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A inclusão dos excluídos
A entrada da Movitel no sec-
tor das telecomunicações em 
Moçambique foi determinante 
para uma grande revolução no 
mercado, o que permitiu a in-
clusão das comunidades rurais 
no acesso a este serviço, funda-
mental para o desenvolvimento. 
Hoje, 10 anos depois do início 
das actividades pela terceira 
companhia de telefonia móvel 
no país, a Movitel, a população 
vivendo no campo e que antes 
sofria restrições no acesso ao 
serviço de telefonia móvel está 
conectada ao mundo a partir do 
telefone, graças ao Governo que, 
tendo se apercebido da falta de 
infra-estruturas adequadas para 
responder à demanda, começou 
a procurar um parceiro estraté-
gico com musculatura financeira 
e know-how eficiente para ex-
pandir as telecomunicações em 
todo o território nacional, com 
incidência para as zonas rurais.

Victor Timóteo, PCA da MOVITEL Filipe Nyusi, Presidente da República

- Quando a Movitel iniciou as suas actividades havia no país duas companhias de telefonia móvel, que detinham 7.9 
milhões de subscritores, a maior parte dos quais baseada nas grandes cidades do país, excluindo sobremaneira as 
comunidades rurais do acesso a este serviço fundamental para o desenvolvimento
- Em apenas dez anos de existência, a Movitel conseguiu reduzir o fosso da exclusão rural e desconstruir o enigma que 
caracterizava o mercado das telecomunicações, onde se pensava que em Moçambique o negócio em referência só 
seria viável nas grandes cidades

Grande revolução no mercado das telecomunicações 

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Decorria o ano 2011 quando o Gover-
no moçambicano decidiu licenciar uma 
terceira operadora de telefonia móvel, a 
Movitel, que só no ano seguinte (2012) 
iniciou as suas actividades. Nessa altura, 
conforme os dados disponíveis, existi-
am no país duas operadoras que detin-
ham o controlo de um conjunto de 7.9 
milhões de subscritores, ou seja, pessoas 
que usavam o telefone celular, numa 
população de aproximadamente 24 
milhões de habitantes, nessa época. 

Do universo dos subscritores, cu-
riosamente, a maioria encontrava-se 
a morar nas grandes cidades do país, 
excluindo-se, por essa via, as comu-
nidades rurais do acesso a este serviço, 
tão importante para o desenvolvim-
ento do país. 

Mas não é só dos serviços de telefo-
nia móvel de que não se beneficiavam 
as comunidades rurais, como também 
faltavam outros recursos básicos, como 
electricidade, água potável, hospital, es-
cola, posto policial, transporte, serviços 
financeiros, e muito mais, no entanto, 
o acesso à telefonia móvel afigurava-se 
e até hoje continua a ser muito impor-
tante, porque congrega muitos serviços 
ao mesmo tempo, que duma ou doutra 
forma concorrem para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. 

Partindo deste quadro não favorável 
foi preciso o Governo começar a “pen-
sar grande”, procurando um parceiro 
estratégico com boa musculatura fi-
nanceira e que dominasse o mercado 
de telecomunicações, para investir na 
expansão dos serviços de telefonia 
móvel pelo país, com maior incidência 
nas zonas rurais, porque é lá onde vive 
o grosso da população moçambicana, 
actualmente estimada em pouco mais 
de 30 milhões de habitantes, segundo 
o Instituto Nacional de Estatística (INE). 

OS REVOLUCIONÁRIOS

Da corrida feita pelo mundo, em 
busca de um parceiro destro para din-
amizar a indústria das telecomunica-
ções em Moçambique, achou-se um 

grupo de jovens talentosos na esfera 
asiática que aceitou vir revolucionar o 
sector no país. Trata-se de um consór-
cio vietnamita, a Viettel, que em par-
ceria com um grupo de empresários 
moçambicanos formou a Movitel, que 
iniciou as suas actividades no mercado 
nacional em 2012.

Em dez anos da sua implantação, a 
Movitel trouxe um marco bastante pro-
missor no desenvolvimento das teleco-
municações, com a disponibilização de 
serviços e inclusão digital, contribuindo 
assim para o crescimento económico 
e desenvolvimento social do país. Tam-
bém mudou a forma de desenvolver 
negócio no campo das telecomunica-
ções, onde antes era impensável ir inve-
stir em áreas rurais, por alegadamente 
serem zonas de alto risco.

Em parceria com o Instituto Na-
cional de Comunicações de Moçam-
bique, a Movitel conseguiu levar a 

rede para as áreas rurais, instalando 
novas estações de base (antenas) para 
oferecer serviços móveis acessíveis e 
garantir a inclusão de toda a sociedade 
moçambicana. 

Conseguiu ainda estabelecer-se em 
todo o território nacional, onde possui 
13 filiais, distribuídas pelas 11 provín-
cias, 157 centros distritais e mais de 
1.500 trabalhadores directos.

Recorde-se que quando a Movitel 
entrou no mercado, depois de vencer 
um concurso público para operar como 
uma das empresas de telecomunicações 
móveis no país, começou por montar a 
sua infra-estrutura, no início com um total 
de 12.500 quilómetros de extensão em 
fibra óptica e 1.800 antenas que supor-
tassem serviços em 2G e 3G. 

Hoje, como diz Vítor Timóteo, Presi-
dente do Conselho de Administração 
(PCA) da Movitel, a empresa que dirige 
dispõe de uma infra-estrutura robusta, 

os moçambicanos e leva a voz dos 
moçambicanos ao mundo e as vozes 
do mundo a Moçambique.

Logo no primeiro ano de activi-
dades, recorde-se, a Movitel foi distin-
guida pela Africa Awards, edição 2012, 
como a entidade mais comprometida 
com a expansão de telecomunicações 
para as áreas rurais em Moçambique. 
Dois anos depois obteve também o 
Prémio Gold, como a empresa com 
a taxa de crescimento mais rápida na 
África Oriental, em 2014, concedido 
pela organização Gold Stevie.

Por isso, ao comemorar os 10 anos, 
a Movitel tem o sentimento de dever 
cumprido e uma forte vontade de faz-
er mais, expandir a sua rede, melhorar 
os seus serviços, inovar e inovar, contri-
buindo assim para o desenvolvimento 
do país, conforme disse o respectivo 
Presidente do Conselho de Administ-
ração, Vítor Timóteo. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Movitel esteve sempre envolvida 
em acções de responsabilidade social, 
nas diversas áreas, e pela celebração 
do seu 10º aniversário a empresa 
decidiu oferecer 20 bolsas de estudo 
para estudantes universitários afecta-
dos pela desestabilização, na provín-
cia de Cabo Delgado. 

As 20 bolsas estão avaliadas em 
cinco milhões de meticais, cujo cheque 
foi entregue ao governador daquela 
província, Valige Tauabo, pelo PCA da 
Movitel, Vítor Timóteo, em cerimónia 
pública de celebração dos 10 anos da 
empresa, havida última quinta-feira, 
em Maputo, sob o lema “Movitel: 

com mais de 22 mil quilómetros de fibra 
óptica e mais de 1.800 estações de base 
(antenas) que suportam serviços em 
2G, 3G e 4G, indicando que, em função 
disso e da sua responsabilidade social, a 
Movitel tem oferecido serviços de tele-
fonia móvel acessíveis e proporciona a 
mais de 10 milhões de moçambicanos a 
possibilidade de fazer parte da inclusão 
digital e transformação digital.

Igualmente, refere Timóteo, a em-
presa oferece os melhores serviços 
de voz e de dados com pacotes de 
chamadas para todas as redes e inter-
net móvel ilimitada de alta qualidade.   

Refira-se que em 2019, a Movitel 
lançou no mercado o serviço 4.5GLTE, 
dando assim aos seus subscritores 
uma maior velocidade e estabilidade 
nos serviços de dados e maior quali-
dade nos serviços de voz. 

Ademais, a companhia trouxe, para 
o agrado dos moçambicanos, os ser-

viços de banda larga fixa (FTTH), mais 
a internet dedicada para as empresas 
(IPLL) com a melhor qualidade. E por 
falar desta inovação, os representantes 
da Movitel dizem ainda que a empresa 
trouxe transformação digital no en-
tretenimento, com MovTV, Cinetop, 
Meuclip, MovGame, onde os conteú-
dos podem ser vistos a qualquer hora e 
com uma qualidade impecável.

A Movitel apostou com muita de-
terminação, nos últimos dez anos, em 
investir no mercado moçambicano 
de telecomunicações, que aproxima 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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diversos pontos do país, o que conse-
quentemente facilitou o ensino e apre-
ndizagem a muitos alunos das escolas 
abrangidas. A Movitel tem também 
apoiado na linha directa, em uso nesta 
época da pandemia da Covid-19.

IMPORTANTE PARCEIRO DO 
GOVERNO

Ainda no decurso da cerimónia 
que marcou a celebração dos 10 anos 
da Movitel, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, fez saber que os serviços 
de telecomunicações estão alinhados 
com os programas de desenvolvim-
ento do país, olhando para os investi-
dores no negócio como importantes 
parceiros do Governo.

O Presidente Nyusi disse ainda que a 
Movitel tem sido útil na facilitação das 
comunicações, precisamente em mo-
mentos de crise que o país vem vivendo.

“Registamos com agrado o papel 
desempenhado pela Movitel ao esta-
belecer, com rapidez, as comunicações 
logo após os ciclones Idai e Kenneth 
que afectaram o país em 2019, e pelo 
apoio prestado por esta operadora du-
rante o pico da pandemia da Covid-19. 
Esta operadora está cada vez mais a 
mostrar que as tecnologias digitais 

Noutra variante, o estadista moçam-
bicano destacou que a operadora 
tem contribuído para a redução das 
assimetrias no acesso às telecomunica-
ções, principalmente nas zonas rurais, 
o que é bom para o desenvolvimento. 

Um estudo da União Internacional 
das Telecomunicações revelou que no 
continente africano quando a penetra-
ção da banda larga sobe em 10% por 
ano, o Produto Interno Bruto (PIB) tam-
bém sobe em 2.5%.

As tecnologias de comunicações 
contribuem na simplificação do acesso 
à informação, o que resulta em proces-
sos de produção e de distribuição mais 
eficientes, e produtos e serviços mais 
acessíveis para muitos.

Contudo, apesar dos avanços alca-
nçados ao longo dos anos, reconhece 
o Presidente, o caminho a percorrer na 
componente da expansão da telefonia 
móvel e melhoria da sua qualidade ai-
nda é longo. Por isso, ao comemorar o 
10º aniversário de uma das operadoras 
de telefonia móvel no país o Presidente 
da República instou os operadores do 
sector a redobrarem esforços com vista 
a ultrapassar os desafios que enfrentam.

“Estamos a falar não apenas da con-
tínua necessidade de expandir o aces-
so aos serviços de telecomunicações 

actores no mercado das telecomuni-
cações a prosseguirem com as acções 
em curso para o cumprimento integral 
do que foi planificado. 

Ainda sobre a cobertura, o Presidente 
Nyusi mostrou-se preocupado com os 
resultados obtidos por alguma pesqui-
sa que aponta que as três operadoras 
apresentam um nível de sinal decres-
cente à medida que se vai evoluindo 
para as tipologias 3G e 4G, chegando a 
atingir níveis de cobertura quase que in-
existentes quando se sai das cidades em 
direcção às zonas rurais.

“Estas falhas na cobertura da rede, 
caracterizadas pelas interrupções e in-
stabilidade na rede, podem represen-
tar um retrocesso na nossa agenda de 
providenciar mais e melhores serviços 
de telefonia móvel”, deduz o Presiden-
te, recomendando a realização de tra-
balhos de monitoria do desempenho 
em curso, para proteger o consumidor 
e promover a melhoria de qualidade 
de serviços prestados.

O Presidente da República exorta o 
Instituto Nacional das Comunicações 
de Moçambique/INCM a não hesitar 
em exercer o seu papel de regulador, 
tomando as medidas necessárias para 
permitir a melhoria de qualidade dos 
serviços de telecomunicações.

vieram para revolucionar o nosso de-
senvolvimento económico, inclusivo e 
sustentável”, frisou o Chefe de Estado, 
para depois destacar os desafios prev-
alecentes na área das telecomunica-
ções, com destaque para os crimes 
cibernéticos.

“É necessário continuar a expandir os 
serviços de telecomunicações e melho-
rar a qualidade de serviços prestados, 
assim como aprimorar os dispositivos 
de segurança face a ameaças de crimes 
cibernéticos. Neste sentido, o sector das 
telecomunicações precisa de mobilizar 
todos os intervenientes para garantir a 
protecção das infra-estruturas e usuários 
das telecomunicações, por forma a evi-
tar esses ataques e utilização indevida 
dos seus dados. Esperamos que a refor-
ma legal em curso traga soluções muito 
esperadas sobre os crimes cibernéticos, 
desde burlas e facilitação de sequestros, 
e até transacções financeiras ilícitas que 
tendem a ganhar espaço com recurso 
a infra-estruturas e equipamentos do 
sector das telecomunicações”, destacou.

e melhoria de qualidade dos serviços 
prestados, como também na neces-
sidade de melhorar a sua qualidade e 
das ameaças à segurança cibernética, 
entre outros desafios”, disse Filipe Nuysi, 
acrescentando que, em reconheci-
mento do imperativo de expansão da 
rede, o Governo escreveu no seu Pro-
grama Quinquenal (PQG 2020-2024) 
como prioridade a expansão dos ser-
viços 4G para cobrir todas as sedes dis-
tritais e 50% dos postos administrativos 
de todo o país.

“Pelos resultados alcançados até 
à data estamos encorajados com o 
desempenho do sector, pois, relativa-
mente aos serviços 4G, dos 154 dis-
tritos planificados, 139 já possuem o 
serviço implantado pelas companhias 
de telefonia móvel no país, o que cor-
responde a uma execução na ordem 
de 85%”, indicou, elucidando que, em 
termos de cobertura, dos cerca de 50% 
dos postos administrativos do país 
planificados no PQG, a execução está 
em 66%, daí que exorta os principais 

10 Anos Inovando Moçambique”. 
“Como sabem, os últimos anos foram 

caracterizados por adversidades para o 
país, a nível social e económico, provo-
cadas por desastres naturais, com de-
staque para os ciclones Idai e Kenneth, 
os ataques no Centro e Norte do país, 
a suspensão do apoio ao Orçamento 
do Estado e, muito recentemente, a 
pandemia da Covid-19. Gostaríamos 
de agradecer aos nossos parceiros, cli-
entes, accionistas e colaboradores por 
todo o apoio prestado nesses 10 anos 
de existência. Aos nossos trabalhadores, 
moçambicanos e vietnamitas, pela 
dedicação, espírito de sacrifício e en-
trega, vão os nossos agradecimentos”, 
reconheceu Vítor Timóteo.

