, o Estado
foi lesado em mais de três milhões de
meticais, só nos primeiros três meses
deste ano.
“As viaturas foram apreendidas por

de meticais para os cofres do Estado.
No que concerne à arrecadação de
receita no primeiro trimestre de 2022,
Leonel da Conceição Vasco disse que
a meta fixada em 5.4 mil milhões de
meticais foi ultrapassada em grande
medida, pois colectou-se para os
cofres do Estado 6.4 mil milhões de
meticais.
“É um trabalho positivo que realizamos”, disse Leonel da Conceição
Vasco, para depois indicar que normalmente, ao nível das fronteiras que
existem na província de Maputo, sobretudo de Ressano Garcia, por sinal a
maior da zona Sul e do país, as Alfândegas têm apreendido mercadorias
como frangos, produtos de mercearia
e óleo alimentar, por não ostentar o

violação de regulamentos de importação
temporária, outras foram regularizadas por meio de isenções que não
são regulares”, disse.
Em relação ao processo de selagem, Leonel Vasco fez saber que “este
está a decorrer normalmente. Estava
a obedecer a duas fases, estando a
primeira já concluída, a das bebidas
espirituosas, e agora aguarda-se a segunda, que prevemos que inicie em
meados de Outubro, salvo erro, para
as cervejas e RTD”.
Refira-se que no primeiro trimestre
de 2022 o Estado perdeu mais de três
milhões de meticais por causa do contrabando de viaturas, telemóveis, bebidas diversas e produtos alimentares.

- Também em contrabando foram apreendidos mais de 19 mil telefones celulares e mais de cinco mil garrafas de
bebidas alcoólicas
A luta das Alfândegas de Moçambique contra a fuga ao fisco está cada vez mais renhida. A título ilustrativo,
as Alfândegas-delegação provincial de Nampula, apreenderam na manhã de sábado, 14 de Maio, cerca de 53
toneladas de pedras semipreciosas que tinham como destino a República Popular da China. Ainda na semana
passada, no âmbito do cerco contra a fuga ao fisco, as Alfândegas na capital do país apreenderam 19.800 celulares que eram transportados em mais de 250 caixas disfarçadas e sem a respectiva documentação, tendo sido
apreendidos, ainda na província de Maputo, mais de cinco mil garrafas de bebidas alcoólicas diversas, incluindo detergentes.

Felito Tawala

selo de fortificação.

primento da Lei 17/2017 de 28 de
Dezembro, que aprova o Imposto sobre o Consumo Específico, conjugado
com o Diploma Ministerial 64/2021
de 21 de Julho, que aprova o Regulamento sobre a Selagem de Bebidas
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado.
Segundo o director dos Serviços
Provinciais das Alfândegas de Nampula, do trabalho desencadeado durante o período em análise resultou
na recuperação de 6.509.233,34Mt
para os cofres do Estado.
CONTRABANDO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS
Na província de Maputo, as Alfândegas apreenderam no Posto de

Gimo Jonas
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O valor inicial a ser disponibilizado,
de acordo com o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, poderá ser
de 300 milhões de dólares americanos.
“Esperamos para breve que o Banco
Mundial já venha directamente apoiar
o Orçamento do Estado com o pacote
inicial de 300 milhões de dólares a partir deste ano, e também estamos em
processo de mobilização de mais parceiros que precisavam deste sinal para
formalizarem os apoios que temos em
carteira”, referiu Tonela.
Não são apenas estas duas instituições (FMI e o Banco Mundial) que
vão retomar o seu apoio ao Orçamento do Estado de Moçambique.
Há também países com linhas de
financiamento importantes que, segundo Max Tonela, poderão anunciar
a retoma nos próximos tempos, com
o regresso do FMI.
“A decisão tomada pelo board do
FMI representa um marco importante
no nosso processo de desenvolvimento e no reforço das relações e da
imagem do país no mercado financeiro internacional, sinalizando boas
perspectivas para o nosso desenvolvimento”, considera Tonela.
Este é, ainda de acordo com Tonela,
o primeiro passo para o relançamento
do processo de recuperação económica do país. Para tal, o Governo compromete-se a melhorar a gestão da dívida
pública e as reformas macroeconómicas e fiscais, como forma de melhorar
a governação.
“O programa prevê, ainda, a criação de um espaço orçamental para
o financiamento de programas de
protecção social, abrangendo mais de
30 mil agregados (familiares) por ano,

Banco Mundial
segue peugadas do FMI
Depois do reatamento do financiamento ao Orçamento do Estado moçambicano pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) segue o Banco Mundial, que, segundo previsões do Governo, deverá recomeçar a financiar o
país ainda este ano, seis anos depois da sua interrupção.

Max Tonela e o representante do FMI em Moçambique

durante este período, uma média de
150 mil pessoas”, disse o ministro da
Economia e Finanças.
Para promover a criação de empregos, melhorar o ambiente de
negócios no país e aumentar a diversificação da economia, o novo programa
financeiro do FMI prevê ainda o financiamento ao sector privado, também
como forma de substituir importações

por produtos concebidos no país.
Nos próximos dias, o Governo
promete partilhar documentos mais
detalhados sobre o financiamento
aprovado pelo FMI na página electrónica do Ministério da Economia e Finanças. Para já,Tonela diz que é preciso
trazer os indicadores da dívida pública
para a sustentabilidade.
Reformas no Imposto sobre o Valor

Contexto actual sugere alterações na banca
O Governo deverá propor nos
próximos dias à Assembleia da
República (AR) a revisão do Regime
Jurídico das Contas Bancárias, à luz
do qual não será mais necessário
ter 21 anos de idade para ser titular
de uma conta bancária.

A informação anunciada há dias
pelo porta-voz do Governo, Filimão
Suaze, depois da 15ª Sessão do Conselho de Ministros, ocorre numa altura
em que no país só pode ser titular de
uma conta bancária o cidadão que tiver 21 anos de idade, sendo que, antes
disso e/ou depois dos 18, tem que haver uma intervenção de um representante jurídico.
O Governo, que tem acompanhado
atentamente a evolução das coisas,
entende que, no actual contexto, o regime em vigor já não se ajusta ao contexto em que nos encontramos, daí a
necessidade de uma mudança.
“Se admitimos que temos jovens
com idade abaixo de 21 anos a trabalharem, estamos a admitir que ganham algum salário, tanto os que trabalham por conta de outrem, quanto os
que trabalham por conta própria e, se

Filimão Suaze, porta-voz do Governo

ganham salário, estamos a dizer que
participam na circulação da moeda…
pegam dinheiro, e isso tem de ser formalizado”, explicou Suaze, adiantando
que o objectivo central é garantir
maior bancarização e inclusão financeira no país.
O regime, que outrora era aplicado
aos cidadãos dos 18 aos 21 anos de
idade, poderá passar a ser para os que

tiverem entre 15 e 18 anos. E isso tem
a ver com o crescimento da população
economicamente activa, mercê do
crescimento do número de pessoas
empregadas. Esses são outros dados
apresentados na 15ª Sessão do Conselho de Ministros.
O porta-voz do Governo anunciou igualmente a criação de 290.753
empregos na economia nacional,
em 2021, “e aqui podemos destacar
78.911 na agricultura, 25.863 nas obras públicas, 20.584 na administração
pública, 3.143 na indústria transformadora, entre outros sectores”, anunciou
o porta-voz.
Essas alterações só entrarão em
vigor se forem aprovadas pela Assembleia da República. O que já está
aprovado e só aguarda a data da entrada em funcionamento são sete novas portagens em Gaza, Inhambane,
Manica e Niassa. A data marcada é 01
de Junho.
Esta não é a última vez de portagens que entram em funcionamento,
mas Filimão Suaze explicou que só
entram em funcionamento portagens
de cujas estradas estão em perfeitas
condições.

Acrescentado (IVA) são outro aspecto
que precisa de ser melhorado. Segundo o ministro da Economia e Finanças,
há isenções fiscais que precisam de ser
eliminadas, como forma de o Governo
arrecadar mais receitas para os cofres
do Estado.
“Porque vemos componentes de
isenções que não beneficiam os que
mais precisam, fazendo uma comparação do nível de isenções do IVA em
Moçambique e na região, é possível
ver que há um espaço fiscal que o Estado tem para resolver”, explica o ministro da Economia e Finanças.
Refira-se que o Conselho de Administração da instituição financeira

internacional aprovou recentemente
um pacote de financiamento de 470
milhões de dólares americanos que
deve ser pago dentro de 10 anos, a
uma taxa de juro de zero porcento.
“O juro a ser pago é basicamente
zero. Existem algumas taxas, e isso
também é uma questão transparente
que pode ser vista na página (electrónica) do Fundo”, explicou o representante-residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique,
Alexis Meyer-Cirkel.
O valor emprestado ao Estado
moçambicano será disponibilizado a
partir do próximo mês de Junho, e vai
durar um período de três anos, acompanhados de reformas a serem feitas
pelo Governo, que, na verdade, são a
condição do empréstimo.
O primeiro pagamento da dívida
pública que acabou de ser contraída
deve acontecer daqui a cinco anos e
meio, segundo o representante-residente do FMI em Moçambique, Alexis
Meyer-Cirkel, que falava à imprensa
recentemente, em Maputo, após a
aprovação da retoma do apoio.
“A ideia aqui do Fundo é apoiar um
arcaboiço de reformas do Governo
para auxiliar a recuperação e o avanço
e reformas na gestão das finanças
públicas e na parte de governação”,
explicou o representante-residente do
FMI em Moçambique.
No fim do programa de financiamento ao país, daqui a três anos, o FMI
espera ver um país com estabilidade
do crescimento da economia nacional,
níveis equilibrados do custo de vida e
um rendimento das famílias salvaguardado e boa governação.
“Isso inclui, por exemplo, a lei que
está em discussão sobre o branqueamento de capitais, a finalização da
mesma; o que inclui também a finalização da lei que estabelece o Fundo
Soberano, que depois precisa de ser
levada à Assembleia da República”,
sublinhou Alexis Meyer-Cirkel.

A partir de Maputo

Transporte marítimo
expande para Médio Oriente
A Unifeeder, uma subsidiária da DP World, lançou no início deste mês um
novo serviço de transporte marítimo que liga Moçambique ao Médio Oriente e à Índia, proporcionando às empresas africanas uma nova rota, rápida e fiável, para mercados de exportação lucrativos.
O novo serviço de ligação interligada quinzenal arrancou no dia 6
de Maio, operando entre a capital de
Moçambique, Maputo, Jebel Ali, nos
Emirados Árabes Unidos, e Mundra, na
costa ocidental da Índia.
De acordo com Jesper Kristensen,
COE do Grupo de Serviços Marítimos
da DP World, “como um grande investidor em África, a DP World está empenhada em fornecer às empresas em
toda a África ligações rápidas, rentáveis
e fiáveis aos mercados globais”.

“O nosso novo serviço proporciona rotasmaisrápidasefiáveisaosexportadores
através de Moçambique e do interior da
África graças à eficiência das ligações, ferroviárias e rodoviárias, do Porto de Maputo a destinos como Joanesburgo, Komatipoort,MatsaphaeHarare”,acrescentou.
O serviço consiste em dois navios
destacados para uma viagem de ida e
volta de 28 dias, oferecendo um tempo de trânsito mais rápido, de apenas
11 dias de Maputo para Jebel Ali, e de
15 dias de Maputo para Mundra.
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Moçambique concorre para ser
campeão de implementação de
medidas políticas que concorrem para a criação e promoção de
emprego a nível global, segundo
refere o relatório anual de implementação do Plano de Acção da
Política de Emprego 2021, aprovado terça-feira pelo Conselho de
Ministros e que a reportagem
do PÚBLICO teve acesso. Para o
efeito, o Governo de Moçambique
irá nos próximos dias partilhar o
relatório com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que
no seu artigo 22 obriga os Estados
a reportarem sobre as acções relacionadas com a implementação
das convenções ratificadas e, por
via disso, poder beneficiar de mais
assistência técnica e financeira.
No entanto, o documento observa que atendendo à conjuntura
socioeconómica do ano 2021, e
tratando-se de um instrumento
transversal, o plano contribuiu, influenciou e orientou a adopção e
execução de medidas e acções de
impacto no emprego a nível dos
sectores público e privado, com
forte acolhimento dos parceiros
sociais.

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
Para já, sublinhe-se, o Governo de
Moçambique tem como meta criar
três milhões de postos de trabalho
para jovens até 2024. Para o alcance
deste desiderato, o Executivo, através
da Secretaria de Estado da Juventude
e Emprego (SEJE), está a levar em curso
várias acções, entre as quais o lançamento do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis, o Programa Meu Kit, Meu
Emprego e o Projecto Emprega, "para
estimular a juventude a participar no
desenvolvimento do país".
No mesmo contexto, a Política de
Emprego aprovada pelo Conselho
de Ministros, através da Resolução
nº29/2016, de 31 de Outubro, sob o
lema “Promovendo mais e melhores empregos para os moçambicanos”, é constituída por oito pilares, com o objectivo
de orientar e influenciar as dinâmicas
de criação de emprego e empregabilidade para os moçambicanos.
E para a sua implementação, com a
coordenação da Secretaria de Estado
da Juventude e Emprego (SEJE), o Governo aprovou na 4ª Sessão Ordinária,
de 9 de Fevereiro de 2021, o Plano de
Acção da Política de Emprego (PAPE
2021-2024), envolvendo 20 instituições
do Estado e parceiros sociais, com o fito
de alinhá-lo com o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024. O PAPE é
constituído por 24 medidas; 62 actividades e 186 indicadores, distribuídos
pelos oito pilares.
IMPACTO DA PANDEMIA DA
COVID-19 NA IMPLEMENTAÇÃO
DO PAPE
Entretanto, desde o primeiro ano da
suavigênciaem2021,oPAPEfoiimplementado no contexto da pandemia
da Covid-19, dos eventos naturais
como ciclones e secas, e do terrorismo
na província de Cabo Delgado, que

Moçambique concorre para campeão
de medidas pró-emprego
- Considera o relatório, que destaca que o Plano de Acção da Política de Emprego 2021 influenciou e orientou
acções concretas, aprovado terça-feira pelo Conselho de Ministros
- Entre 2021 e primeiro trimestre de 2022 foram criados no país 290.753 novos empregos, onde 133.908 foram
criados no quadro da implementação do PAPE

condicionaram em grande medida o
grau de execução das acções previstas.
Assim, depois de apreciar os indicadores que constam do relatório,
o Governo conclui que no primeiro
pilar, referente ao desenvolvimento do
capital humano, das 28 actividades planificadas foram somente executadas
12. O mesmo verificou-se no segundo
pilar, dedicado à criação de novos
postos de trabalho, onde das 55 actividades planificadas foram realizadas 22,
e 19 actividades foram executadas no
terceiro pilar, reservado à harmonização e priorização de políticas sectoriais.
Aqui, segundo o relatório anual de
implementação aprovado na sessão
do Conselho de Ministros do dia 10
de Maio corrente, tinham sido planificadas 47 actividades. No quarto pilar, relacionado com a promoção do
trabalho digno e sustentável, das 24
acções programadas foram realizadas
21, e uma e quatro actividades foram
executadas no quinto e sexto pilar,
dedicados à melhoria do sistema de
informação do mercado de trabalho
com quatro actividades programadas
e saúde ocupacional, com 9 acções
previstas.
No sétimo pilar, reservado para
tratar de assuntos relacionados com
o fortalecimento da cooperação institucional, o Governo tinha planificado
uma actividade que, entretanto, não
foi cumprida, e no oitavo pilar, relacionado com assuntos transversais, tinham sido agendadas 18 actividades e
10 é que foram realizadas.
Ao longo deste período, segundo
o relatório, foram criados 290.753 novos empregos, em várias instituições,
com destaque para o sector privado,
administração pública, fundos públicos e associações produtivas; nas
minas e farmas da vizinha República
da África do Sul. Deste total, 133.908
empregos foram criados no quadro
da implementação do Plano de Acção
da Política de Emprego.
Entre os sectores de actividades,

a agricultura liderou a lista, ao criar
78.911 empregos, com particular enfoque para o programa SUSTENTA,
seguido pelo sector de obras públicas,
que criou 25.863 empregos, provenientes das obras de asfaltagem, manutenção e reabilitação de estradas.
A função pública posicionou-se no
último lugar, ao criar 20.524 empregos,
através da contratação de pessoal para
os sectores da saúde e da educação.
Entretanto, o relatório do Governo
ressalta que neste mesmo período
foram registados 11.224 empregos
permanentes e 171.520 temporários.
DESTAQUE POR PILAR
O documento que a nossa reportagem tem vindo a citar fez saber que
no primeiro pilar foram formados
104.025 beneficiários de educação
profissional, através das diferentes instituições públicas e privadas, sendo