Concretamente, aos afectados pelos 
ciclones Idai e Kenneth, a Movitel dis-
ponibilizou em apoio social vários bens 
essenciais, como alimentos, material 
de higiene, roupa, e muito mais.

No campo da Educação, a Movitel 
chegou a fornecer Internet para mais 
de 2.500 escolas estabelecidas em 

Presidente da República de visita ao Gana 

Moçambique testemunha investidura 
do Presidente de Timor-Leste 

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efectua a partir desta 
segunda-feira, de 23 até ao dia 25 de Maio corrente, uma visita de Estado 
à República do Gana. De acordo com um comunicado de imprensa da 
Presidência da República recebido na nossa Redacção, a visita do Chefe de 
Estado moçambicano surge em resposta ao convite formulado pelo seu 
homólogo do Gana, Nana Akufo Addo, e tem como objectivo o aprofun-
damento e consolidação das relações históricas de irmandade, amizade, 
solidariedade e cooperação existentes entre os dois povos e países.

Moçambique testemunhou, na última sexta-feira, a investidura do novo 
Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e participou na cerimó-
nia comemorativa do 20º aniversário de restauração da Independência 
daquele país. 

Rural, Celso Ismael Correia, vice-ministro 
da Administração Estatal e Função 
Pública, Inocêncio Impissa, deputados 
da Assembleia da República, quadros 
da Presidência da República e de outras 
instituições do Estado. 

No entanto, antes desta deslocação, 
o Presidente da República participou 
ontem, domingo, dia 22 de Maio cor-
rente, na Paróquia Santa Maria Mãe de 
Deus de Namuno, na cerimónia de cel-
ebração do Jubileu dos 100 Anos de 
Evangelização da Província de Cabo 
Delgado. O acto foi marcado por uma 
celebração eucarística de comemora-
ção do centenário da evangelização 
católica na província de Cabo Delga-
do, iniciada em Namuno, de onde se 
expandiu para outras regiões daquele 
ponto do país. 

homólogo timorense.
“No encontro com o Presidente ti-

morense foram discutidas as relações 
históricas e de amizade e cooperação 
entre os dois países e povos, bem 
como a situação das duas nações, 
que se caracterizam pela recuperação 
económica após a pandemia da Co-
vid-19”, disse o Ministro na Presidência 
para Assuntos da Casa Civil.

Constantino Bacela referiu ainda 
que durante a reunião foi abordada 
a questão dos ataques terroristas em 
Cabo Delgado, onde neste momento 
a situação é estável e a população está 
lentamente a voltar às suas residências. 

Por sua vez, o Presidente timorense 
endereçou, em seu nome pessoal e do 
povo daquele país, uma mensagem 
de solidariedade para o povo moçam-
bicano.

Durante a visita, o Presidente Nyusi 
irá manter conversações oficiais com o 
seu homólogo ganês sobre assuntos 
de interesse comum, bem como teste-
munhar a assinatura de instrumentos 
legais de cooperação.

Consta ainda da agenda de visita 
do Chefe de Estado a participação na 
Reunião Anual do Banco Africano de 
Desenvolvimento, visita de cortesia à 
Secretaria da Área do Comércio Livre 
Continental Africana (AfCFTA), bem 
como ao Parlamento da República do 
Gana.

Nesta deslocação, o Presidente Nyusi 
será acompanhado pela ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Nataniel Macamo Dlhovo; 
da Economia e Finanças, Ernesto Max 
Tonela, Agricultura e Desenvolvimento 

Com efeito, o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi, designou o 
Ministro na Presidência para Assuntos 
da Casa Civil, Constantino Bacela, para 
o representar e chefiar a delegação 
moçambicana nestes dois eventos que 
tiveram lugar na capital timorense, Díli.

A participação de Moçambique nos 
eventos acima referidos surge em res-
posta ao convite formulado ao Chefe 
de Estado moçambicano pelo Presi-
dente em exercício de Timor-Leste, 
Francisco Guterres, conhecido popu-
larmente por Lu Olo, para tomar parte 
nas efemérides. 

Assim, na quarta-feira, o ministro 
Constantino Bacela foi recebido em 
audiência pelo Presidente Lu Olo, 
como enviado especial e portador de 
uma mensagem do Chefe de Estado 
moçambicano, endereçada ao seu 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Alcinda Panguana de regresso ao país
Depois de disputar o Mundial de 
Boxe, que teve lugar na cidade tur-
ca de Istambul, a pugilista Alcinda 
Panguana regressa esta segunda-
feira ao país, numa delegação 
que, para além do seu treinador e 
preparador físico, integra outra pu-
gilista moçambicana, Rady Gram-
ane, com quem participou no cer-
tame, e o presidente da Federação 
Moçambicana de Boxe, Gabriel 
Júnior. Alcinda Panguana regressa 
ao país com a medalha de prata e 
50 mil dólares no bolso, facto que 
orgulha não só a modalidade de 
boxe, como também todo o povo 
moçambicano.

- Última etapa que abarcou a audição da delegação moçambicana, na sede da ONU, em Nova Iorque, sobre a candida-
tura 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

A chegada da comitiva que integra 
as duas pugilistas moçambicanas é 
aguardada para as 09 horas desta 
segunda-feira, no Aeroporto Interna-
cional de Maputo, sendo que até à 
noite de domingo, ontem, o protocolo 
já estava organizado para receber a co-
mitiva que acompanhou as pugilistas 
moçambicanas no Mundial de Boxe 
que decorreu na Turquia. 

Esta segunda-feira, logo pela manhã, 
a julgar pela grande ansiedade dos 
moçambicanos em ver aquelas que 
lutam pela melhor posição do desporto 
moçambicano, é normal que se registe 
uma enorme movimentação de pes-
soas no Aeroporto Internacional de Ma-
puto, onde as pugilistas serão recebidas. 

Na verdade, entre as pessoas que são 
previsíveis que lá estejam há que desta-
car os fazedores, amantes e dirigentes de-
sportivos, incluindo também represent-
antes do Governo e sociedade 
em geral, que não quer-
erão perder de vista 
o momento da 
chegada das 
pugilistas 
ganha-
doras.

Re -
fira-

se que após a sua chegada, a comitiva 
vai integrar a caravana que irá partir do 
espaço aeroportuário em direcção ao 
centro da cidade de Maputo, atraves-
sando avenidas como Acordos de Lu-
saka, Joaquim Chissano, Julius Nyerere, 
Eduardo Mondlane, para desaguar no 
Conselho Municipal da desta urbe.

PANGUANA FOI FORTE

A pugilista Al-
cinda Panguana 
fez de tudo 
para con-
quistar o 
ouro no 
Mundial 
de Boxe, 
o n d e 
apenas 
perdeu 
na final 

com galhardia e desferindo tantos gol-
pes quantos sofreu, elevando o nome 
e a bandeira de Moçambique pelo 
mundo fora.

A decisão acabou por ser, surpreen-
dentemente, desfavorável à moçam-
bicana, que no final viu-se a perder 
por 1-4, perdendo a final e, por conse-
guinte, terminou na segunda posição 
com a medalha de prata.

De 28 anos de idade, Alcinda Pan-
guana alcançou o momento píncaro da 
sua carreira ao chegar, pela primeira vez, 
a uma final do Mundial, depois de ter 
terminado nos oitavos-de-final nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, ano passado.

Ao todo foram quatro combates 
que Alcinda Panguana disputou, 
tendo perdido apenas o último. No en-
tanto, Panguana leva para o solo pátrio 
uma medalha de prata e um prémio 
monetário de 50 mil dólares, o equiva-
lente a pouco mais de três milhões de 
meticais. Contudo, a pugilista perdeu a 
final mas ganhou o prestígio e orgulho 
de ser a primeira pugilista da região 
subsaariana de África a chegar a uma 
final do Mundial de Boxe, na catego-

ria dos 66-70kg, onde conseguiu o 
histórico e inédito segundo lugar.

Enquanto isso, Rady Gramane, 
que também representou con-
dignamente o país, terminou 
com outro histórico, ao ocupar 

o terceiro lugar no Mundial, na 
categoria dos 70-76kg, após perder 

nas meias-finais.
Rady Gramane regressa ao país com 

a medalha de bronze e um valor mon-
etário do prémio de 25 mil dólares 
americanos.

FELICITAÇÕES 

Pouco depois do cair do pano do 
Mundial de boxe várias felicitações 
começaram a chover, destacando-
se, entre outras, a do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que congratulou 

diante da irlandesa Lisa O’Rourke, por 
4-1, na decisão dos jurados. Esta foi a 
única derrota da moçambicana que 
regressa ao país com a medalha de 
prata e 50 mil dólares no bolso, caso 
que orgulha não só o desporto na mo-
dalidade de boxe, como também todo 
o povo moçambicano.

Era a final mais aguardada pelos 
moçambicanos, que colocava o boxe 

nacional nos anais mundiais. 
Alcinda Panguana não se 

deixou intimidar 
pela experiên-

cia da sua 
adversária, 
apesar de ser 
mais nova 
em termos 

de idade.
A moçam-

bicana conse-
guiu levar a luta 

até ao apito final, 
combaten-

d o 

as pugilistas Alcinda Panguana e Rady 
Gramane pela brilhante prestação no 
Campeonato do Mundo de Boxe, afir-
mando que o feito das pugilistas olímpi-
cas orgulha os moçambicanos.

“Alcinda Panguana elevou bem alto 
o nome do nosso país, ao conseguir 
um feito inédito na nossa história do 
boxe, qualificando-se para a final do 
Campeonato Mundial da modalidade. 
Este feito enche de orgulho não só a 
família do boxe nacional, mas também 
a todos os moçambicanos, fazendo do 
nosso país uma referência no mundo 
do boxe feminino e colocando a nossa 
bandeira no pódio desta competição 
mundial”, lê-se na mensagem do Presi-
dente da República, que congratula 
também Rady Gramane pela conquis-
ta da medalha de bronze.

“A pugilista Rady Gramane garantiu 
a medalha de bronze, pelo que o nosso 
país voltará com duas das três medal-
has mais cotadas no mundo do boxe 
feminino, sendo o primeiro na história 
da África Austral e da África Subsahari-
ana a atingir tal feito”, disse Nyusi.

Ademais, o Presidente da República 
considera que Moçambique escreveu 
o seu nome nos anais desportivos de 
forma indelével, e este feito deve-se ao 
esforço e dedicação dos seus cidadãos, 
que transformaram os desafios em 
forças, ombrearam com as melhores 
atletas da modalidade do mundo e so-
bressaíram como vencedoras. 

Por seu turno, a Assembleia da 
República felicita as pugilistas nacio-
nais Alcinda Panguana e Rady Gram-
ane, que conseguiram os títulos de 
vice-campeã mundial e medalha de 
bronze, respectivamente, no Campe-
onato Mundial de Boxe Feminino, na 
Turquia. 

“Felicitamos igualmente a Selecção 
Nacional de Boxe por ter conquistado 
o título de campeã da África Austral”, 
elogiou a Presidente do órgão legis-
lativo, Esperança Bias, discursando no 
encerramento da V Sessão Ordinária 
do Parlamento.

Esperança Bias, também não poup-
ou elogios à Selecção Nacional de Na-
tação pela conquista do segundo lugar 
no Campeonato Africano de Natação. 

Com o título que orgulha os moçambicanos

cional de Maputo, sendo que até à 
noite de domingo, ontem, o protocolo 
já estava organizado para receber a co-
mitiva que acompanhou as pugilistas 
moçambicanas no Mundial de Boxe 
que decorreu na Turquia. 

Esta segunda-feira, logo pela manhã, 
a julgar pela grande ansiedade dos 
moçambicanos em ver aquelas que 
lutam pela melhor posição do desporto 
moçambicano, é normal que se registe 
uma enorme movimentação de pes-
soas no Aeroporto Internacional de Ma-
puto, onde as pugilistas serão recebidas. 

Na verdade, entre as pessoas que são 
previsíveis que lá estejam há que desta-
car os fazedores, amantes e dirigentes de-
sportivos, incluindo também represent-
antes do Governo e sociedade 
em geral, que não quer-
erão perder de vista 
o momento da 
chegada das 
pugilistas 
ganha-
doras.

Re -
fira-

PANGUANA FOI FORTE

A pugilista Al-
cinda Panguana 
fez de tudo 
para con-
quistar o 
ouro no 
Mundial 
de Boxe, 
o n d e 
apenas 
perdeu 
na final 

guinte, terminou na segunda posição 
com a medalha de prata.

De 28 anos de idade, Alcinda Pan-
guana alcançou o momento píncaro da 
sua carreira ao chegar, pela primeira vez, 
a uma final do Mundial, depois de ter 
terminado nos oitavos-de-final nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, ano passado.

Ao todo foram quatro combates 
que Alcinda Panguana disputou, 
tendo perdido apenas o último. No en-
tanto, Panguana leva para o solo pátrio 
uma medalha de prata e um prémio 
monetário de 50 mil dólares, o equiva-
lente a pouco mais de três milhões de 
meticais. Contudo, a pugilista perdeu a 
final mas ganhou o prestígio e orgulho 
de ser a primeira pugilista da região 
subsaariana de África a chegar a uma 
final do Mundial de Boxe, na catego-

ria dos 66-70kg, onde conseguiu o 
histórico e inédito segundo lugar.

Enquanto isso, Rady Gramane, 
que também representou con-
dignamente o país, terminou 
com outro histórico, ao ocupar 

o terceiro lugar no Mundial, na 
categoria dos 70-76kg, após perder 

nas meias-finais.
Rady Gramane regressa ao país com 

a medalha de bronze e um valor mon-
etário do prémio de 25 mil dólares 
americanos.