53.716 mulheres e 50.309 homens,
representando mais de 100 porcento
do planificado.
Foram integradas em todo o país
70.682 crianças e jovens com deficiência no ensino inclusivo especial, das
84.719 planificadas, representando
uma realização de 83 porcento.
No segundo pilar, a implementação
do PAPE permitiu a expansão dos pontos de acesso a serviços financeiros,
passando de 135 para 154 distritos, o
equivalente a mais de 100 porcento
de realização. Igualmente, acrescenta
o relatório, foram assistidas 2.067
MPME’s em matérias relacionadas
com o desenvolvimento de negócios,
representando 51.7 porcento do planificado, e no mesmo período foram
inscritos 6.834 trabalhadores por conta
própria e 94.013 trabalhadores por
conta de outrem, o equivalente a mais
de 100 porcento de realização.
Foram ainda mediados com suces-

so 85 porcento dos conflitos laborais
registados entre 2021 e primeiro trimestre de 2022.
Ainda no segundo pilar, o relatório
indica que foram reabilitados e mantidos 16.161 quilómetros de estradas,
em cinco províncias, representando
32.2 porcento do planificado, e construídas, reabilitadas e mantidas 18
pontes em sete províncias, o equivalente a mais de 100 porcento de execução.
No sector de águas foram construídos, reabilitados e expandidos 58
sistemas de abastecimento de água
ruais e urbanos, dos 97 previstos, assim como foram construídas e reabilitadas em todo o país 2.538 fontes de
abastecimento de água, das 3.161 programadas. O destaque vai para o estabelecimento de 23.288 novas ligações
domiciliárias de água, representando
mais de 100 porcento de execução,
tendo em conta que haviam sido planificadas 21.915 novas ligações.
No entanto, no âmbito do Programa “Eu Sou Capaz”, a esposa do
Presidente da República, Isaura Ferrão
Nyusi, dirigiu em Março de 2022, no
distrito de Milange, província da Zambézia, a cerimónia central de entrega
de uniformes escolares gratuitos às
raparigas.
O Programa “Eu Sou Capaz” prevê
para este ano o fornecimento de uniformes escolares gratuitos para as
raparigas matriculadas na 5ª, 6ª e 7ª
classes, em escolas com elevado nível
de vulnerabilidade para a desistência
escolar da rapariga, em sete províncias,
nomeadamente Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Manica, Maputo-província e Cidade de Maputo.
Iniciada em 2021 numa abordagem-piloto, na província de Manica,
tendo alcançado 28.697 raparigas, em
358 escolas de 10 distritos, no presente
ano lectivo de 2022 a actividade de
distribuição de uniformes foi expandida para as sete províncias, devendo
alcançar no mínimo 205.000 raparigas
em 3.339 escolas de 50 distritos.

Enfermeiros morrem em Manica
Pelo menos meia centena de profissionais do sector da Saúde, na sua maioria enfermeiros, terão perdido a vida
nos últimos 12 meses, ao nível da província de Manica, vítimas de várias enfermidades, incluindo o HIV/SIDA.
Esta informação foi tornada pública na última quinta-feira, 12 de Maio corrente, por Bartolomeu António, representante da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique, em Manica, na esteira das celebrações do Dia Internacional do Enfermeiro, realizadas na cidade de Chimoio sob o lema“Enfermeiro, uma voz para liderar, investir na
enfermagem é respeitar os direitos para garantir a saúde global”.
BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmailcom
Segundo Bartolomeu António, a
província de Manica conta com mais de
cinco mil profissionais da Saúde, onde
1.366 são enfermeiros, distribuídos
pelas132unidadessanitáriasexistentes.
Em relação ao número de óbitos
reportado, o representante da Ordem
dos Enfermeiros de Moçambique, em
Manica, fez saber que apenas dois
terão ocorrido nos primeiros três meses do presente ano de 2022, sendo

que a maior parte das mortes ocorreu
no ano passado.
“Felizmente não tivemos óbitos
devido à Covid-19, mas sim por outras
doenças, sem deixar de lado a pandemia de HIV/SIDA”, disse.
Referiu igualmente que apesar
daquela perda de profissionais durante o período em alusão, a classe viu-se
reforçada com a contratação de mais
285 novos enfermeiros.
“Do total de 1.366 enfermeiros,
1.197 são médios, 90 são do nível superior, 15 de nível médio especializa-

dos, 39 de nível básico e 15 elementares”, afirmou Bartolomeu António. Na
ocasião, o director provincial da Saúde
em Manica, Firmino Vidade Jaqueta,
para além de saudar os enfermeiros
pelo seu dia instou esta classe profissional a se abster de actos que mancham a profissão, como por exemplo
as cobranças ilícitas, maus tratos aos
pacientes, assim como o desvio de
materiais médico-cirúrgicos.
Em Manica, o rácio enfermeirodoente é de cerca de dois mil pacientes por enfermeiro.
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Numa altura em que a Região
Metropolitana do Grande Maputo
se debate com o fenómeno de restrições no fornecimento do precioso líquido, causadas pela escassez
de chuvas e de infra-estruturas de
retenção de água, como barragens
e represas, o ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos entende que a rápida mobilização de fundos para a construção
da Barragem de Moamba-Major
pode ser a solução para se ultrapassar aquela situação.

O posicionamento foi manifestado
em recente encontro mantido com
os responsáveis das direcções nacionais de Abastecimento de Água e
Saneamento (DNAAS) e de Gestão de
Recursos Hídricos (DNGRH), durante
o qual foram instados a desenvolver
projectos sustentáveis e iniciativas eficientes na busca de financiamentos,
abandonando assim o argumento de
inexistência de fundos.
Recorde-se que o projecto de construção da Barragem de MoambaMajor, ao longo do rio Incomáti, está
orçado em cerca de 700 milhões de
dólares norte-americanos e terá uma
capacidade de produção anual de 15
megawatts de electricidade, permitindo abastecer a Área Metropolitana de
Maputo com 760 milhões de metros
cúbicos de água por ano.
Na sua primeira visita àquelas direcções, depois da tomada de posse, o
ministro das Obras Públicas, Habitação
e Recursos Hídricos chamou atenção
para a execução das actividades em
consonância com o Plano Quinquenal
do Governo e o Plano Económico e
Social, pois são instrumentos orientadores de todas as acções, e “com base
neles seremos avaliados, por isso os
mesmos devem estar sempre presentes na nossa mesa de trabalho. Temos
que saber a cada momento sobre a
sua execução”.
Considerando a importância que
o sector de água desempenha no
país, e não só, a DNGRH e DNAAS
foram incentivadas a privilegiar parcerias regionais, assim como redobrar
esforços na provisão destes serviços,
fazendo-se cada vez mais presentes
nas preocupações da sociedade, pois
a água mexe com a saúde pública,
economia, turismo e funcionamento
do comércio.
Numa outra abordagem, Carlos
Mesquita destacou ainda a importância da Unidade de Controlo de Cheias
e Secas e do Sistema Nacional de Informação de Abastecimento de Água e
Saneamento, devendo optimizar mais
a recolha de dados para comunicação
às populações, a tempo de se organizarem e dar resposta ao potencial impacto do evento de cheias e para uma correcta tomada de decisões, sobre onde
construir infra-estruturas para o serviço
de abastecimento de água.
No mesmo encontro foi debatido o
problema de abastecimento de água
na província de Cabo Delgado, sobretudo ao Planalto de Mueda e outras
zonas onde a água é escassa, tendo
Mesquita orientado os técnicos deste

Barragem de Moamba-Major
condiciona Grande Maputo
- Afirma Carlos Mesquita e avisa à REVIMO: “Não queremos obras frágeis, não queremos estradas pintadas que em curto
tempo necessitam de reabilitação”

Carlos Mesquita na REVIMO

sector a encontrar meios alternativos
para prover este recurso para estas comunidades.
Ainda na visita, apelou ao profissionalismo e trabalho em equipa, afirmando que “a questão dos recursos
humanos na Administração Pública
é séria, por isso que essa interajuda
é importante para a transmissão de
conhecimentos e capacitação dos funcionários para o alcance dos resultados
do sector de águas. Vamos criar essas
valências entre nós”, concluiu Carlos
Mesquita.
AVISO À REVIMO
Entretanto, numa altura em que
aumentam as críticas sobre o papel da
REVIMO na reabilitação e manutenção
das estradas, assim como pela cobrança de taxas de portagens, Carlos Mesquita avisou à REVIMO, SA., para a imperiosidade de optar por uma gestão
eficiente, de qualidade e proporcionar
melhores serviços por forma a corresponder às expectativas dos utentes e
trazer credibilidade às populações.
Falando há dias durante uma reunião que o ministro das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos
manteve com os responsáveis da
REVIMO, SA, este deixou um aviso, segundo o qual as obras de construção
e reabilitação do projecto estrada Macia-Praia do Bilene, Macia-Chókwè e
Chókwè-Macarretane, na província de
Gaza, iniciadas em Setembro de 2021,
com a extensão de cerca de 122km,
devem ser resilientes e ajustadas aos
padrões internacionais, daí que “não
queremos obras frágeis, não queremos estradas pintadas que em curto
tempo necessitam de reabilitação”.
O apelo foi extensivo aos emp-

reiteiros para observar com rigor os
procedimentos técnicos, para que
as obras sejam entregues com o
máximo de qualidade possível, sendo
necessário um esforço conjunto entre
os empreiteiros, fiscais, Governo e as
universidades.

No entanto, Carlos Mesquita referiu
que a REVIMO tem a vantagem da sua
actividade não ser a única no contexto
moçambicano, uma vez que existe o
exemplo da Trac, que explora a EN304,
da qual pode-se buscar valências e experiências sobre a manutenção, apli-

cação das receitas e mecanismos de
gestão tecnológica.
Entretanto, o ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos mostrou o seu desagrado com a
não implementação de responsabilidades sociais impactantes por parte da
REVIMO, SA, nas zonas de construção
de portagens, tendo recomendado
actividades sistemáticas de limpeza ao
redor destas infra-estruturas, criação
de boa paisagem e ambiente, e por
fim rematou: “Onde a REVIMO está a
operar as portagens não queremos
ver buracos e sem iluminação pública
e deve ser exemplar”.
Recorde-se que a estrutura accionista da REVIMO, SA é composta
pelo Fundo de Estradas com 46.200
acções, representando 70% das
acções; Kuhanha (Fundo de Pensões
do Banco de Moçambique-FPBM)
com 9.900 acções, 15% e a INSS com
9.900 acções, 15% e está cotada na
Bolsa de Valores de Moçambique. Actualmente tem como contrato de concessão por decreto do CM, n.° 93/2019,
de 17 de Dezembro, a estrada BeiraMachipanda, 287km; Estrada Circular
de Maputo com 71.4km, incluindo a
estrada Marracuene-Macaneta, Ponte
Maputo-KaTembe e respectivas estradas de ligação entre Maputo-fronteira
da Ponta de Ouro, Zitundo-Vila da
Ponta d’Ouro e Bela Vista-Boane, com
um total de 187km e por Decreto do
CM, N° 46/2021, de 15 de Junho, foram
também concessionadas as estradas
de Macia-Praia do Bilene com 42km,
Macia-Chókwè 61,7km e ChókwèMacarretane com 21.8km.

Para conter riscos de eventos climáticos

Sofala corre atrás de soluções
Descrita como a província moçambicana mais fustigada pelos desastres naturais, Sofala, no Centro do país, levanta e
procura soluções para conter os riscos dos eventos climáticos. Para isso, foi lançado recentemente na Beira, a capital
provincial, o projecto de reconstrução resiliente, inserido no Programa das Nações Unidas para Reassentamentos
Humanos.
Trata-se de uma iniciativa que procura soluções que possam reduzir os
riscos a eventos climáticos extremos
a cerca de 200 mil pessoas em Sofala,
contando com um financiamento da
USAID, que, para o efeito, disponibilizou cerca de 10 milhões de dólares
americanos.
É uma iniciativa através da qual o
Governo e seus parceiros pretendem
reconstruir infra-estruturas físicas, sociais e económicas para reduzir a vulnerabilidade da população exposta
a riscos climáticos em três distritos do
Corredor da Beira, nomeadamente
Dondo, Nhamatanda e Búzi, que nos
últimos três anos foram fustigados
por eventos climáticos extremos. O
lançamento do projecto decorreu na
cidade da Beira, perante o Governo e
seus parceiros.
“Uma recuperação que aumenta
a resiliência não apenas salvará vidas
mas também se traduzirá em padrões

de vida mais elevados, empregos de
melhor qualidade e mais oportunidade para todos”, explicou Cecílio Grachane, representante do Gabinete de
Reconstrução pós-Ciclone.
A FAO, um dos parceiros na implementação da iniciativa, explicou que
o projecto vai introduzir metodologias
que visam salvaguardar a segurança
alimentar “e nutricional, o rendimento
das famílias e a protecção do ecossistema que constitui a base de sustentabilidade do nosso planeta e da Humanidade”, segundo referiu Hernâni da
Silva, representante da FAO.
Para Sandra Roque, representante
da UNIHABITAT, o maior desafio é tornar os locais de reassentamento zonas
seguras e atractivas, para evitar o retorno das pessoas a zonas de risco.“Os reassentamentos devem ser de lugares
não apenas de residência ou de infraestruturas para serviços, mas também
que se tornam igualmente nos lugares

de vida social e económica, lugares de
produção forte”, defendeu.
Por seu turno, Maggie Northman,
representante da USAID, que financia a iniciativa, afirmou que se sente
honrado por fazer parte do mesmo
e a representante lembrou que os Estados Unidos estão empenhados“em
ajudar os moçambicanos a construir
um país cada vez mais seguro, mais
democrático e mais próspero para
todos”.
A Secretária de Estado em Sofala,
Stella Zeca, que procedeu ao lançamento do projecto de reconstrução
resiliente, que traz uma abordagem
integrada, garantiu que o Governo
vai apoderar-se do mesmo, “pois, para
nós, é uma grande honra poder estar
mais uma vez numa acção que vem
juntar-se a várias acções do Gabinete
de Reconstrução pós-Ciclones. Comprometemo-nos, publicamente, a
envolvermo-nos até ao máximo”.
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Ex-reitor condecorado em Portugal

GRUPO

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

Quilambo dirigiu a mais antiga
Universidade do país de 2011 a 2022,
depois de ter desempenhado outras
funções de administração na instituição 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 Holanda. 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 Distância dos Países de Língua Portuguesa
e Associação das Universidades de Língua Portuguesa.
Entre várias qualificações profissionais, o Professor Doutor Orlando Quilambo possui experiência em gestão de
qualidade no ensino superior.
No seu ramo de formação, o Prof.
Doutor Orlando Quilambo possui experiência de docência e investigação
em Fisiologia e Biotecnologia Vegetal.
Foi Presidente da Academia de Ciências de Moçambique, a primeira academia deste género em Moçambique,

Orlando Quilambo

tendo sido um dos impulsionadores
da sua criação e instalação.
Durante o período de pós–graduação, Orlando Quilambo frequentou
vários estágios e cursos de curta duração, dentre os quais o Curso de Introdução à BiotecnologiaVegetal (FABI,
na Universidade de Pretória); Curso
sobre Cultivo de Banana usando o Método de Cultura de Tecidos (MADER,

Maputo), ambos em 2002; Estágio de
Pós-graduação em Ecologia Funcional
(Nijmegen, Holanda), em 1997; Estágio
sobre Divisão de Agronomia, com particular 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 Académico da Universidade Eduardo
Mondlane desde 2005 até Maio de
2010, data da sua nomeação como Reitor; Director Científico da UEM, entre
2001 e 2005; Director da Faculdade de
Ciências, entre 1992 e 1995; DirectorAdjunto da Faculdade de Biologia,
entre 1990 e 1992, e Chefe de Departamento de Química e Biologia da Faculdade de Educação, entre 1988 e 1990.
Para a sua vasta e rica experiência
profissional contribuíram os cursos sobre garantia e gestão de qualidade no
ensino superior e de gestão do ensino
superior em África (Pretória e Kampala);
Gestão e Administração (EDE-Holanda), em 1992; Gestão Universitária (Harare, Zimbabwe), em 1993; Gestão de
Sistemas de Informação para Reitores
e Directores de Instituições de Ensino
Superior (ESAMI-Arusha, Tanzania).
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A partir de 2023

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 severamente afectada pela pandemia do coronavírus.