FELICITAÇÕES 

Pouco depois do cair do pano do 
Mundial de boxe várias felicitações 
começaram a chover, destacando-
se, entre outras, a do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que congratulou 

Era a final mais aguardada pelos 
moçambicanos, que colocava o boxe 

nacional nos anais mundiais. 
Alcinda Panguana não se 

deixou intimidar 
pela experiên-

cia da sua 
adversária, 
apesar de ser 
mais nova 
em termos 

de idade.
A moçam-

bicana conse-
guiu levar a luta 

até ao apito final, 
combaten-

d o 

do boxe feminino e colocando a nossa 
bandeira no pódio desta competição 
mundial”, lê-se na mensagem do Presi-
dente da República, que congratula 
também Rady Gramane pela conquis-
ta da medalha de bronze.

“A pugilista Rady Gramane garantiu 
a medalha de bronze, pelo que o nosso 
país voltará com duas das três medal-
has mais cotadas no mundo do boxe 
feminino, sendo o primeiro na história 
da África Austral e da África Subsahari-
ana a atingir tal feito”, disse Nyusi.

Ademais, o Presidente da República 
considera que Moçambique escreveu 
o seu nome nos anais desportivos de 
forma indelével, e este feito deve-se ao 
esforço e dedicação dos seus cidadãos, 
que transformaram os desafios em 
forças, ombrearam com as melhores 
atletas da modalidade do mundo e so-
bressaíram como vencedoras. 

Por seu turno, a Assembleia da 
República felicita as pugilistas nacio-
nais Alcinda Panguana e Rady Gram-
ane, que conseguiram os títulos de 
vice-campeã mundial e medalha de 
bronze, respectivamente, no Campe-
onato Mundial de Boxe Feminino, na 
Turquia. 

“Felicitamos igualmente a Selecção 
Nacional de Boxe por ter conquistado 
o título de campeã da África Austral”, 
elogiou a Presidente do órgão legis-
lativo, Esperança Bias, discursando no 
encerramento da V Sessão Ordinária 
do Parlamento.

Esperança Bias, também não poup-
ou elogios à Selecção Nacional de Na-
tação pela conquista do segundo lugar 
no Campeonato Africano de Natação. 
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Casos das Redes Sociais
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4.200,00 2.200,00 1.500,00

Falem pouco e prestem contas ao povo! Editorial
Cobrar alguém o que você não faz 

é, para nós, bastante ambíguo, como 
também é ambíguo exigir alguma 
transparência do Governo na aplica-
ção de fundos públicos, quando na 
sua minúscula organização pouco 
faz para manter a clareza na utilização 
dos fundos doados, em nome dos 
moçambicanos, especificamente os 
mais desfavorecidos. 

Na última quarta-feira (18 de Maio), 
o Parlamento moçambicano apro-
vou, sob proposta do Governo, a Re-
visão da Lei de Repreensão, Combate 
e Prevenção do Terrorismo e Acções 
Conexas, com o objectivo de reforçar 
a legislação para travar todo o tipo de 
manobras terroristas, incluindo cortar 
as fontes de financiamento e de pro-
paganda mediática.

No geral, quer os partidos políticos, 
quer as Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) e as confissões religiosas 
concordam com a pertinência do re-
forço legal, contudo, há dois aspectos 
que estão a gerar um desconforto to-
tal. O primeiro tem a ver com a obriga-
toriedade de todas as organizações 
sem fins lucrativos, nomeadamente 
OSC, fundações e confissões religiosas, 
prestarem contas ao Estado sobre as 
suas fontes de financiamento e uso 
dos fundos. Em segundo lugar, há na 
proposta uma medida que visa essen-
cialmente a comunicação social, que é 
o artigo 18, no seu número 2, que de-

termina que aquele que, intencional-
mente, difundir informação segundo 
a qual um acto terrorista é susceptível 
de ser cometido, sabendo que a infor-
mação é falsa, é punido com a pena de 
prisão máxima de oito anos.

Os dois aspectos, como dissemos, 
estão a gerar barulho, mas é do pri-
meiro que nos iremos ater, por ser 
bastante pertinente. Na verdade, o 
debate sobre a responsabilidade das 
OSC, confissões religiosas e partidos 
políticos, na prestação de contas 
públicas, é uma questão há muito dis-
cutida, implicando mudanças signifi-
cativas nas estruturas e níveis de or-
ganização da sociedade, para a qual 
as autoridades devem desenvolver e 
promover boas práticas.

Esse desafio envolve a mudança 
nas relações de poder entre diver-
sos actores, incluindo a população 
directamente afectada. Isso tem de-
mandado a mobilização de diversos 
sectores, desde a formalização da 
capacidade organizacional de grupos 
de base, especialmente de homens e 
mulheres mais atingidos pela pobre-
za económica e exclusão social, até à 
necessidade de quebrar a cultura de 
sigilo na gestão e aplicação de fundos 
doados às OSC, em nome dos grupos 
nacionais carenciados, pelos actores 
internacionais com musculatura fi-
nanceira robusta.

Em 2020, lembramo-nos de um dos 

melhores programas de financiamen-
to às Organizações da Sociedade Civil 
(OSC), denominado AGIR, na altura 
coordenado pela Embaixada da Sué-
cia, com o apoio suplementar das Em-
baixadas da Dinamarca e dos Países 
Baixos, que foi dado por terminado de-
pois de ter despendido biliões de met-
icais na implementação de projectos 
desenhados pelas OSC, em nome de 
moçambicanos desfavorecidos. Para 
a interrupção do referido programa 
não foram avançadas razões de fundo, 
equacionando-se a hipótese de a falta 
de transparência na gestão dos fundos 
doados ter precipitado a medida. 

Os financiamentos e doações da-
das pelas organizações internacionais 
às OSC nacionais configuram-se em 
apoios dos povos dos países originári-
os dos fundos para o povo moçambi-
cano, sendo as agremiações locais 
os intermediários para a protecção 
e ajuda aos grupos-alvo desfavore-
cidos e seu desenvolvimento social, 
cívico e económico, em função da sua 
natureza e dos grupos-alvo.

Assim sendo, além da prestação 
de contas aos doadores, em nome da 
transparência e para o conhecimento 
público e dos beneficiários das ac-
tividades implementadas, sempre se 
mostrou fundamental a explicação 
aos moçambicanos sobre como o 
dinheiro doado em seu nome está 
sendo gerido, tal como acontece 

com as ONGs internacionais, que nos 
seus países de origem, às vezes, são 
chamadas aos respectivos parlamen-
tos para os devidos esclarecimentos.

Em Moçambique, as OSC são de 
natureza “sem fins lucrativos”, mas 
gerindo avultadas somas em din-
heiro, inclusive pagando subsídios 
a “voluntários”, muito acima dos sa-
lários médios praticados na Função 
Pública. No entanto, não são submeti-
das ao escrutínio fiscal e público, hav-
endo casos, e não poucos, em que 
as OSC enveredam por esquemas 
de corrupção e de gestão danosa e 
que degeneram em conflitos intra e 
interinstitucionais, levando com que 
os doadores fechem as “torneiras do 
dinheiro” e acontece a falência de tais 
organizações.

Só para elucidar com recurso a 
alguns casos consumados, lembra-
mos o desaparecimento de algumas 
organizações como a LINK, POWER, 
M´Beu, a AMAC, entre outras que 
muita gente já nem se lembra delas, 

mas que foram muito pujantes no 
país e ou junto dos doadores.

O Parlamento Juvenil (PJ), que 
após a sua criação caiu na graça dos 
doadores, recebendo financiamen-
tos multiformes, parece que não foi 
transparente na gestão dos fundos 
alocados, razão pela qual o seu ac-
tivismo social já não se faz sentir, 
adivinhando-se uma morte certa. Pe-
rante este cenário, uma das dicas que 
podemos dar para as OSC gerarem e 
garantirem maior confiança pública 
sobre o seu trabalho, numa altura 
em que a corrupção nas instituições 
públicas e privadas, incluindo nas 
organizações da Sociedade Civil, se 
tornou num cancro, é a publicação 
anual dos seus relatórios e contas, 
porque são organizações que se ben-
eficiam de fundos dos doadores em 
nome dos moçambicanos desfavo-
recidos, onde o dinheiro pode entrar 
também para financiar actividades 
ilícitas, como o terrorismo em Cabo 
Delgado.

OPINIÃO

O Canhão

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

Os países ricos andam a poluir a 
atmosfera há dois séculos e meio, 
desde a Revolução industrial. Con-
struíram sociedades de abundância 

sem levar em conta os riscos ambien-
tais. Os países em desenvolvimento 
estão chegando agora ao limiar de 
um padrão do bem-estar social para 
os seus povos, enquanto os países 
pobres ainda permanecem longe 
disso. Mesmo assim, aqueles que se 
industrializaram há mais tempo que-
rem impor as suas responsabilidades 
aos demais. O volume per capita das 
emissões é uma boa medida das re-
sponsabilidades, históricas e actuais, 
dos ricos pelas agressões ambientais. 
Os EUA estão disparados na frente, 
com 19 toneladas anuais por habitan-
te (quase cinco vezes a média mundi-
al, que é de 4 toneladas). Abaixo estão 
o Japão (10 toneladas por habitante, 

ou 2,5 vezes a média mundial) e a 
União Europeia (oito toneladas por 
pessoa, ou duas vezes a média mun-
dial), segundo dados lançados pelos 
cientistas. Os países em desenvolvim-
ento ficam distantes: a China com 2,5 
toneladas por habitante, o Brasil com 
duas toneladas e a Índia com uma 
- todos muito abaixo da média mun-
dial. A desgraça vai para África que 
não prejudica o meio, mas é obrigada 
a aceitar até a recepção de químicos 
e indústrias poluidores, no sentido 
de ter algum ganho, que ao fim e 
ao cabo esse ganho não beneficia o 
povo, mas aos seus líderes africanos. 

A Cimeira de Copenhaga está de 
parabéns.  

Problema climático é culpa 
dos ricos

Ficha Técnica
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Mão na Massa A engenharia dos petróleos e a futurologia da nossa 
economia

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

Com a abertura pós-Covid-19 temos 
assistido a muitos debates violentos 
sobre o futuro de Moçambique como 
uma potência na área dos hidrocar-
bonetos. As discussões nos bares estão 
muito quentes e sempre surge alguém 
que diz que recebeu informação X ou Y 
e que sabe que vem aí muito dinheiro 
e que vai haver muitos empregos. As 
discussões perdem-se pela tarde fora 
e continuam até às 21h, altura em que 
tudo fica em silêncio porque as pessoas 
voltam para as suas tocas, neste novo 
limite voluntariamente estabelecido pe-
los bebedores de cerveja para regressar 
à casa, com medo da pressão dos Ma-
hindra, pelas estradas fora. Estas pessoas 
e estas discussões é que me inspiram 
para escrever semana a semana.

É bom deixar as pessoas discutir para 
não deixar a esperança morrer, mas nes-
tas coisas de petróleos temos que ter 
muitas dúvidas. É preciso recordar uma 
declaração do Presidente Chissano, feita 
logo depois do aparente sucesso da 
intervenção da família do FMI/Banco 
Mundial na economia nacional, no iní-
cio da década de 90: o nosso país ainda 
está no fundo do poço! Qualquer passo 
positivo que dermos não será facil-

mente detectado, não será sentido no 
prato do cidadão comum.

Estar no fundo do poço significa que 
temos um orçamento muito básico 
que só serve para deixar as coisas a 
andar, sem contudo criar algum ritmo 
ou cadência nesse andamento. Hoje 
em dia não temos bem a certeza do 
quantitativo representado pela com-
ponente interna do nosso orçamento, 
mas pelo menos metade do dinheiro 
que precisamos deverá vir de fora, cedi-
do pelos parceiros. Por outras palavras, 
os nossos salários só são pagos interna-
mente por um período de 6 meses… a 
partir daí temos que pedir apoio, pedir 
empréstimos aos bancos nacionais ou 
estrangeiros para pagar salários entre 
Agosto e Dezembro. Isto assusta muito 
e naturalmente ninguém quer tocar 
no assunto, porque o Governo não 
dorme, está sempre à procura desse 
dinheiro em falta, para tapar os buracos 
e conseguir pagar o salário de mais de 
300.000 funcionários públicos tensos, 
que esperam que um botão mágico 
coloque o seu salário nas suas contas 
bancárias, no dia 26 de cada mês. 

Antes de 1975 havia duas econo-
mias. A economia das cidades coloni-
ais e a economia das zonas rurais. Nós 
vivíamos daquilo que plantávamos e 
os colonos viviam da economia das 
cidades. De 1975 a 1979 tentamos 
alargar a economia das cidades para 
as zonas rurais, e claro que não conse-
guimos. O modelo económico colo-
nial não contava com isso. Entretanto, 
nas cidades, passamos a beneficiar da 
inércia da economia de serviços que 
o colono nos deixou de herança. Nas 

zonas rurais, a Renamo partia tudo o 
que podia partir. De 1979 a 1985 vivía-
mos das ajudas dos países socialistas. 
Entre 1985 e 1987 os países socialistas 
colapsaram e passamos a depender 
das ONGs para sobreviver, no campo 
e nas cidades, a economia moçambi-
cana colapsou e ninguém sabia mais 
o que havia de acontecer. De 1987 até 
2014 veio o alívio do FMI, mas já nada 
se podia fazer. A Função Pública havia 
se transformado numa grande família 
alargada onde cada um conseguia 
empregar seu irmão, primo, cunhado, 
e assim fomos aguentando com mil-
hares e milhares de funcionários fantas-
mas numa situação de grande volume 
de massa salarial improdutiva. 

Depois aconteceu o esperado. Tenta-
mos fintar os da família FMI/Banco Mun-
dial e estes não gostaram, começaram a 
mostrar a sua verdadeira face e carrega-
ram no botão vermelho. Apertamos o 
cinto e conseguimos atravessar o deser-
to no período de 2014 até hoje, debaixo 
de grande sofrimento da população. 
De facto, atingimos índices recorde de 
sofrimento humano, fome, famílias e 
famílias em Mossuril que em anos se-
guidos, nem 10 meticais por dia conse-
guiam juntar. Surgiram definições como 
pobreza extrema, miséria, pobreza rural, 
combate à pobreza e por aí adiante. A 
verdade é que conseguimos atravessar 
o deserto, sempre animados por algo 
que não existia fisicamente, a vontade 
de viver melhor. 