No decurso da recente visita da
Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República (AR) à LAM, no
âmbito da fiscalização e supervisão parlamentar, o director-geral da companhia, João Carlos Pó Jorge, explicou que
a meta, quando começou a reestruturação, 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, dependendo da velocidade que a economia terá
na sua recuperação, gostaríamos de
atingir esse equilíbrio, através da implementação de muita disciplina, rigor
e regras na gestão da empresa”, disse.
Desde 2018 que decorre um processo de reestruturação da LAM,
visando tornar a empresa sustentável
do ponto de vista operacional, o que
significa dotá-la de capacidade financeira 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

mercados rentáveis, tornando a transportadora apetecível para os investidores ou para fazer com que o próprio
Estado se sinta confortável, em relação
ao futuro da empresa.
“Obviamente que servir a dívida, enquanto a empresa for como é agora, é
um desafio muito grande. Mas quando 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, começámos a sentir que estávamos a atingir o
ponto de equilíbrio nos custos operacionais, sem incluir o serviço da dívida".
Por seu turno, o presidente da
Comissão do Plano e Orçamento da

Carlos Pó Jorge

AR, António Niquice, disse que os
deputados constataram que a LAM,
apesar do seu potencial, tem estado a
enfrentar dificuldades no mercado, alguns dos quais têm a ver com factores
conjunturais e estruturais, bem como
com o impacto da Covid-19.
“A empresa tem registado rendimentos negativos. Entretanto, há um
esforço por parte do Conselho de
Administração para garantir que continue a desempenhar o seu papel no
mercado”, concluiu.




20

Público
Segunda-feira 16 de Maio de 2022

DESPORTO
RAUL SIVE
Email: siveraul2020@gmail.com
O negócio ainda não está totalmente fechado, mas, segundo Gilberto Mendes, demarches estão a decorrer com vista a chegar-se a um acordo
com um consórcio sul-africano para
melhor gestão do Estádio Nacional do
Zimpeto.
A iniciativa de recorrer a um consórcio estrangeiro enquadra-se no plano
de rentabilização e gestão profissional
do recinto desportivo e respectivos
espaços adjacentes, para garantir a sua
manutenção.
Segundo o Secretário de Estado do
Desporto, Gilberto Mendes, a insustentabilidade do ENZ está a sufocar o
erário público.
“Houve concursos públicos que ficaram sem concorrentes, ou melhor,
não tiveram resposta. Na procura de
alguém abalizado para gerir o estádio
fizemos este contacto com os gestores
sul-africanos do FNB Stadium, que têm
uma larga experiência na gestão de
infra-estruturas desportivas, que se predispuseram a cá vir ver. Vieram cá ver e
estamos a negociar para ver se a gente
passa esta gestão para um gestor profissional”,disse Mendes em entrevista.
O Secretário de Estado do Desporto
revelou ainda que o Estado tentou
evitar que a gerência da infra-estrutura
fosse atribuída a um consórcio estrangeiro, porém ninguém manifestou interesse a nível nacional.
Inicialmente, o Estado gastava anualmente cerca de 54 milhões de meticais na manutenção do ENZ, através
do Fundo de Promoção Desportiva,
mas com o passar do tempo o valor
subiu de 54 para cerca de 80 milhões
de meticais, representando cada vez
mais um grande fardo para os cofres

Pela incapacidade do FPD de gerir Estádio Nacional do Zimpeto

Gestão pode passar para as mãos
de um consórcio estrangeiro
A Secretaria de Estado do Desporto está a negociar com um consórcio sul-africano para a gestão do Estado Nacional do Zimpeto, devido à incapacidade do Fundo de Promoção Desportiva em garantir a manutenção da infraestrutura.

O encontro irá decorrer no campo
da Associação Black Bulls e será à
porta fechada, pois o seleccionador
Chiquinho Conde pretende esconder
a estratégia a utilizar na dupla jornada,
de capital importância para começar a
traçar o destino dos Mambas.
Para este desafio, Chiquinho Conde
terá todos os jogadores à sua disposição, incluindo os que jogam em
Portugal, Espanha e África do Sul, cujos
campeonatos já terão terminado.
MAMBAS RECEBEM RUANDA
NA ÁFRICA DO SUL

do Estado.
A gestão do Estádio Nacional do
Zimpeto sempre constituiu uma dor
de cabeça para o FPD e chegou-se
a ensaiar várias parcerias de gestão
público-privada, arrendando alguns
espaços para o desenvolvimento de
várias actividades comerciais, ginásio
e arrendamento de espaço para
eventos festivos. Entretanto, o valor
que vinha sendo arrecadado sempre

foi inferior e nunca garantiu a sustentabilidade da maior infra-estrutura
desportiva construída após a Independência nacional.
Ao longo dos anos, o recinto desportivo sofreu vandalização, desde
roubo de louça sanitária, material de
escritório, destruição da rede de vedação do recinto, destruição de torniquetes, acelerando cada vez mais a
degradação do estádio.

MAMBASTESTAM-SE EM
ESWATINI
A selecção nacional de futebol
recebe no próximo dia 24 a sua congénere de eSwatini, num jogo de preparação tendo em vista os jogos com o
Ruanda e Benin, pontuáveis para a primeira e segunda jornadas do Grupo L
de qualificação para o CAN Costa do
Marfim-2023.

Com o relvado do Estádio Nacional
do Zimpeto ainda em fase de recuperação, a selecção nacional de futebol
terá de recorrer à África do Sul para
receber o Ruanda, primeiro adversário
no Grupo L de qualificação para o
Campeonato Africano das Nações
(CAN) de 2023.
Neste momento, a Federação
Moçambicana de Futebol já iniciou as
conversações com a África do Sul para
receber os ruandeses em Joanesburgo, sendo que os estádios de Orlando
e FNB serão os palcos mais prováveis,
segundo o presidente da FMF, Feizal
Sidat.
O presidente da FMF revelou ainda
que a primeira opção era jogar no Estádio Mbombela, hipótese imediatamente colocada de lado depois dos
gestores daquele recinto terem avançado que o mesmo irá beneficiar de
obras de remodelação.
Recorde-se que na fase de qualificação para o CAN-2021, que decorreu
em Janeiro deste ano, nos Camarões,
devido à pandemia da Covid-19, a
selecção nacional foi obrigada a jogar
com o Malawi na África do Sul e receber a Costa do Marfim no Benin.

Tadeu bate com a porta na Comissão de Licenciamento
Não se sabe ao acerto o que levou
o antigo presidente do Costa do Sol a
atirar a toalha ao chão, contudo suspeita-se que a decisão de Rui Tadeu esteja
relacionada com a utilização de alguns
recintos desportivos que haviam sido
reprovados, no âmbito do processo de
licenciamento de clubes. A comissão
reprovou algumas infra-estruturas
desportivas e até alguns clubes de
disputarem os campeonatos nacional
e provinciais, por não terem cumprido
os requisitos para a sua participação
nas provas sob alçada da FMF e CAF.
No início do ano, a Comissão de Licenciamento de Clubes efectuou visitas
aos clubes do Moçambola para avaliar
as condições exigidas para a participação na maior prova futebolística do país,
tendo detectado algumas irregularidade que não foram sanadas no início
do campeonato nacional.
Parte das recomendações deixadas
aos clubes do Moçambola, como o
Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, Incomáti de Xinavane, Ferroviário da Beira

O presidente da Comissão de Licenciamento de Clubes, Rui Tadeu, demitiu-se do cargo que ocupava, após a Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol terem contrariado a decisão que suspendia a
prática de futebol em alguns campos devido às irregularidades, mas posteriormente foram utilizados nos jogos
da primeira jornada do campeonato nacional de futebol.