Agora a família dos financiadores 
voltou, e o gás natural está aí, e pode 
ser que surjam dias melhores. Mas 
esse gás natural não vai resolver tudo 

porque ainda estamos no fundo do 
poço! Primeiro temos que pagar as 
dívidas que acumulamos com os ban-
cos comerciais para pagar salários e 
poder atravessar o deserto no período 
de 2014 a 2022. Isto vai consumir uma 
parte das mais-valias que se espera do 
gás natural. A seguir temos que recor-
dar que os nossos impostos só produ-
zem salários para 6 meses na Função 
Pública. Ninguém quer alargar o es-
paço fiscal para as zonas rurais, porque 
o Governo não consegue lá colocar 
serviços sociais de qualidade… aliás, 
estamos a ver a resistência da popu-
lação urbana com a questão das por-
tagens… imagine-se o que vai acon-
tecer se colocarmos uma portagem 
na via de Nampula a Angoche, onde 
um simples camião atrelado não pode 
entrar porque houve chuva e a chuva 
partiu a ponteca?!

Com o início da exportação do gás, o 
nosso orçamento vai subir um pouco, 
de 3 biliões de dólares para 5 biliões de 
dólares garantidos na data do início da 
execução orçamental, mas o máximo 
que vamos conseguir é pagar salários 
com segurança de Janeiro a Dezembro 
de cada ano e, talvez ainda, sobre um 
pouco de superavit, e nunca mais se 
fale de deficit orçamental. Entretanto, 
é melhor tirarmos o burro da chuva. O 
gás natural não vai trazer riqueza para 
a população. Os dinheiros vão cair nos 
bolsos da finança internacional e nas 
calças dos membros das elites locais. 
O povo vai receber uma estrada aqui 
e um hospital ali, um mercado aqui e 
uma tenda ali.

O Governo vai entregar os assuntos 

dos petróleos à finança internacional. 
A finança internacional não vai praticar 
dois preços de gás natural, preço dentro 
do país e preço internacional. O preço 
do gás natural dentro do país vai ser um 
e único e vai ser mais caro do que ante-
riormente porque será sempre cotado 
em dólar americano e o balanço dólar-
metical vai sempre ser a favor do dólar 
americano. Além disso, se o preço do 
gás no mercado nacional for mais leve 
do que nos países vizinhos, estes irão 
naturalmente entrar no nosso país e 
abastecer-se no nosso mercado para as-
sim conseguirem lucros fabulosos pela 
revenda nos seus próprios países. 

O Governo vai ganhar os direitos 
reais (royalties) pelo facto de as opera-
ções petrolíferas estarem a acontecer 
dentro dos limites geográficos de so-
berania do Governo, mais isso não 
vai passar de 5-10% do movimento 
financeiro global que os grupos finan-
ceiros internacionais vão gerar com 
os hidrocarbonetos de Moçambique. 
A vida vai melhorar para o Governo, 
mas a melhoria não se vai fazer sentir 
no prato do cidadão comum. Estamos 
ainda no fundo do poço! 

Quem tiver dúvidas sobre este prog-
nóstico futurologista deve estudar a 
economia de Angola. Angola é uma 
economia dos hidrocarbonetos muito 
mais forte do que a futura economia 
de Moçambique. O seu orçamento an-
ual é de 33 biliões de dólares, enquanto 
o de Moçambique é de somente 5 
biliões de dólares. Mesmo assim, os 
angolanos, que só têm metade da 
nossa população, estão a passar muito 
malehhhhh! 

OPINIÃO

Doing business in Mozambique: Possível ou não?(1)Sapiência

cio. Quase todos sabemos que basta 
haver ideia do que se pretende ne-
gociar, ter meios financeiros, acreditar 
nas capacidades técnicas, intelectuais 
e físicas, ter vontade e aceitar o desa-
fio para embarcar numa actividade 
que acha que pode produzir um 
ganho. Infelizmente, nem sempre é 
só isso. O problema para fazer negó-
cio em Moçambique não se prende 
tão-somente com o que se disse, e 
muito menos com o constituir uma 
sociedade ou registar uma empresa 
ou haver mercado. O problema reside 
na burocracia e nas medidas que o 
Aparelho do Estado imprime quando 
alguém já está a operar. O surgimento 
de muitos procedimentos adminis-
trativos, políticas económicas, fiscais, 
entre outras, e exigências subsequen-
tes e supervenientes, estas interferem 
negativamente no doing business. 
Muitos empresários são apanhados 
de surpresa quando já estão a operar 

falência do seu negócio. Custa muito 
ao empresário manter uma empresa 
em funcionamento. Muitos desistem e 
outros ficam endividados. Outros per-
sistem, mas duram pouco e também 
acabam por desistir. Alguns acabam se 
suicidando. 

São cada vez poucas as empresas 
que resistem. Se alguém tiver tempo 
pode solicitar às entidades legais ou 
Conservatória do Registo Comercial 
para saber quantas empresas foram 
constituídas nos últimos 5 anos e quan-
tas é que ainda estão a operar. Aliás, o 
mesmo exercício pode ser através das 
Repartições Fiscais, que certamente 
informarão que deixaram de receber 
qualquer informação por parte de em-
presas que faziam a entrega das suas 
declarações fiscais periódicas, sinal de 
que a maior parte dessas empresas ou 
faliu ou puramente os seus donos de-
sistiram do negócio. A situação é muito 
séria e há que repensar o doing busi-

ness em Moçambique, na sua vertente 
institucional. Afinal de contas onde 
está o problema? O problema reside 
no facto de, para além da burocracia 
exacerbada e corrupção à mistura e ex-
istência dos aspectos acima indicados, 
o nosso Estado possuir um sistema 
económico híbrido (economia central-
mente planificada-socialista/economia 
de mercado-capitalista), que não está 
a ser fácil de implementar e gerir por 
parte do Governo. Não está a ser fácil, 
muito menos possível gerir um sistema 
económico desta natureza, quando as 
políticas macroeconómicas têm como 
base regras do sistema de economia 
centralmente planificada (socialista), 
indicadoras de uma intervenção pro-
funda do Estado que se confunde a 
todo o tempo com a sua ingerência na 
vida empresarial, desvirtuando em cer-
ta medida a sua verdadeira actuação 
como agente promotor do desenvolvi-
mento económico e legislador. 

os seus negócios, facto que para eles 
cria uma grande frustração. Surgem 
problemas, principalmente os que se 
prendem com as exigências de licen-
ças de todo o tipo, impostos estad-
uais, taxas e impostos municipais, in-
specções, fiscalizações e exigência de 
novos procedimentos, que apertam e 
sufocam cada vez mais e sem piedade 
o empresário. No acto da constituição 
de uma sociedade ou registo de uma 
empresa tudo parece fácil, e até há 
momentos em que as decisões são 
rapidamente tomadas para que seja 
possível a concretização do processo. 
O mais grave é quando a empresa já 
está a operar. Surgem problemas rela-
cionados com procedimentos admin-
istrativos novos, alguns inventados na 
hora e outros que nunca foram dados 
a conhecer, antes, ao empreendedor. 
Aquele que não consegue resolver as 
exigências ou cumprir com as notifica-
ções para o efeito, ou desiste ou abre 

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

“Doing business in Mozambique”, 
o mesmo que “fazer negócio em 
Moçambique”, é um tema actual, uma 
preocupação permanente e constan-
te, que merece ser sempre abordado, 
oxalá um dia terá a solução desejada. 
Não vamos aqui falar do índice inter-
nacional sobre a matéria, pois todos 
sabemos que não estamos bem clas-
sificados. Entretanto, não é preciso ser 
especialista em negócios para saber o 
que é necessário para fazer um negó-

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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OPINIÃO

Um olhar à nossa Administração Pública

Riscos militares de Moçambique

Alíneas antidemocráticas na nossa Constituição da República*

Fronteira Sudeste: Moçambique – Reino de e-Swatíni (Suazilândia) (3)

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

Consta ainda do estudo do citado 
Departamento de Estado Americano 
que em 1897, uma comissão luso-
sul-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 Por-
tugal 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 

GUSTAVO MAVIE                                                
E-mail: @gmail.com

É um facto tão visível, mesmo aos lei-
gos em questões constitucionais, que a 
nossa actual Constituição da República 
em vigor até a esta data contém alguns 
artigos que são contra o direito do povo 
moçambicano fazer ou decidir o que 
quer que seja feito, em função do seu 
julgamento dos factos, ou duma certa 
realidade específica.

Um desses artigos que claramente 
é antidemocrático é o que limita os 
mandatos do Presidente da República 
para um máximo de dois. Ora, esta lim-
itação pode ser contra a vontade do 
povo, ou pelo menos da sua maioria, 
porque o número de mandatos não 
pode ser da prerrogativa do grupo de 
constitucionalistas que elaborou há já 
32 anos a presente Constituição.

Entendo que eles assim decidiram 
porque na altura podiam querer com 
isso evitar algo ruim, que a seu ver ou 
que a não limitação de mandatos 
podia vir a ocorrer, mas creio que tal 
receio já não é susceptível de ocorrer, 
pelo menos num futuro previsível.

o Governo britânico informou ao Gov-
erno 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 alin-
hamento 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 Mpund-
weni Beacon estava em disputa, razão 
pela qual uma comissão Anglo-Por-
tuguesa 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 es-
tudo sustenta que o limite do Grande 
Usutu [embora numerosos mapas 

Por isso, é tempo de se fazer uma 
emenda constitucional sem mais de-
longas, para que o número de manda-
tos que um Presidente possa ter - seja 
ele Filipe Nyusi agora ou os que vierem 
no futuro - seja decidido pelo povo ou 
pela maioria deste nas urnas, e nunca 
com base numa alínea da Constitu-
ição feita por um grupo. Sempre que 
parte duma Constituição se mostra 
desfasada com as novas realidades é 
emendada. Assim tem sido em todos 
os países, mesmo os EUA já emenda-
ram mais de 200 vezes a sua primeira 
Constituição, aprovada no tempo do 
fundador deste país, George Wash-
ington, há já 300 anos. E veja que a 
nossa é quase uma cópia da dos EUA, 
daí a limitação dos mandatos para um 
máximo de dois!

O que me levou a escrever este artigo 
foi quando neste fim-de-semana ouvi e 
vi nas rádios e Tvs que a OJM quer que 
Nyusi tenha o direito de concorrer para 
mais um mandato, ou seja, o terceiro, 
porque entende que ele tem estado a 
provar que é um bom Presidente, não 
obstante tenha liderado o nosso país 
por entre grandes turbulências naturais 
e outras causadas por homens endiab-
rados, desde que assumiu esta função a 
15 de Janeiro de 2015!

Pessoalmente, concordo com a 
OJM e há já um ano que venho de-
fendendo também que se o povo 
moçambicano ou a sua maioria acha 
que Nyusi merece mais um mandado, 
se lhe deve permitir, bastando para 
isso alterar a tal alínea constitucional 
que limita os mandatos a um máximo 

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, respectiva-
mente, de 16 de Dezembro de 1880 a 
23 de Março de 1881 e de 11 de Outu-
bro de 1899 a 31 de Maio de 1902], os 
ingleses estavam com imensas dificul-
dades de receber equipamento militar 
por via dos portos sul-africanos, pela 
acção dos bóeres [a palavra "bóer" sig-
nifica "fazendeiro", "cultivador"]. 

Para além da guerra Anglo-Bóer há 
que destacar também a guerra Anglo-
Zulu, em que a 12 de Janeiro de 1879, 

corra. E se for o mais preferido terá de 
concorrer para um terceiro mandato 
com os candidatos doutros partidos, 
como seja a Renamo, MDM ou a Nova 
Democracia e outros cujos nomes não 
me ocorrem agora, porque não são 
mais que letra morta.

Reitero que defendo o direito de 
Nyusi ter o DIREITO apenas a concor-
rer para um terceiro mandato e não 
que lhe seja dado de bandeja um 
TERCEIRO MANDATO, porque as 
condições tão adversas em que gover-
nou são como aquela equipa de fute-
bol ou outra modalidade que mesmo 
sendo boa jogadora, não conseguiu 
jogar muito bem, porque jogou no 
meio duma grande tempestade ou 
às escuras, porque no estádio em que 
jogou à noite não havia luz.

Os que são amantes do desporto 
sabem que quando não se pode 
jogar em condições apropriadas por 
algum impedimento de força maior, 
então o jogo é remarcado e repetido 
noutro dia. Por isso, Nyusi tem direito 
a repetir a sua governação, através de 
um terceiro mandato, caso seja essa a 
vontade da maioria dos membros da 
sua Frelimo, e se essa vontade for tam-
bém vontade da maioria dos moçam-
bicanos.

Sei do próprio Nyusi que ele próprio 
não quer mais um mandato, mas se 
essa for a vontade dos seus compa-
triotas terá de aceitar, tal como aceitou 
pela primeira vez contra a sua vontade 
também, quando foi proposto pela 
Frelimo em 2014 para ser candidato 
às eleições presidenciais que se real-

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 in-
demnização por danos causados aos 
súbditos britânicos, a liberdade de 
movimentos dos missionários euro-
peus 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. 

izaram nesse ano, e que ele acabou 
ganhando justamente. Ele confirmou 
que não queria ser Presidente e até 
chorou porque achava que não tinha 
cabedal para isso. Desta vez, também 
terá de aceitar se o povo e maioria 
achar que deve continuar no leme do 
nosso país. Espero que se faça debate 
e não haja só contras sem que sejam 
sustentadas sabiamente com factos.

Nyusi tem direito a repetir a sua 
governação porque governou em 
condições tão adversas que se ele não 
fosse um bom líder, o nosso país teria 
colapsado, como era a vontade dos 
nossos múltiplos inimigos, como os 
que suspenderam de uma noite para 
o dia a ajuda financeira que nos vin-
ham dando. Mas graças à sua entrega 
e coragem, o nosso país está mais 
seguro agora do que estava em 2015 
e nos anos turbulentos subsequen-
tes, antes de ele conseguir persuadir o 
agora falecido líder da Renamo a parar 
com a guerra, em Dezembro de 2016, 
e antes também de pôr fim à rebelião 
de alguns dos membros de proa da 
mesma Renamo que se reagruparam 
e fundaram a Junta Militar.

Agora, Nyusi está tendo sucesso 
na luta contra os terroristas em Cabo 
Delgado e seria bom que o deixás-
semos concluir com esta missão, e não 
entregarmos essa missão a um novo 
Presidente que não sabemos se será 
tão bom na pacificação do nosso país 
como ele tem sido, mesmo num mar 
alto e bastante turbulento. 

* Título da responsabilidade do 
Jornal PÚBLICO

mostrem o ponto tripartido sul com 
a África do Sul na linha mediana ou 
thalweg do Grande Usutu, as informa-
ções 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 mon-
tanhas 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 Bea-
con 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 

de dois. A realidade já provou que há 
poucos países que limitam constitu-
cionalmente os mandatos, sendo os 
EUA o país mais visível. Mesmo neste 
já se provou que há vezes que mudam 
bons presidentes por péssimos, como 
se viu quando o competente Barack 
Obama foi substituído pelo lunático e 
descoordenado Donald Trump, que 
desgovernou os EUA e fez com que 
milhões de norte-americanos morres-
sem de Covid-19 por não acatar as re-
comendações da OMS e dos próprios 
peritos sanitários do seu país.  

Reitero que esta minha defesa de 
não se limitar os mandatos não é mo-
tivada pela vontade de ver Nyusi na 
Presidência por um terceiro ou mais 
um mandato, mas tão-somente pela 
defesa duma possível vontade da 
maioria dos moçambicanos e, por via 
disso, da democracia que, como se 
sabe, tem como principal fundamento 
o respeito pela prossecução das von-
tades das maiorias. 

Ora, se a vontade da maioria é que 
deve ter mais um mandato ou mesmo 
mais, como é na Grã-Bretanha e mes-
mo na França, onde o limite dos man-
datos dos seus mandatários máximos 
é em função da votação da maioria 
dos seus povos, então que assim seja 
também connosco.

Para mim, Nyusi tem direito a ser 
permitido concorrer em pé de igual-
dade com outros prováveis candida-
tos do seu partido que queiram tam-
bém concorrer agora à Presidência em 
2024, e se ele for o mais votado entre 
os outros candidatos, então que con-

Por isso, é tempo de se fazer uma 
emenda constitucional sem mais de-
longas, para que o número de manda-
tos que um Presidente possa ter - seja 
ele Filipe Nyusi agora ou os que vierem 
no futuro - seja decidido pelo povo ou 
pela maioria deste nas urnas, e nunca 
com base numa alínea da Constitu-
ição feita por um grupo. Sempre que 
parte duma Constituição se mostra 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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- Afirma Roque Silva, Secretário-geral da Frelimo, chamando atenção para não se confundir esta transição com conflito geracional

II Congresso da OJM marca transição geracional 
Durante três dias, entre sexta-feira 
passada e domingo, os olhos, ouvi-
dos e corações do país jovem e de 
Moçambique profundo estiveram 
concentrados na Escola Central da 
Frelimo, na Matola, onde decorria 
o II Congresso da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), 
que marca o processo de transição 
geracional na liderança do país. No 
encerramento do evento, que cul-
minou com a eleição de Silva Fer-
nando Livone, natural da provín-
cia da Zambézia, para o cargo de 
Secretário-geral da OJM, para o 
quinquénio 2022-2027, Roque 
Silva, Secretário-geral da Frelimo, 
fez um balanço positivo do evento, 
mas deixou uma advertência para 
não se confundir a transição gera-
cional com conflito geracional.

linhou que o sucesso alcançado neste 
II Congresso da OJM não teria sido 
possível sem a profunda capacidade e 
qualidade de liderança do Presidente 
da Frelimo e da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi.

“A clareza das orientações deixadas 
por ele na sessão de abertura do Con-
gresso, a forma lúcida e pragmática 

dos membros do Conselho Nacional 
e do Comité Central da organização, 
cujo Secretariado passou a ser liderado 
por Silva Livone.

 Entretanto, o II Congresso da OJM 
não elegeu o Conselho Jurisdicional, 
esperando-se que tal venha a acon-
tecer brevemente.

PROGRAMA DA OJM 
(2022-2027)

Em relação aos novos estatutos 
e programa de actividades da OJM 
aprovados para o próximo ciclo, com-
preendido entre 2022-2027, Roque 
Silva esclareceu que trata-se de in-
strumentos programáticos que apre-
sentam uma visão holística sobre os 
princípios organizativos e mecanis-
mos de gestão que apontam o rumo 
na direcção para a qual a OJM deve 
guiar a sua acção.

O Secretário-geral da Frelimo sub-

como dirigiu os trabalhos, incluindo 
a pedagogia em que se apoiou para 
mostrar aos participantes o melhor 
caminho para se alcançar consensos 
em cada etapa dos debates, foram 
sem dúvidas uma escola”, referiu.

Nesse contexto, Roque Silva cham-
ou atenção à Juventude para nunca 
perder de vista que os adultos de hoje 
foram os jovens de ontem, e as crianças 
de hoje serão os jovens de amanhã.

“É o ciclo da humanidade, é o ci-
clo da vida. Daí que na sua postura 
perante a sociedade, o membro da 
OJM deve transmitir uma imagem 
de equilíbrio assente no respeito ao 
próximo, na defesa e preservação da 
história do nosso povo, na valorização 
das nossas tradições e na difusão da 
nossa cultura”, apelou.

Para o efeito, Roque Silva fez saber que 
“a juventude moçambicana tem hoje 
a rara oportunidade de ser triplamente 
artífice, participante e testemunha da 

transição geracional na liderança do 
nosso partido e da nossa Nação”.

Com efeito, o Secretário-geral da 
Frelimo salientou ainda que o pro-
cesso de transição geracional na lider-
ança do país, ora em curso, isto é, que 
inicia no mandato do Presidente Filipe 
Nyusi, não deve ser confundido com 
conflito geracional.

de novos dirigentes do país”, destacou.

TPC PARA OS NOVOS ÓRGÃOS

Alinhando no mesmo diapasão, o 
Secretário-geral do partido, dirigindo-
se aos órgãos da OJM eleitos, fez saber 
que estes devem se desafiar continu-
amente para desenvolver acções em 

Silva Livone, novo SG da OJM

ANSELMO SENGO                                     
Email: sengoans@yahoo.com.br

 
Para chegar ao cargo de Secretário-

geral da OJM, Silva Livone conseguiu 93 
votos, correspondentes a 60 porcento, 
deixando para trás o outro candidato, 
Gimésio Cândido, natural de Cabo Del-
gado, com 61 votos, equivalentes a 40 
porcento dos votos expressos.

Discursando no encerramento do II 
Congresso da OJM, que decorreu en-
tre os dias 20 e 23 de Maio, na Matola, 
sob o lema “OJM engajada na defesa 
da pátria e desenvolvimento”, Roque 
Silva felicitou o novo Secretário-geral 
da organização, que substitui Anchia 
Talapa Formiga, e desejou maiores 
sucessos na sua missão, nutrindo a 
convicção de que saberá empregar as 
suas energias, saber e inteligência na 
condução desta organização e fazer 
jus à confiança nele depositada.

Para Roque Silva, o ambiente de sol-
enidade que marcou o processo eleito-
ral provou que os membros da OJM 
tinham a plena consciência da respon-
sabilidade que o processo de escolher os 
melhores entre os melhores acarretava.

De facto, segundo o Secretário-ger-
al da Frelimo, “o ambiente de festa que 
marcou o anúncio dos resultados é 
uma clara indicação de que os delega-
dos ao Congresso estavam conscien-
tes de que destas eleições não houve 
vencidos, mas sim o vencedor, que foi 
a OJM e a Frelimo, o partido de vitórias”.

Significa isto dizer que indepen-
dentemente da simpatia que os del-
egados ao Congresso tinham por um 
e outro candidato, o Secretário-geral 
eleito é de todos os membros da OJM. 

No entanto, durante o Congresso, 
que juntou 700 participantes na Es-
cola Central do Partido, na Matola, 
província de Maputo, entre delegados, 
membros da Comissão Política da Fre-
limo, o antigo Presidente da República 
e Presidente honorário da Frelimo, Ar-
mando Guebuza, e convidados, foram 
aprovados novos estatutos da OJM, o 
programa de actividades para os próx-
imos cinco anos, bem como a eleição 

“Este processo convoca a juventude 
a assumir a verdadeira dimensão da 
pesada responsabilidade que tem em 
mãos, no sentido de garantir que este 
projecto da Frelimo continue a decorrer 
com normalidade e alcance o sucesso 
que todos almejamos”, esclareceu.

Aliás, na sessão de abertura, o Presi-
dente da Frelimo e da República de 
Moçambique esclareceu que a neces-
sidade de rejuvenescimento da OJM 
não é uma questão nova.

Segundo Filipe Nyusi, “já na confer-
ência constitutiva da OJM tinha sido 
definido que os membros tinham que 
ser jovens na faixa etária dos 14 aos 30 
anos de idade, tendo mais tarde sido 
alargada para 15 aos 35 anos de idade”.

A propósito, recordou que actual-
mente as Nações Unidas consideram 
jovem o indivíduo que está na faixa 
etária de 15 aos 24 anos de idade.

“Isto, por vezes, faz com que os nos-
sos líderes juvenis não sejam aceites 
em conferências internacionais sobre 
assuntos da juventude”, frisou.

Atingida a idade-limite, segundo 
Filipe Nyusi, “o antigo membro da OJM 
deve enquadrar-se nos órgãos do 
partido, participando com os demais 
membros nas tarefas e decisões dos 
órgãos, contribuindo dessa maneira 
com a experiência acumulada na OJM 
para o fortalecimento da acção do par-
tido, a partir da base”.

“Recomendamos aos membros dos 
órgãos que serão eleitos neste congres-
so para imediatamente procederem 
a regularização dos órgãos a nível das 
províncias e dos distritos, na base dos 
limites etários confirmados durante os 
trabalhos do II Congresso”, disse.

De seguida, Filipe Nyusi esclareceu 
que o jovem que militou na OJM, 
depois dos 30 anos não deixa de ser 
membro do partido Frelimo.

“Queremos que a OJM seja a forja 

três direcções principais. A primeira di-
recção deve estar centrada na prepara-
ção da vitória da Frelimo nos próximos 
ciclos eleitorais. A segunda deve cingir-
se na consolidação do processo de 
rejuvenescimento da organização e, 
em terceiro lugar, criar condições para 
a sustentabilidade financeira da OJM. 

“Sem isto teremos perdido a opor-
tunidade de fazer diferença como 
novo Secretariado”, sublinhou o Se-
cretário-geral, que acrescentou que na 
preparação da vitória da Frelimo nos 
próximos ciclos eleitorais, a OJM deve 
apostar no envolvimento de todos os 
jovens na educação cívica e patriótica, 
incutir nos jovens o espírito de voto re-
sponsável. Ou seja, “o voto na Frelimo e 
nos seus candidatos”, indicou.

No mesmo processo, a nova di-
recção da OJM deve igualmente cris-
talizar na consciência dos jovens que 
“votar, e votar bem, significa votar na 
Frelimo e nos seus candidatos, é a 
forma mais sublime do exercício da 
cidadania. É a única via de assegurar o 
seu futuro, o futuro de Moçambique 
e dos moçambicanos, esta pátria de 
jovens”, exortou Roque Silva. 

Sublinhou ainda que “o rejuvenesci-
mento é a única alternativa que a OJM 
tem para assegurar a sua própria con-
tinuidade”, devendo para o efeito con-
tinuar a abrir espaço para a integração 
nas suas fileiras de todos os cidadãos 
que estão na sua idade juvenil, com-
preendida entre os 15 e 35 anos, con-
forme estabelecem os novos estatutos 
aprovados neste II Congresso”.

A questão da sustentabilidade 
económica e financeira da OJM, de 
acordo com o SG da Frelimo, deve 
constar no topo da agenda dos novos 
órgãos eleitos.

“A OJM deve, muito rapidamente, 
avançar para um estágio em que a 
realização das suas actividades e pro-
gramas não deve estar condicionada 
ou depender sempre de apoios de 
terceiros”, apelou.

Este processo, prosseguiu, implica 
a adopção de mecanismos eficientes 
de planificação, adaptação e gestão 
correcta dos recursos disponíveis. Para 
isso, a OJM deve ser capaz de rentabi-
lizar e multiplicar os recursos aloca-
dos à sua disposição, com isenção e 
transparência, assente na cultura de 
prestação de contas.

“Um dos desafios imediatos que os 
órgãos eleitos devem tomar para si é 
a elaboração de um programa espe-
cífico para a divulgação das decisões 
saídas deste II Congresso. As decisões 
tomadas neste Congresso devem ser 
assumidas e interiorizadas por todos 
os membros da nossa organização, 
mas também por jovens desta nossa 
Pátria amada, pois a nossa missão 
como OJM é assegurar o bem-estar de 
todos os jovens, independentemente 
de ser membros ou simpatizantes do 
nosso partido”, recomendou. 

NACIONAL

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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NACIONAL

CNE deve afirmar-se como centro 
da democracia multipartidária 

Capacitados membros das Comissões das 
Contas Públicas da SADC 

A integração de Mário Ernesto Au-
gusto, eleito após o crivo e sufrágio 
pelo plenário da Assembleia da 
República na Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), deve, segundo 
o Presidente da República, contri-
buir para a afirmação deste órgão 
como o epítome da democracia 
multipartidária em Moçambique, 
o garante da expressão da vontade 
do Povo nos processos eleitorais. 
Entretanto, Mário Ernesto Augusto, 
que sexta-feira tomou posse pe-
rante Filipe Nyusi, em substituição 
de Abílio da Conceição Guilherme 
Diruai, ex-vogal que morreu vítima 
de doença, foi juntar-se ao colégio 
dos actuais membros da Comissão 
Nacional de Eleições que iniciaram 
as funções a 15 de Janeiro de 2021, 
para um mandato de seis anos, nos 
termos da Lei.

Na qualidade de co-presidente do Pelouro de Finanças e Tesouraria da Organização Regional que tutela e fiscaliza 
as Contas Públicas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADCOPAC), Moçambique, através do 
Presidente da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, o deputado António Niquice, partici-
pou de 18 a 22 de Maio de 2022, em Mahe, Seychelles, na reunião de acção e capacitação para os novos membros da 
Comissão das Contas Públicas dos países da região. 

Na ocasião, o Chefe de Estado afir-
mou que é certo que, como qualquer 
outro Estado no mundo, mesmo 
aqueles que adoptam o sistema de 
democracia, Moçambique também 
tem seus desafios na consolidação da 
democracia multipartidária.

“E nesse processo, o empossado, 
juntamente com os demais membros 
da Comissão Nacional de Eleições, tem 
um papel fundamental no aperfeiçoa-
mento permanente dos processos de 
organização e administração eleitoral 
para que os momentos eleitorais se-
jam um momento de celebração das 
nossas diferenças na consolidação 
de uma Nação mais coesa, pacífica e 
próspera”, disse Filipe Nyusi.