Rui Tadeu

e Matchedje de Mocuba, não foram
sanadas, o que terá deixado revoltada a
Comissão de Licenciamento de Clubes.
Por outro lado, tem sido reprovada a
participação desses clubes nas provas
nacionais e provinciais, mas a Federação Moçambicana de Futebol e a Liga
Moçambicana de Futebol permitiram
que os mesmos participassem das
provas, apesar de não cumprir com os
requisitos legais.
Para o caso dos Ferroviários de Maputo e da Beira, bem como o Matchedje de Mocuba, a questão centrava-se
em locais de jogos que não reuniam
condições, como relvado, balneários
e outras infra-estruturas adjacentes,
enquanto para o caso do Incomáti de
Xinavane, para além do campo, havia
ainda a componente financeira.
O Ferroviário da Beira e o Matchedje

de Mocuba minimizaram as exigências da Comissão de Licenciamento
de Clubes, enquanto o Ferroviário
de Maputo e o Incomáti não tinham
apresentado melhorias, o que poderia inviabilizar a sua participação no
Moçambola-2022.
Entretanto, os dois clubes foram
sorteados e estão a disputar o Campeonato Nacional de Futebol, o que
poderá ter indignado Rui Tadeu, por
isso pediu demissão.
Os dois clubes reprovados dizem estar a trabalhar para resolver as questões
pendentes, havendo dúvidas se o Incomáti consegue resolver o problema
a breve trecho, tendo em conta que se
trata de uma situação que vem se alastrando desde o ano passado.
De recordar que por diversas vezes,
os jogadores do Incomáti paralisaram
as suas actividades devido a dívidas e
atrasos salariais, chegando mesmo a
ameaçar boicotar os jogos para verem
a sua situação regularizada.
(Raul Sive)
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Regresso da Taça dos Clubes Campeões
Africanos a Maputo, em basquetebol
A FIBA-África atribuiu à Federação Moçambicana de Basquetebol (FMB) a organização da fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos, em seniores
femininos, a decorrer entre os dias 09 e 18 de Dezembro.
RAUL SIVE
Email: siveraul2020@gmail.com
Quatro anos depois de ter acolhido a fase final da Taça dos Clubes
Campeões Africanos, em Maputo,
prova em que o Ferroviário de Maputo sagrou-se vencedor, o Pavilhão
do Maxaquene volta a ser palco do
Campeonato Africano de Clubes.
Para a FMB, a realização da competição em Maputo constitui uma
mais-valia para a implementação do
plano estratégico no âmbito da massificação, desenvolvimento e consolidação do estatuto do basquetebol feminino no continente africano.
A FMB espera que com a realização
da competição as equipas nacionais
se sintam encorajadas a alcançar os
lugares cimeiros e quiçá a manutenção do título africano de campeões
de clubes, conquistado pela equipa
moçambicana em anos transactos.
A FMB indicou Ilídio da Silva como
Coordenador-Geral da Comissão de
Coordenação Central, ao qual compete
formar a Comissão de Coordenação
Geral, conforme os termos de referência
específicos definidos pela FMB.

O Ferroviário de Maputo vai defender o título de bicampeão africano
conquistado em 2019, em casa, abrindo-se a hipótese de participação de

mais equipas nacionais na prova, com
destaque para o Costa do Sol, vicecampeão nacional.
A última prova disputada foi em

Erling Haaland a caminho do
Manchester City
O Manchester City confirmou ter chegado a um“princípio de acordo”com o Borussia Dortmund para a contratação de Erling Haaland, segundo escreve a imprensa europeia. A concretização do negócio fica dependente da
finalização do acordo entre o emblema inglês e o avançado norueguês.

Através de um comunicado, o Manchester City confirmou ter chegado
a acordo com o Borussia Dortmund
para transferência de Erling Haaland,
no dia 1 de Junho.
Segundo o clube, o acordo está sujeito aos termos de negociação entre o
clube e o jogador.
Segundo a imprensa inglesa, os
“citizens” activaram a cláusula de rescisão de Haaland com o Dortmund,
avaliada em 60 milhões de euros, mais
um investimento que chegará aos 100
milhões de euros com a inclusão das
comissões de empresários.
O jornalista italiano Fabrizio Romano divulgou novos detalhes, que
também incluem o salário que será
auferido por Haaland no City. Ou seja,
o City vai pagar 60 milhões de euros
pelo jogador, o mesmo valor que
consta da cláusula de rescisão, mas
ainda terá de pagar outro montante
referente às comissões. Por seu turno,

o goleador do Dortmund irá ocupar
a mesma faixa salarial de Kevin de
Bruyne, passando a auferir 438 mil euros por semana.
Haaland, de 21 anos, terá passado
nos exames médicos realizados na Bé-

lgica na semana passada.
O nórdico esteve duas temporadas
e meia ao serviço do Borussia Dortmund, apontando 85 golos em 88
jogos.
O jornal o Mundo Deportivo da Espanha avança que o Barcelona vai tentar contratar o internacional senegalês
do Liverpool, Sadio Mané, de 30 anos,
com mais um ano de contrato com
os reds, para formar dupla de ataque
explosiva, junto de Salah, internacional egípcio de 29 anos, que também
termina o contrato no Verão de 2023
com a equipa de Diogo Jota, finalista da Liga dos Campeões, e há meses
anda em conversações para renovar.
O jornal apurou que Xavi Hernández, treinador dos blaugrana, aprovou,
sem hesitar, as duas contratações,
havendo conversações entre Salah e
o clube de Camp Nou – e ainda que
Sadio Mané tenha vontade em jogar
na La Liga, em particular no Barcelona.

2019 e de lá para cá a FIBA-África
não tem realizado a Taça dos Clubes
Campeões de África, em seniores femininos, muito por culpa do impacto da

pandemia da Covid-19 que limitou a
capacidade financeira dos países de
acolher provas.
APOIO AO BASQUETEBOL
A Multinacional francesa TotalEnergies manifestou o compromisso de
apoiar a selecção nacional de basquetebol, em seniores femininos, no
âmbito da massificação da prática de
basquetebol nas escolas e da prática
desportiva dos jovens nos distritos
de Palma e Mocímboa da Praia, na
província de Cabo Delgado.
O director-geral da TotalEnergies,
Maxime Rabilloud, falando durante a
audiência concedida pelo Secretário
de Estado do Desporto, Carlos Gilberto
Mendes, na presença do Presidente
da Federação Moçambicana de Basquetebol (FMB), Roque Sebastião,
manifestou a vontade de apoiar o
basquetebol, como forma de contribuir para a massificação do desporto
naquela província nortenha do país.
Embora não tenha sido revelado o
valor em causa, nem os mecanismos
de apoio ao basquetebol, Maxime Rabilloud garantiu a canalização do apoio
necessário para a dinamização do desporto. Ademais, Rabilloud revelou que
esta semana serão revelados os detalhes
doapoioaserimplementadoemJunho.
O dirigente da petrolífera disse que
mais do que apoiar o basquetebol, a
empresa ficou impressionada e sensibilizada com a população dos distritos
de Palma e Mocímboa da Praia assolada pelo terrorismo.

Atletas moçambicanos
apuram-se para“Africano”
da Maurícias
A delegação moçambicana composta por dez atletas esteve recentemente a competir em eSwatini, com o objectivo de ganhar rodagem e
competitividade para os compromissos internacionais de atletismo.

Os atletas moçambicanas Astrid
Hoorn, Ancha Mandlate, Ana Faz
Bem, Cecília Guambe, Karina Mphiri,
Badrodino Comé, Édio Mussacete,
Edson Deve, Cláudio Intacataka e
Nhacuane Guambe, orientados por
Ercílio Machanguana e Fernando
Lucas, participaram numa prova
na vizinnha eSwatini, com o objectivo de alcançar os mínimos exigidos
para os Campeonatos Mundiais de
Juniores, em Cali, Mundiais de Oregon e Africano das Maurícias.
No universo de dez atletas apenas
três conseguiram alcançar os mínimos exigidos para a participação
no Campeonato Africano de Atletismo, a ter lugar nas Maurícias, entre
os dias 7 e 15 de Junho do ano em
curso.
Cecília Guambe, na categoria dos
400 metros barreiras, conseguiu os

mínimos necessários para regressar
ao “Africano” de atletismo e procurar voltar ao pódio, onde esteve em
2019 nas Maurícias, depois de ter
conseguido conquistar o “Nacional”
no ano passado.
Astrid Hoorn alcançou os mínimos nos 100 metros, devendo
representar o país no Africano das
Maurícias, a par de Edson Deve, do
Matchedje de Maputo, também nos
100 metros masculinos.
Para além dos Campeonatos de
Cali, de Oregon e das Maurícias, os
atletas estiveram a preparar-se para
os Jogos da Commonwealth, Jogos
Islâmicos e Jogos da Juventude, todos agendados para este ano.
Entretanto, a Federação Moçambicana de Atletismo considera boa a
participação da delegação moçambicana na prova.
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O grande Saramago
Em memória do escritor português José Saramago, que em 2010 perdeu a vida, aos 87 anos de idade, O
Camões - Centro Cultural Português, em Maputo, promove amanhã, terça-feira, nas suas instalações, uma exposição sobre este lendário escritor.

A abertura da exposição faz parte
do programa oficial das celebrações
do centenário natalício de José Sara-

tura da exposição, avança a mesma
nota, será também promovida uma
conversa, aberta ao público, sobre o
escritor José Saramago e seu legado.
A exposição constitui uma“viagem”
pela vida e obra de Saramago que leva
o visitante a (re)encontrar as obras e o
legado cultural e cívico do escritor em

mago e contará com a participação do
Comissário-geral para o Centenário,
o português Carlos Reis, considerado

Centro Cultural Franco-Moçambicano

Chico António e The Next
sobem ao Palco
Última sexta-feira, Chico António e The Next subiram ao palco da Sala
Grande do Centro Cultural Franco-Moçambicano, na cidade de Maputo,
num concerto resultante de uma resiliência artística realizada durante a
pandemia da Covid-19, explorando diferentes ritmos, como blues, rock,
country e heavy metal.

um dos mais relevantes ensaístas da
actualidade, que propositadamente
veio a Maputo para a dinamizar diversas actividades no âmbito da efeméride, segundo nota de imprensa
enviada à Redacção deste semanário.
No decorrer da cerimónia de aber-

15 painéis. A selecção dos textos é de
Carlos Reis e Fernanda Costa, com design de André Letria.
Nesta exposição é retomado um
desafio proposto pelo autor no livro
“Viagem de Portugal”:“É preciso voltar
aos passos que foram dados, para

repetir e para traçar caminhos novos
ao lado deles. É preciso recomeçar a
viagem. Sempre. O viajante volta já”.
Carlos Reis, recorde-se, referiu recentemente numa entrevista que se
pudesse fazer uma pergunta agora a
José Saramago perguntaria que livro
dele quereria que fosse lido daqui por
200 anos.“Digo isto não porque tenha
dúvidas de que a obra de Saramago
ficará por muitos anos, mas porque é
sempre interessante sabermos qual
a representação que o escritor tem
da sua obra. Não que isso seja um
definitivo guia de leitura, mas — nem
sempre pensamos nisto — quando
um escritor escreve, vai passando pela
história ou a história vai passando por
ele, os seus juízos vão mudando e por
vezes um escritor vive de forma diferentemente confortável com as suas
obras”, lê-se na nota de imprensa.
As celebrações do centenário de Saramago acontecem com um vasto leque
de actividades, as quais podem ser consultadas no website da Fundação José
Saramago, e das quais fazem parte leituras, encenações de teatro, publicações e
republicações–comoéocasodaedição
renovada de “Viagem a Portugal”, que
inclui fotografias inéditas captadas pelo
próprio Nobel da Literatura.
A exposição “Voltar aos passos que
foram dados”tem ainda um propósito
de divulgação e de orientação pedagógica, permitindo um contacto de
iniciação ou de revisão com a literatura
e com o pensamento de Saramago.
A exposição no Centro Cultural Português, em Maputo, ficará patente ao
público de 18 de Maio a 4 de Junho
próximo.
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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)
A apresentação deu início a uma
nova etapa, pois é mais uma prova da
resiliência dos artistas que, mesmo nas
piores adversidades, demonstraram
a capacidade de as transformar num
trampolim para dar vasão à criatividade,
através da troca de experiências, interacção com outros artistas de diferentes
áreas culturais, porém, com um objectivo comum – o benefício das artes
moçambicanas.
O concerto resultou de uma parceria
entre o Centro Cultural Franco-Moçambicano e o Studio Bom Dia.
The Next (1997) é um trio austríaco

dedicado à subcultura musical e aos estilos punk e rock. Um quarto de século
após o seu primeiro trabalho “Unreal”
(Guten Tag Verlag, hoje Studio Bom Dia),
a banda se reencontrou após dezenas
de desvios em Inhambane, Moçambique, onde também o seu trabalho seguinte“Antagônica”foilançadoem2021.
Os horizontes alargados e a eterna
curiosidade levam a um maravilhoso
cruzamento com artistas entusiasmantes. Após 2 anos de trabalho de estúdio
no Studio Bom Dia, a frutuosa colaboração com Chico António está pronta
para o público.

TAVERNA
(Sommerschield)
TAVERNA
(Mao-Tse-Tung)
TAVERNA
(Av. 24 de Julho)
TAVERNA
(Jardim dos Namorados)
TAVERNA
(Baia Mall)
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TINDZHAKA (10)

CINEMA
OS MAUZÕES
Comer vovozinhas, derrubar a casa
dos porquinhos, pegar criancinhas
para fazer papinhas… está aí uma fama
difícil de mudar. O Lobo mau lá de Os
Mauzões, a série de livros infantis escritosporAaronBlabeynoNewYorkTimes,
juntou um grupo com a mesma fama,
Tubarão, Cobra, Piranha e Tarântula, e
tentou inverter essa imagem. Sucesso
de vendas entre a criançada, o grupo
chega agora ao cinema numa divertida
animação que capta a energia das páginas e, com alterações importantes para
criar uma narrativa própria, consegue
envolver o público da mesma maneira.
Filme de animação realizado por
Pierre Perifel e produzido pela Dream
Works– há 3 anos que não lançava uma
animação que não fosse uma sequência; a última produção foi Abominável,
de Jill Culton e Todd Wilderman, de
2019 e que foi um tremendo sucesso
–, que aborda uma situação inusitada
às crianças e, principalmente, aos adultos que as ajudam a entender as suas
histórias: um grupo de animais notoriamente foras-da-lei traçam um plano
genial para mudar de lado e partirem
do princípio de que serão cidadãos de
bem com essa mudança.
Num mundo de animais antropomórficos, que andam misturados
com os seres humanos, à semelhança
de Zootrópolis (2016), de Byron Howard e Rich Moore, só que muito mais
bizarra, um grupo criminoso, que se
autodenomina os Mauzões, realiza
assaltos a bancos e roubos de jóias,
numa espécie de Los Angeles cartunesca. Eles ganharam fama na cidade,

VAKITHY NYAMBUWE
-Então, isto condiz que o dono também está imundo, porque“os próprios
swimwembu ficam apuluídos” - dito
pela curandeira Salmina - estes elementos são representantes do mestre!
Por isso é imperiosa a solicitação de
um outro, porque também o mestre
está imundo. Não é?
“Sim, sim é verdade”.

um quinteto perfeito que a cada dia
acumula ainda mais fama, causa mais
medo e conquista mais riquezas.
Liderado pelo Sr. Lobo, o arrojado
carteirista, o grupo ainda conta com
a Sra. Tarântula, a única representante
feminina do grupo responsável por
ser a hacker de todas as missões, além
de se camuflar em diversos lugares
e mostrar para todos que provavelmente os mauzões não sobreviveriam sem ela; o Sr. Tubarão, o mestre
dos disfarces; o Sr. Piranha, “músculo”
com pavio curto; e Sr. Cobra, o mestre
em arrombar cofres, a equipa perfeita
que acaba encontrando um grande
obstáculo: O Professor Marmelada,
um porquinho-da-índia ganhador do
Golfinho Dourado do Prémio do Bom