Para o Presidente da República, 
Mário Ernesto Augusto passou a 
integrar a CNE num momento par-
ticularmente importante no calen-

Trata-se, segundo um comunicado 
de imprensa da Comissão do Plano e 
Orçamento da Assembleia da Repúbli-
ca recebido na nossa Redacção, de 
um programa de revisão por pares e 
capacitação dos novos membros das 
Comissões de Contas Públicas (PACs) e 
comissões similares e respectivos fun-
cionários técnicos.

De acordo com a mesma nota de 
imprensa, o programa visa discutir o 
papel e os objectivos da SADCOPAC 
e o progresso na implementação 
das resoluções das conferências e do 
Guião de Boas Práticas, defender o 
empoderamento dos membros dos 
parlamentos dos Estados membros 
para desempenhar efectivamente as 
suas funções e reforçar a capacidade 
dos membros das Comissões de Con-
tas Públicas e comissões similares nos 
países membros da SADC.

No entanto, constituíram matérias 

com o Presidente do Parlamento das 
Seychelles, Ministro das Finanças, o 
Auditor-Geral (o equivalente ao Tribu-
nal Administrativo, em Moçambique), 
entre outros encontros técnicos, inclu-
indo visitas de troca de experiências 
e boas práticas relativas à auditoria e 
fiscalização das contas públicas.

Intervindo na sessão de encerra-
mento da reunião, o deputado An-
tónio Niquice, Presidente da Comissão 
do Plano e Orçamento do Parlamento 
moçambicano, disse que as acções de 
formação/capacitação devem ser per-
manentes e contínuas para os mem-
bros dos parlamentos, em particular 
os das Comissões das Contas Públicas, 
para que possam melhor exercer a sua 
função fiscalizadora e garantir uma 
maior interacção e colaboração entre 
os parlamentos, o Auditor-Geral e o Ex-
ecutivo, no exercício da acção fiscaliza-
dora, à luz do princípio de separação e 

para a acção de formação os princípios 
fundamentais subjacentes ao trabalho 
das Comissões das Contas Públicas, o 
Guião de boas práticas da SADCOPAC 
sobre PACs e Comissões Similares e 
parceria estratégica entre as Institu-
ições Supremas de Auditoria (SAIs) e 
as PACs. 

Os novos membros das Comissões 
de Contas Públicas (PACs) e Comissões 
Similares e respectivos funcionários 
técnicos foram também capacitados 
em matérias ligadas à política fiscal, 
fluxos financeiros ilícitos (IFFs) no sec-
tor do Turismo; o papel dos PACs na 
Gestão da Dívida Pública (estudos de 
caso de Moçambique e Seychelles, e o 
papel das Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) e da media no aprimora-
mento da supervisão dos recursos 
públicos.

Durante o evento foram realizados 
igualmente encontros de trabalho 

dário eleitoral nacional, em virtude da 
marcação pelo Governo das sextas 
eleições autárquicas para o dia 11 de 
Outubro de 2023. 

2025 são de extrema importância para 
a boa prossecução do processo eleito-
ral, com destaque para a instalação 
dos órgãos de apoio à Comissão Na-
cional de Eleições; o recenseamento 
eleitoral, na jurisdição dos distritos com 
autarquias locais; e na supervisão das 
tarefas acometidas legalmente pela 
Comissão Nacional de Eleições.

“E nesse processo, o empossado, 
juntamente com os demais membros 
da Comissão Nacional de Eleições, tem 
um papel fundamental no aperfeiçoa-
mento permanente dos processos de 
organização e administração eleitoral 

- Recomenda Filipe Nyusi

Para o efeito, recomendou ao novo 
vogal da CNE para concentrar e dar a 
sua contribuição nas tarefas que nesta 
primeira fase do ciclo eleitoral de 2022-

Chefe do Estado empossa Mário Ernesto Augusto como membro da CNE 

António Niquice, Presidente da Comissão do Plano e Orçamento da AR

para que os momentos eleitorais se-
jam um momento de celebração das 
nossas diferenças na consolidação 
de uma Nação mais coesa, pacífica e 
próspera”, apontou Filipe Nyusi.

Na ocasião, o estadista moçambica-
no encorajou ao envolvimento das or-
ganizações da Sociedade Civil na iden-
tificação e na procura de soluções de 
questões que constituem obstáculos 
aos processos eleitorais no nosso país.

A nível do Governo, disse, “con-
tinuaremos a redobrar esforços para a 
melhoria contínua das condições de 
trabalho da CNE, dentro da realidade 
conjuntural e demais órgãos eleitorais 
para que possam realizar a sua nobre 
e delicada missão com eficiência e 
eficácia”.

A CNE é um órgão do Estado, inde-
pendente de todos os poderes, impar-
cial e responsável pela supervisão dos 
recenseamentos e dos actos eleitorais, 
em obediência escrupulosa à Consti-
tuição e às leis.

interdependência de poderes.
Ao defender a realização de for-

mação/capacitação permanentes e 
contínuas, António Niquice referiu que 
tal visa assegurar que os legisladores 
tenham conhecimento e domínio da 
legislação aplicável, incluindo a neces-
sidade de harmonização dos procedi-
mentos ao nível dos Estados-mem-
bros da SADC, no âmbito do processo 
de integração regional.

Refira-se que a SADCOPAC tem, 
desde 2021, vindo a promover encon-
tros de trabalho com as instituições 
que devem manter uma interacção 

tação enquadram-se numa das suas 
competências, pois visam fortalecer 
e promover o empoderamento dos 
membros dos parlamentos dos Esta-
dos- membros para que desempen-
hem de forma eficaz as suas funções 
de legislar, fiscalizar a gestão das fi-
nanças públicas, a boa governação, 
transparência financeira e o controlo 
da dívida pública ao nível regional, 
bem como as de representar o povo.

A missão era liderada pelo Presi-
dente da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral para 
Contas Públicas, o zambiano Warren 

e colaboração contínuas, nomeada-
mente os presidentes dos parlamentos, 
o Executivo (ministros das Finanças) e 
auditores-gerais dos países dos Estados-
membros, bem como acções de ca-
pacitação para os novos membros das 
Comissões das Contas Públicas.

Estas acções de formação e capaci-

Mwambazi, deputado que preside 
à Comissão de Contas Públicas no 
respectivo Parlamento, e integrava 
os presidentes das Comissões das 
Contas Públicas do Botswana, Malawi, 
Moçambique, Seychelles, Tanzânia e 
Zimbabwe, acompanhados dos re-
spectivos secretariados.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Público
Segunda-feira 23 de Maio de 2022

11

1.	A	 intellica	 é	 uma	 empresa	 moçambicana,	 de	

capital	100%	nacional,	com	mais	de	15	anos	no	

mercado,	fruto	de	spinoff		(separação	e	venda)	

das	linhas	de	negócio	de	Consultoria	de	Gestão,	

Corporate	 Finance,	 Sistemas	 e	 Tecnologias	 de	

Informação	 duma	 Consultora	 Global	 em	 2006	

e	 com	 uma	 forte	 actuação	 nos	 segmentos	

de	 Finanças,	 Telecoms,	 Utilities,	 Oil	 and	 Gas,	

Infra	 Estruturas,	 ONGs,	 Público	 e	 Organismos	

Internacionais.

2.	Em	2016,	na	sequência	das	negociações	havidas	

com	a	Insitec	Capital,	S.A.	(accionista	na	altura),	

foi	concretizada	a	aquisição	na	totalidade	das	

acções	(100%),	numa	operação	de	Management	
Buy	 Out	 (MBO).	 Como	 resultado	 desta	

transacção,	as	acções	da	intellica	passaram	a	ser	

detidas	por	um	grupo	de	Consultores/Gestores,	

que	já	faziam	parte	da	consultora	desde	a	sua	

génese	 em	 2006,	 tendo	 sido	 indicados	 entre	

os	 accionistas	 Noraly	 Nhantumbo,	 Fulgêncio	

Matlombe	e	Fernando	Ernesto	como	membros	

do	Conselho	de	Administração	da	empresa.	Os	

NOTA DE ESCLARECIMENTO

actuais	 gestores	 da	 intellica	 têm	 todos	 mais	

de	 20	 anos	 de	 experiência	 em	 Consultoria,	

incluindo	em	empresas	multinacionais	do	ramo	

a	operar	em	Moçambique,	entidades	nas	quais	

colaboraram	antes	de	abraçar	a	intellica.

3.	De	referir	que	o	desenvolvimento	contínuo	dos	

técnicos	 da	 intellica	 é	 alicerçado	 através	 de	

acções	específicas	de	formação	nas	diferentes	

áreas	 da	 sua	 actuação,	 para	 fazer	 face	 às	

necessidades	 do	 mercado,	 alavancadas	 pelas	

parceiras	 globais	 mantidas	 com	 os	 principais	

players	do	sector	da	consultoria.

	 É	visão	da	intellica	ser	uma	entidade	nacional,	

que	 aposta	 no	 rigor,	 qualidade,	 integridade	 e	

na	 conjugação	 do	 conhecimento	 local	 com	 as	

melhores	 práticas	 internacionais,	 de	 forma	 a	

agregar	valor	aos	seus	clientes,	colaboradores	

e	parceiros.

4.	Em	face	do	acima	exposto,	destacamos	que	o	

cidadão	Celso	Correia	não	faz	parte	da	estrutura	

accionista	da	intellica.

Na	sequência	da	informação	que	tem	vindo	a	ser	veiculada,	de	forma	reiterada,	por	alguns	
meios	de	comunicação	social	e	nas	redes	sociais,	associando	a	pessoa	de	Celso	Correia	
aos	accionistas	da	intellica,	esta	consultora	serve-se	da	presente	para	prestar	o	seguinte	
esclarecimento:

Maputo,	19	de	Maio	de	2022

PUBLICIDADE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CENTRAIS

Caiu na última sexta-feira o pano da V Sessão Ordinária da Assembleia da República (AR), que debateu e aprovou várias propostas de revisão de leis, com destaque para a Lei de Branqueamento 
de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, bem como o Regime Jurídico Específico à Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo e Acções Conexas, visando reforçar o quadro normativo de 
prevenção e combate a este tipo de crime e delitos. Mais uma vez, a AR não debateu as propostas de Lei de Comunicação Social e de Radiodifusão, por falta de consensos entre as bancadas em 
torno de alguns artigos, tendo a matéria sido agendada para a próxima sessão ordinária. 

Congresso da OJM marca transição geracional 

nanciamento do Terrorismo, a Lei que 
estabelece o Regime Jurídico Especí-
fico, Aplicável à Prevenção, Repreen-
são e Combate ao Terrorismo e Acções 
Conexas.

LEIS REFORÇAM PREVENÇÃO E 
PUNIÇÃO DE ACTOS 

TERRORISTAS 

Usando o pódio da AR, o chefe da 
bancada parlamentar da AR, Sérgio 
Pantie, defende que as alterações à 
Lei de Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo, bem 
como o Regime Jurídico Específico à 
Prevenção, Repressão e Combate ao 
Terrorismo e Acções Conexas, com o 
objectivo de reforçar o quadro norma-
tivo de prevenção e combate a este 
tipo de crimes e delitos, vêm impedir 
que o sistema financeiro e as institu-
ições económicas sejam usadas com 
fins ilícitos e reforçar a prevenção e 
punição do terrorista, dos actos ter-
roristas, das organizações terroristas, 
do terrorismo internacional e daqueles 
que possam, de alguma forma, rec-
ompensar ou louvar outra pessoa pela 
prática do terrorismo. 

“As leis também permitem a 
Moçambique agir de forma célere na 
implementação de resoluções das 
Nações Unidas para o congelamento 
de activos, bem como a prevenção e 
combate vigoroso da criminalidade 

organizada transnacional”, afirmou 
Sérgio Pantie. 

Quanto à falta de debate das Pro-
postas de Lei de Comunicação Social 
e de Radiodifusão, a Lei de Bases da 
Criação, Organização e Funciona-
mento das Autarquias Locais e o Pro-
jecto de Lei Atinente ao Estatuto do 
Funcionário e Agente Parlamentar, a 
Frelimo considera que o seu agenda-
mento para a próxima sessão ordinária 
vai permitir uma maior socialização e 
debate com os vários actores da so-
ciedade moçambicana, construindo 
assim os consensos necessários para 
a sua apreciação e aprovação pela As-
sembleia da República. 

De seguida, Sérgio Pantie afirmou 
que os moçambicanos são teste-
munhas do incansável trabalho do 
Presidente da República para manter 
Moçambique na rota do desenvolvi-
mento, com inúmeras iniciativas real-
izadas nos últimos dias.

O chefe da bancada parlamentar 
da Frelimo destacou o lançamento 
do Projecto Zona Especial de Proces-
samento Agro-industrial do Corre-
dor de Desenvolvimento Integrado 
Pemba-Lichinga (ZEPA), o lançamento 
do Projecto de Partilha e Produção 
de Gás Natural (PSA), que engloba a 
construção de três empreendimen-
tos, nomeadamente a refinaria de gás 
de cozinha, central eléctrica de ciclo 
combinado, bem como a construção 
da linha de transmissão de energia 

para conectar a rede nacional na 
região Sul do país, incluindo a iniciativa 
presidencial “Um Distrito, Uma Estação 
Meteorológica”, que visa reforçar a ca-
pacidade de previsão do tempo, em 
resposta às calamidades naturais que 
ciclicamente afectam Moçambique. 

Sérgio Pantie apontou ainda a inau-
guração da Agência bancária no dis-
trito de Marínguè, inserida na iniciativa 
presidencial “Um Distrito, Um Banco”; 
dos edifícios dos Tribunais Judiciais dos 
distritos de Mocuba, Monapo e Kan-
yaka, erguidos no âmbito da iniciativa 
presidencial “Um Distrito, Um Edifício 
Condigno para o Tribunal”, e de quatro 
cais no Porto de Maputo, infra-estrutu-
ras que vão garantir o fluxo de merca-
dorias e colocar Moçambique como 
actor cada vez mais relevante na área 
de logística a nível da região, e não só.

No plano diplomático, a Frelimo na 
AR apontou a recepção do estadista 
malawiano, do enviado especial do 
Chefe de Estado do Zimbabwe, do 
Vice-Presidente de Botswana, bem 
como as visitas de Estado de Sua Ex-
celência o Presidente da República às 
Repúblicas do Botswana e Uganda, 
com o objectivo de reforçar, aprofun-
dar e consolidar as relações históricas 
de irmandade, amizade, solidariedade 
e cooperação existentes entre os po-
vos e países, tendo sido assinados vári-
os acordos, com enfoque para as áreas 
de agricultura, energia, transportes 
e indústria, e outras que contribuem 
para potenciar a integração na região. 

As mudanças climáticas não pas-
saram despercebidas no discurso de 
encerramento de Sérgio Pantie. 

Para o efeito, referiu que elas colo-
cam a Moçambique o desafio de se 
reinventar para viver com as calami-
dades naturais nos próximos tempos, 
tendo em conta que a realidade tem 
mostrado anualmente que os ciclones 
e as depressões tropicais farão parte 
da normalidade dos moçambicanos 
como Nação. 

“A forma recorrente com que nos 
últimos cinco anos o nosso país tem 
sofrido os efeitos nefastos das mudan-
ças climáticas tem levado à morte de 
milhares de moçambicanos, à destru-
ição de importantes infra-estruturas e 
ao atraso do nosso trilho rumo ao de-
senvolvimento”, disse. 

COMBATE AO TERRORISMO

De acordo com Sérgio Pantie, outro 
desafio que se coloca aos moçambica-
nos como dever colectivo é o terror-
ismo na província de Cabo Delgado, 
onde afirma que graças à bravura das 
Forças de Defesa e Segurança, com 
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Ao longo da V Sessão Ordinária, 

que durou três meses, a Assembleia 
da República debateu e aprovou a 
Revisão da Lei do Desporto, a Revisão 
da Lei de Electricidade, a Revisão da 
Lei dos Direitos de Autor e Direitos 
Conexos, a Lei que Estabelece o Re-
gime Jurídico de Identificação Civil e 
do Bilhete de Identidade do Cidadão 
Nacional e a Revisão da Lei que Cria 
o Serviço Nacional de Migração (SE-
NAMI); a Revisão da Lei que Aprova a 
Organização, Composição, Funciona-
mento e Competências dos Tribunais 
Marítimos. Entretanto, mais uma vez, 
a AR não debateu as propostas de Lei 
de Comunicação Social e de Radiodi-
fusão, por falta de consensos entre as 
bancadas. Não foi também apreciada 
a Lei de Bases da Criação, Organização 
e Funcionamento das Autarquias Lo-
cais e o Projecto de Lei Atinente ao Es-
tatuto do Funcionário e Agente Parla-
mentar, que passaram para a próxima 
sessão ordinária.

Assim, na sua intervenção que mar-
cou o fim dos trabalhos da V Sessão 
Ordinária da AR, Esperança Bias, Presi-
dente do órgão, recomendou o Execu-
tivo a melhorar a gestão e controlo de 
recursos financeiros e apertar o cerco 
contra a corrupção, como forma de 
melhorar a confiança junto dos par-
ceiros de cooperação internacionais. 

Durante o seu discurso, Esperança 
Bias destacou a situação económica 
em que o país vive e a necessidade de 
apostar mais na gestão transparente 
do erário público e ser mais actuante 
no combate à corrupção, para não 
perder a confiança diante dos credores 
internacionais.

“Com a retoma da assistência fi-
nanceira a Moçambique, pelo Fundo 
Monetário Internacional, encorajamos 
igualmente o Governo a prosseguir 
com as reformas estruturais em curso, 
aprimorando os mecanismos de 
gestão e controlo, contribuindo assim 
para uma maior credibilidade do nos-
so país e melhorando o clima de atrac-
cão de investimentos ”, frisou a Presi-
dente da Assembleia da República.

Esperança Bias acrescentou que a 
actuação das instituições de justiça no 
combate ao terrorismo e outros crimes 
poderá ser reforçada com a aprovação 
de alguns instrumentos legais.

A título de exemplo, Bias apon-
tou com destaque a Lei que aprova 
o Regime Jurídico Especial de Perda 
Alargada de Bens e Recuperação de 
Activos, a Lei de Prevenção e Combate 
ao Branqueamento de Capitais e Fi-

Sérgio Pantie, da FRELIMO

- Afirma Roque Silva, Secretário-geral da Frelimo, chamando atenção para não se confundir esta transição com conflito geracional

o apoio das forças da SADC e do Ru-
anda, a situação de segurança e tran-
quilidade pública é uma realidade nos 
distritos do norte de Cabo Delgado. 

Para o chefe da bancada maioritária, 
os sinais claros de recuperação que se 
vivem nos distritos da Mocímboa da 
Praia, Palma, Quissanga, Muidumbe, 
Nangade e Macomia, a norte de Cabo 
Delgado, atestam a clareza de lider-
ança do Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, por em tempo opor-
tuno ter sabido traçar estratégias para 
as FDS, juntamente com as forças da 
SADC e do Ruanda, combaterem este 
inimigo comum do país, da região, de 
África e do Mundo – o terrorismo. 

“À medida que o tempo passa e se 
intensificam as acções contra os ter-
roristas, contando com a colaboração 
efectiva da população, temos tomado 
conhecimento de avanços significati-
vos que desembocam na neutraliza-
ção e eliminação física dos terroristas e 
também das suas importantes lideran-
ças”, referiu.

Acrescentou que “nós, tal como 
todo o povo moçambicano, e so-
bretudo aqueles que são vítimas do 
terrorismo, sempre acreditamos na 
bravura e no brio das nossas Forças 
de Defesa e Segurança, e nesta casa 
fomos sempre o único partido político 
a defender a vinda das forças de países 
irmãos, como da SADC e do Ruanda, 
para nos apoiarem nesta luta que esta-
mos a travar e a vencer”. 

Nesse contexto, a bancada da Fre-
limo saúda a decisão tomada pela 
SADC de prorrogar a Missão Militar de 
combate ao terrorismo (SAMIM), de 15 
de Abril a 15 de Julho, com uma abor-
dagem multifuncional, para garantir 
que tenha sucesso no seu mandato 
de restabelecimento da paz e estabili-
dade nas zonas afectadas da província 
de Cabo Delgado.   

“Acreditamos que com trabalho ár-
duo de cada um de nós garantiremos 
a recuperação da confiança e criação 
de condições para que as populações 
possam regressem às suas zonas de 
origem, e que os investidores nacio-
nais e estrangeiros promovam o cres-
cimento económico e um desenvolvi-
mento rápido e sustentável da região. 
O nosso desenvolvimento, compatri-
otas, é da responsabilidade de todos e 
de cada um de nós, cujo alicerce passa 
pela garantia da paz e segurança 
públicas”, frisou.  

Num outro contexto, Sérgio Pantie 
fez saber que durante esta sessão os 
deputados tiveram a oportunidade de 
interagir com o Governo nas sessões 
de pedidos de informação e pergun-
tas ao Governo, onde a Assembleia 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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foram informados e esclarecidos sobre 
diversas matérias de interesse nacional. 

Nessa interacção com os deputa-
dos, o Governo informou aos moçam-
bicanos as realizações plasmadas no 
Programa Quinquenal do Governo 
(PQG) e no Plano Económico e Social, 
que contribuem decisivamente para 
a melhoria das condições de vida dos 
moçambicanos. 

Com efeito, “saudamos o cometi-
mento do Governo em promover o 
crescimento económico, prestando 
atenção à agricultura e outros sectores 
prioritários, promovendo o aumento 
da produção e da produtividade em 
todos os sectores da economia, como 
nas áreas da educação, saúde, água 
e saneamento do meio, expansão 
da energia, construção de estradas e 
pontes, entre outras realizações com 
grande impacto na vida das popula-
ções”, enalteceu. 

Aliás, sublinhou que a bancada da 
Frelimo orgulha-se de ter um Governo 
proactivo e com capacidade de con-
dução de uma diplomacia económica 
que está a atrair o investimento directo 
estrangeiro e afirmar Moçambique no 
concerto das nações. 

“Fica aqui o registo e devidamente 
justificado o porquê as instituições 
monetárias internacionais tomaram a 
decisão de retomar o financiamento 
ao Orçamento do Estado e juntar-se 
ao nosso Governo e povo no camin-
ho de desenvolvimento”, destacou 
Sérgio Pantie.

Salientou que o Governo tem sa-
bido gerir correctamente as finanças 
públicas e implementado reformas 
macroeconómicas profundas que 
permitiram o país alcançar resultados 
positivos. 

“A governação baseada na cultura 
de transparência e prestação de con-
tas, registada nos últimos anos, consti-
tuiu passos gigantescos para a garan-
tia da confiança e credibilidade junto 
dos parceiros”, afirmou. 

ELEIÇÃO PARA CONSELHO 
DE SEGURANÇA DAS 

NAÇÕES UNIDAS 

Neste capítulo, a bancada parla-
mentar da Frelimo recordou que se 
está a passos largos para a realização 
da eleição no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas, marcada 
para o próximo dia 9 de Junho, onde 
Moçambique é candidato a membro 
não-permanente daquele órgão. 

Além da larga experiência que 
Moçambique possui na resolução 
pacífica de conflitos, através da preser-
vação da paz e da estabilidade política, 
a candidatura do país fundamenta-se 
ainda pela necessidade crescente de 
promoção da paz e segurança no con-
texto internacional, esforços que têm 
sido empreendidos pela Organização 
das Nações Unidas, União Africana e 
outras organizações internacionais; a 
promoção do multilateralismo, o com-
bate ao terrorismo, mudanças climáti-
cas, questões humanitárias, promoção 
dos direitos humanos e equidade de 

acesso à água, sistemas de educação e 
saúde obsoletos, violação sistemática 
dos direitos e liberdades dos cidadãos, 
incluindo a proibição de manifesta-
ções, uma máquina administrativa da 
justiça totalmente capturada, onde os 
polícias, agentes do SERNIC, os magis-
trados e advogados associam-se para 
raptar, sequestrar e branquear capitais 
do erário público”.

SECTOR DA SAÚDE VIOLA OS 
DIREITOS HUMANOS 

Por sua vez, José Domingos Manuel, 
vice-chefe da bancada parlamentar 
do MDM, afirma que os trabalhadores 
moçambicanos, verdadeiros produ-
tores da riqueza, merecem um salário 
mínimo justo e compatível com o cus-
to de vida para a satisfação das necessi-
dades básicas do trabalhador e do seu 
agregado familiar. 

“O salário mínimo justo significa 
cobrir as despesas de alimentação, 

género, factores fundamentais para a 
promoção do desenvolvimento har-
monioso e consequente redução das 
desigualdades e da pobreza. 

Assim, “reiteramos o nosso apelo 
a todos os moçambicanos, e não só, 
bem como aos ilustres embaixadores 
acreditados em Moçambique, aos 
países irmãos da Região da SADC, aos 
membros da União Africana e a todos 
os Estados-membros da ONU para 
continuarem a apoiar a candidatura 
de Moçambique a membro não-per-
manente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas”.  

CUSTO DE VIDA PREOCUPA A 
RENAMO

Entretanto, a bancada parlamentar 
da Renamo afirmou que encerrava a 
sessão preocupada com o aumento 
do custo de vida, agravado pelos 
baixos salários mínimos, aumento da 
criminalidade e da impunidade das 
autoridades policiais.

“Não é racional nem aceitável que 
Moçambique dependa do trigo que 
atravessa fronteiras, quando Manica, 
Tete e Zambézia têm condições agro-
ecológicas para o produzir. Não se 
compreende, é vergonhoso estarmos 
a depender da importação do milho, 
batata, cebola, alho, até tomate, de 
países vizinhos com menos capacid-
ades e potencialidades agrícolas para 
alimentar o nosso povo. É líquido que 
esta dependência provém da clara fal-
ta de vontade política, porque aqueles 
que deviam promover e garantir o 
desenvolvimento económico através 
da agricultura são os que capturaram 
o sector económico e tiram vantagem 
destas importações”, asseverou Cle-
mentina Bomba, vice-presidente da 
bancada da Renamo.

Com efeito, a Renamo na Assem-
bleia da República referiu que já per-
cebeu, e a população também, “que a 
agenda do regime não é a promoção 
do bem-estar da população, tão 
simples quanto isto: fraco sistema de 

alojamento, água, energia, transporte, 
assistência médica e medicamentosa, 
educação dos filhos e outros bens es-
senciais para a dignidade humana”, 
defende o MDM, acrescentando que 
a fixação do salário mínimo não deve 
prejudicar a negociação directa entre 
o patronato e o sindicato local, para 
que se encontre o melhor salário, de 
acordo com as reais potencialidades, 
produtividade e o encaixe financeiro 
de cada unidade empresarial.

Quanto ao regresso do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) à praça 
financeira nacional e a decisão de 
apoio directo ao Orçamento do Es-
tado, José Domingos considera que 
isso não significa taxativamente a 
normalização da economia nacional, 
pois entende que só havendo uma 
estratégia nacional real de desen-
volvimento, a curto e médio prazo, 
poder-se-á alavancar a economia, 
reduzindo os juros bancários, de-
terminados encargos fiscais e taxas 
desnecessárias, eliminando assim a 
duplicação do IVA e reduzi-lo a 14%. 

Noutra face da mesma moeda, o 
MDM defende o reembolso do IVA e 
pagamento de facturas dos serviços 
executados a favor do Estado pelas 
empresas de forma transparente, com 
visto do Tribunal Administrativo. 

“A ausência de uma estratégia na-
cional real de desenvolvimento e a 
vontade política de eliminar a teia de 
corrupção instalada no Aparelho do 
Estado vai propiciar a contratação de 
mais dívidas para encher os bolsos dos 
corruptos e seus associados”, disse o 
vice-chefe da bancada do MDM.

Ainda no seu discurso de encer-
ramento, José Domingos disse que o 
sector da saúde é um dos prioritários 
em Moçambique, porque se respon-
sabiliza pelos serviços públicos que af-
ectam a vida dos cidadãos, sobretudo 
os grupos vulneráveis que “somos 
todos nós enquanto seres humanos, 
independentemente da condição 
sócio-económica de cada um”. 