Samaritano aceita o desafio de redimir
o grupo e transformar os seus membros em pessoas de bem.
O filme tem a premissa de mostrar
que todos merecem uma segunda
chance e por mais difícil que seja
acreditar que uma mudança real possa acontecer, todos possuem dentro
de si algo de bom que só precisa da
motivação certa para vir à tona.
Com cenas de perseguições de carro e roubos mirabolantes, vemos muitas referências de franquias de sucesso
como Velocidade Furiosa e Missão
Impossível, Os Mauzões conta com
boas piadas, muitas cenas engraçadas que decerto vai divertir miúdos e
graúdos.
Em exibição na NU Metro

UM FILME 100% BRAZILEIRO
Inserido nas comemorações do
Bicentenário da Independência do
Brazil, o Centro Cultural Brasil-Mocambique (CCBM) leva a cabo, amanhã, a
exibição da película Um Filme 100%
Brazileiro (1985), de José Sette, cuja
filmografia sempre esteve associada
a uma busca não apenas por temas
brasileiros, mas essencialmente por
um modo brasileiro de retratá-los.
Em Um Filme 100% Brazileiro,
Sette encontra definitivamente a sua
estética particular de moldar, a partir
da ficção, o retrato de factos documentais. Desta vez, a base foi a chegada do poeta francês (franco- suíço)
Blaise Cendrars ao Brasil na década de
vinte, quando travou contacto com
os artistas modernistas brasileiros.
Mas a visão singular de Sette inverte o
fenómeno da “aculturação” brasileira,
ou ainda, da suposta “europeização”
da cultura brasileira: ao contrário, é
Cendrars que, fascinado pelas delícias

Para os do Sul de Moçambique
em geral, sobretudo os que vivem
no campo, queira acreditar que a
família que for roubada o membro
pela morte passa a ser vigiada pelo
feiticeiro. Este espera de qualquer
eventualidade, da falta de cumprimento íntegro das leis vigentes
sobre kutshinga, que constam no
estatuto tradicional, que rege aquele
grupo populacional. O feiticeiro tem
a finalidade de tirar proveito dos seus
intentos. Pois, a penalização não lhe
diz respeito. Porque quem devia atribuir a penalização pelas falhas seria
o membro supremo dessa família.
Mas de contrário, logo o membro a
cometer asneira lá está o ímpio e penalizá-lo pela atribuição da tuberculose artificial, que no fim perde a vida.
Esta morte fica responsabilizada em
nome de tinzhaka. Assim, a festa continua aos feiticeiros e a tristeza e luto
prevalecem na família. Por isso, um
dos filósofos nato da matéria, o Sr. Bila,
disse sem rodeio ou comparação:
Tinzhaka nunca foi doença, mas sim
é feitiço.
As mortes consequentes de tindzhaka e doenças transmissíveis, no
concreto a Sida, esta situação impulsionou a criação da nova condição
para ultrapassar a tindzhaka. Os
curandeiros inventaram o remédio
em substituição de preparar uma
“dormida”amorosa virada para limpar
a tindzhaka, que viria a ser secundada
de ritos já explicados para purificar a
família. Então, nos tempos correntes,
depois do enterro, tshinga-se tindzhaka através de aplicação de remédios
na residência da família que estiver
de luto.

paradisíacas do solo (e das carnes)
brasileiro(as), descobre-se modernista. Sette recria a chegada de Cendrars
no Rio de Janeiro em pleno Carnaval, numa sequência de abertura de
enorme virtuosismo técnico. O filme

reflecte a explosão modernista da
década de 20 nas suas repercussões
mais profundas e interligadoras do
passado e do futuro.
Em exibição, dia 17, no CCBM, às
16:00 horas

Mas os que vivem na base da religião cristã sempre estiveram livres
desses usos e costumes. Salve-se as
pessoas que se sirvam da religião
como esconderijo da realidade na

sua vivência. Mas pelas circunstâncias
preventivas e para expor a clarividência o quanto vale a palavra Divina, em
alguns incrédulos. É feito na condição
de último programa fúnebre na
residência que ficou diminuída o seu
número de agregado. De pé ou sentados, então, o orador convida os participantes a estarem de mãos dadas.
(Salve-se neste tempo da pandemia
da Covid-19.) E pede para prestar a
atenção, e já a sagrada escritura localizada abre o livro de S. João 15-3 e lê:
“Vós sóis limpos pela palavra, a qual
vos anunciei. Ficais em mi, eu também
em vós”.
E após a leitura dava um pouco de
esclarecimento do conteúdo da leitura, no sentido de que as pessoas se
sintam seguras que realmente a partir
daquele momento nada de anormal
possa a acontecer, porque estão limpos pela palavra proferida pelo Pastor.
Pela palavra bíblica, não devemos
temer em nada, porque Jesus nos purificou pela sua palavra! Háááleluááá!
Ááámééén!
Assim, quem saísse dali imunizado
pela fé o ímpio não faz das suas.
É assim que a religião com a palavra
faz “kutshinga tindzhaka”, o meio de
alívio.
Por isso, em pleno século XXI constitui notícia a morte ligada à tindzhaka.
Cura-se a tuberculose de tindzhaka e lixixwa?
A tindzhaka é uma doença que actua progressivamente a passo lento no
homem até à morte, conforme acima
vem descrito. Pelo contrário, a lixixwa
é a doença mais célere para atingir a
morte. Portanto, existem curandeiros
que têm tentado ao máximo prevenir
a morte madrugadora dos desobedientes das regras de tindzhaka. A
história diz que cura-se a tuberculose
proveniente de tindzhaka. Mesmo
que tome a proporção mais grave
equiparada à de lixixwa no aspecto
comum, pois há vezes que a ndere
também faz vomitar sangue como
no caso de lixixwa. E ainda esclarece
que a dita cura não é completa, pois
só oferece a lentidão na velocidade da
enfermidade, razão pela qual afirma-se
que essa doença não dispõe de cura,
vhô hiketa, atenua-se a gravidade e a
aceleração da doença. Portanto, o estado de melhoria que o curado possa
apresentar tem a ver com a imediata
intervenção da cura. Quem foi curado
com antecipação fica com aparência
saudável, para quem não o conhece
perfeitamente. Todavia, para quem o
conhece nota-se que o fulano é vhokoto. Assim ganhou o retardamento
da sua morte.
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XIBAKELA XA BUD

O enfermeiro celebrou o seu dia, semana passada, uma oportunidade para
a sociedade prestar uma homenagem a
esta classe que, perante situações adversas
a que o país se encontra, consegue dar a
volta para salvar vidas.
Na verdade, o enfermeiro assume um papelcadavezmaisdecisivoeproactivonoque
se refere à identificação das necessidades de
cuidado da população, bem como na promoção e protecção da saúde dos cidadãos
nas suas diferentes dimensões. O cuidado de
enfermagem é, portanto, uma componente
fundamental no Sistema de Saúde local, que
apresenta os seus reflexos a nível regional e
nacional e, por isso, também motivo de crescentes debates e novas significações.
Assim, no Dia Mundial do Enfermeiro,
cuja efeméride foi assinalada a 11 de Maio
corrente, várias reclamações foram apresentadas pelos profissionais, mas a mais

importante que nos tocou tem a ver com o
défice de enfermeiros no país. No entanto,
mesmo assim conseguem atender às necessidades da população que busca saúde
nas unidades sanitárias.
No caso específico do Hospital Central
de Maputo (HCM), o défice ascende a
200%, sendo que dos 2.500 enfermeiros
necessários para responder com dignidade às solicitações da população, o hospital só tem cerca de 750.
Assim, nesta unidade hospitalar, o maior
do país, um enfermeiro, conforme os dados oficiais, está para 40 a 50 doentes ou
até mais para realizar todos os procedimentos de enfermagem. Mas acreditamos
que as autoridades locais e centrais não
estão alheias às reclamações do grupo e
podem tudo estar a fazer para melhorar as
condições de trabalho da “classe que mais
permanece ao lado do paciente”.
Publicidade