Entretanto, entende que o sector 

ainda está aquém de responder aos 
desafios de expansão de serviços e 
acesso universal do tratamento. “Este 
facto viola sobremaneira os princípios 
elementares dos direitos humanos, 
sob o olhar impávido, indiferente e in-
sensível deste Governo sem coração”, 
referiu, tendo de seguida observado 
que infelizmente se tem estado a tes-
temunhar no país, de forma reiterada, 
a rupturas constantes de stock ou 
falta de medicamentos essenciais em 
quase todas as unidades sanitárias 
públicas. “Este facto aumenta a taxa 
de mortalidade porque os preços 
praticados nas farmácias privadas são 
proibitivos e visam excluir a maioria 
do povo moçambicano do direito 
universal de acesso ao tratamento de 
saúde”, indicou.  

Neste contexto, a bancada parla-
mentar do MDM condena o Ministé-
rio da Saúde, alegadamente porque 
desde a Independência não tem 
conseguido providenciar serviços 
de qualidade em saúde, e pouco faz 
para o combate contra o desvio de 
medicamentos e cobranças ilícitas aos 
pacientes. 

Aliás, “queremos lembrar ao Minis-
tério da Saúde que o maior valor é a 
vida humana e nunca o dinheiro. Não 
se pode fazer negócio com a saúde e 
vida humana, pois a vida é sagrada!”, 
apelou.

O combate à corrupção e lavagem 
de capitais continua, de acordo com 
o MDM, a ser uma miragem, pois a 
verdadeira teia da corrupção continua 
intacta e a passear a sua classe. 

Paralelamente, considera que o 
crime organizado e o sentimento 
de insegurança em Moçambique 
aumentam exponencialmente, os 
sequestros tornaram-se nos últimos 
tempos a maior preocupação das 
famílias moçambicanas, pois a eficá-
cia policial e do Ministério Público no 
combate a este tipo de crime está 
longe de ser alcançada, porque os 
mandantes nunca são encontrados. 

“Por essa razão, reiteramos que a 
justiça no nosso país continua sendo 
forte para os fracos e fraca para os 
fortes”, anotou. 

Não menos importante, José Do-
mingos indicou que o sector dos trans-
portes em Moçambique vai de mal 
a pior, facto que faz com que o povo 
moçambicano se questione da rele-
vância da existência do Ministério dos 
Transportes em Moçambique, pois 
este é inoperante, estagnado, atrasado 
e sem norte. 

“Os problemas de transporte em 
Moçambique extravasam as grandes 
cidades, afectando profundamente 
as populações, os serviços e o tecido 
produtivo no meio rural”, lamentou, 
para de seguida aflorar que as princi-
pais estradas nacionais, com destaque 
para a Estrada Nacional nº 1, incluindo 
as vias secundárias e terciárias, continu-
am a apresentar enormes problemas, 
atingindo dimensões mais graves nas 
épocas chuvosas, tornando-se inclusi-
vamente intransitáveis ou obrigando 
à realização de longos desvios, em vir-
tude da destruição de diques e pontes. José Manuel Domingos, do MDM

Clementina Bomba, da RENAMO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Riscos e incertezas pesam na 
decisão do BM

Empresários emergentes formam próprio ninho

O Banco de Moçambique acaba 
de optar pela manutenção da 
taxa de juros de política mon-
etária, conhecida por taxa MIMO, 
em 15. 25 porcento. Esta decisão, 
de acordo com o Comité de Políti-
ca Monetária do Banco Central, é 
sustentada pelas perspectivas de 
manutenção da inflação em dígi-
to a médio prazo, não obstante 
os elevados riscos e incertezas 
associadas as estas projecções, 
com destaque para os efeitos da 
tensão geopolítica na Europa. En-
tretanto, o Banco de Moçambique 
alerta que no curto prazo, a infla-
ção continuará elevada, reflectin-
do o impacto do ajustamento dos 
preços dos bens administrados.

As dificuldades que o ambiente de negócios oferece aos que pretendem ultrapassar barreiras e navegar em 
vários negócios promissores terão suscitado a ideia que levou à criação da Associação dos Empresários Emer-
gentes e Informais de Moçambique, mais conhecida por Tiyende, em defesa dos direitos dos seus membros, na 
perspectiva de criar um espaço adequado para que estes possam desenvolver as suas actividades empreend-
edoras de forma tranquila e ordeira.

com destaque para os combustíveis e 
seus efeitos sobre os preços dos outros 
bens e serviços. Quanto a nível externo, 

geopolítico entre a Rússia e Ucrânia, 
com impacto no aumento do preço 
do petróleo e dos bens alimentares no 

Valério Sabão, presidente da Tiyende

Taxa de juros mantida nos 15. 25%

A título de exemplo, o Banco Central 
refere que em Abril a inflação anual 
acelerou para 7.9 porcento contra 6.7 
porcento em Março, a reflectir o au-
mento dos preços dos combustíveis e 
dos bens alimentares. A inflação sub-
jacente, que inclui os preços dos bens 
e serviços administrados, das frutas 
e vegetais, e que é impactada pela 
política monetária, mantém-se estável. 
Mas para o médio prazo, o Banco de 
Moçambique refere que antevê-se a 
manutenção da inflação no dígito, fa-
vorecida, em parte, pela estabilidade 
do metical.

Por outro lado, indica que os riscos 
e incertezas associadas às projecções 
continuam elevados, na medida em 
que, a nível interno, o CPMO realça as 
incertezas derivadas da magnitude 
dos preços dos bens administrados, 

da Sociedade Civil para defender os 
empresários emergentes, sendo que a 
Tiyende vem mesmo para preencher 
essa lacuna”, referiu, esclarecendo que 
Tiyende significa “avancemos rumo ao 
alcance dos nossos objectivos".

O termo lembra efectivamente a céle-

bre entoação dos combatentes que lib-
ertaram o país do jugo colonial, cujo título 
“Tiyende pamodzi ndi mtima umodzi” 
apelava, na altura, a uma maior união na 
luta pela Independência, que viria a ser al-
cançada em 1975, passam 47 anos. 

O presidente da Tiyende destaca 

ainda que os empresários emergen-
tes ou empreendedores constituem a 
maior fasquia no país, a todos os níveis 
de actuação, tendo em conta os índices 
actuais de desemprego que relegam 
os jovens e outras faixas etárias a en-
veredarem pelo empreendedorismo.

AUSÊNCIA DE POLÍTICAS 
CLARAS

Noutra variante, a fonte referiu que, 
apesar de a falta de emprego no país 
ser um dos factores que empurra o 
grosso da população jovem para o 
empreendedorismo, não existe ainda 
uma política clara para a promoção 
deste ramo de actividades. 

Mais ainda, acrescenta, não há tam-
bém instrumentos legais que prote-
jam o empresário emergente, o que 
mais uma vez consubstancia a criação 
da Associação dos Empresários Emer-
gentes e Informais de Moçambique, 
que vem mesmo para pressionar a 
adopção de políticas para a protecção 
dos homens de negócios emergentes, 
como acontece em muitos países do 
mundo, onde o empresário emer-
gente goza de alguma protecção.

“Os empresários emergentes, para o 
exercício das suas actividades, são movi-
dos pela vontade de ser empresários, 

mas ao pisar o mundo de negócios 
se apercebem de que as políticas ex-
istentes são meramente excludentes, 
pois, tratando-se de uma empresa 
nova e sem grande experiência no 
mercado, dificilmente consegue aceder 
ao financiamento bancário por falta de 
histórico de transacções financeiras nas 
suas contas, e porque não possui bens 
de garantia de hipoteca e penhora”, diz 
Sabão, ajuntando que, na sequência 
desses problemas, muitas empresas 
emergentes não permanecem por 
muito tempo no mercado, decretando 
o seu encerramento, matando assim o 
talento e a veia empreendedora que 
move muitos jovens.

Por isso, a Tiyende, como uma as-
sociação económica que nasce com 
visão própria sobre esta problemática 
que apoquenta os empresários emer-
gentes e informais, vai contribuir na 
promoção de boas práticas empresari-
ais, operando como elo de ligação na 
busca de soluções entre estes e diver-
sos actores do Estado. 

Igualmente, conclui a fonte, a asso-
ciação dará o seu contributo através 
de cursos de capacitação direcciona-
dos ao seu grupo-alvo em matéria de 
gestão e planos de negócios, finan-
ciamento bonificado, investimento e 
poupança com protecção social.

o CPMO faz saber que mantêm-se 
os constrangimentos nas cadeias de 
fornecimento de bens e o conflito 

mercado internacional.
O mesmo afirma que mantêm-se 

as perspectivas para o crescimento 
económico entre 2022 e 2023, tendo 
em conta que o Produto Interno 
Bruto registou um crescimento de 
4.1 porcento no primeiro trimestre 
de 2022, como reflexo do alívio das 
medidas restritivas para a contenção 
da pandemia da Covid-19, que impul-
sionou sobretudo o sector de hotelaria 
e restauração, e a melhoria da procura 
externa, que por sua vez favoreceu o 
desempenho da indústria extractiva.

“Para o médio e curto prazo man-
têm-se as perspectivas de recuperação 
económica, sustentadas, adicional-
mente, pela execução dos projectos 
energéticos em Inhambane e na Bacia 
do Rovuma, num contexto de retoma 
do programa com o Fundo Monetário 
Internacional”, lê-se no comunicado de 
imprensa do CPMO.

Noutra perspectiva, o Banco Central 
indica que mantém-se a pressão sobre 
o endividamento público interno, em 
que, incluindo os contratos de mútuo 
e de locação, incluindo a responsabi-
lidade em mora, situa-se em 245.6 mil 
milhões de meticais, o que representa 
um aumento de 26.7 mil milhões em 
relação a Dezembro de 2021.

Com efeito, o Banco Central es-
clarece que as perspectivas macro-
económicas são consentâneas com 
a manutenção do actual nível da taxa 
MIMO, a curto prazo, por forma a ga-
rantir uma inflação baixa e estável, por 
sinal o principal objectivo da instituição.

ALDA BANZE                                             
Email: aldabanze0206@gmail.com

Não é nenhuma novidade que os 
empresários emergentes e informais 
enfrentam dificuldades para realizar 
os seus negócios e, no conjunto dos 
problemas que estes encaram, muitos 
são mesmo para desencorajar, numa 
economia em que o empreendedoris-
mo tinha que ser acarinhado e pro-
movido. Quem assim o diz é o jurista 
Valério Sabão, presidente da Tiyende, 
que olha para a plataforma da união 
como uma das melhores formas de 
resolver a situação. 

Daí que, afirma Sabão, nasce a 
Tiyende, não só para preencher uma 
lacuna que já existia no ambiente de 
negócios, mas também ajudar na 
busca de soluções aplicáveis aos prob-
lemas que os empresários emergen-
tes e informais enfrentam na realização 
dos seus negócios, hoje.

“Na verdade- aponta o entrevista-
do- havia um grande vazio no merca-
do, porque não existia um organismo 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Público
Segunda-feira 23 de Maio de 2022

15

ECONOMIA

USD 15 milhões na recuperação de empresas

Digitalização promove inclusão financeira 

O Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone (GREPOC) acaba de disponibilizar um fundo de 15 milhões de dólares 
americanos para apoiar cerca de 600 empresas, na sua maioria Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) 
afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth, localizadas nas regiões Norte e Centro do país.

O Standard Bank apoiou recentemente a realização, na cidade de Ma-
puto, da IX edição da Conferência Mondato, um evento organizado 
pela Mondato Summit Africa, em parceria com a FSD Moçambique e o 
Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), com o ob-
jectivo de discutir como os países africanos podem promover a inclusão 
financeira através da digitalização das suas economias.

Idai, que afectou a região Centro de 
Moçambique, em Março de 2019, 
o Governo de Moçambique criou o 

Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone 
Idai (GREPOC), através do Decreto No 
26/2019, de 11 de Abril, para avaliar 

os danos, planificar e implementar a 
recuperação e reconstrução nas áreas 
afectadas. 

A 22 de Maio de 2019, o âmbito do 
GREPOC foi alargado pelo Decreto 
45/2019, para incluir a recuperação e 
reconstrução das áreas afectadas pelo 
ciclone Kenneth, na zona Norte de 
Moçambique, nomeadamente nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

O Governo levou a cabo a Avalia-
ção das Necessidades Pós-Desastre 
(PDNA), que foram apresentadas na 
Conferência Internacional de Doa-
dores, realizada a 31 de Maio e 1 de 
Junho de 2019, na cidade da Beira.

Luís Mandlate, director executivo do 
GREPOC, afirma em relação aos crité-
rios de elegibilidade para o programa 
que “para candidatar-se ao programa 
deve ser uma Micro, Pequena ou 
Média empresa, conforme definido 
nos termos legais. A data do início de 
operações da empresa não pode ser 

posterior a Dezembro de 2018 e deve 
poder provar que opera nas províncias  
afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth 
(Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Sofala e Inhambane)”.

Entretanto, alguns negócios não 
são elegíveis para as Subvenções 
Equivalentes, de entre os quais se de-
stacam “ a produção e comercialização 
de qualquer produto ou actividade 
ilegal. Não são elegíveis projectos 
ou actividades que exigem o uso de 
pesticidas e ou produtos químicos 
perigosos, actividades que envolvam 
a transformação ou degradação de 
habitats naturais, projectos localizados 
em áreas de risco de cheias, subida do 
nível das águas, deslizamento de terras, 
ravinas, incêndios. Não se enquadram 
também actividades que danificariam 
propriedade cultural não replicável, as 
que impactem negativamente terras 
comunitárias e afins. Não se abrangem 
projectos de produção ou comércio de 
armas e munições, bebidas alcoólicas, 
tabaco, jogos de azar, casinos e afins”, 
explica o director executivo.

Vítimas dos ciclones Idai e Kenneth 

Projectado pelo Governo de 
Moçambique  e implementado  pelo 
GREPOC, tutelado pelo Ministério das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, e coordenado em parceria 
com o consórcio Incomati-Ayani, o 
programa das Subvenções Equivalen-
tes tem em aberto o processo de can-
didaturas até 9 de Junho próximo. 

O mesmo tem como objectivo es-
timular a recuperação abrangente e 
sustentável do sector privado afectado 
pelos ciclones Idai e Kenneth e fortal-
ecer o sector para que no futuro tenha 
maior capacidade de responder aos 
desastres naturais, bem como recuper-
ar activos (equipamentos e materiais) 
essenciais à capacidade produtiva das 
empresas; estabelecer e/ou fomentar 
postos de trabalho. 

Visa também diminuir a vulnerabi-
lidade das MPMEs para futuras calami-
dades e outras imprevisibilidades, 
como a recente pandemia da Co-
vid-19, e consciencializar as empresas 
no âmbito da gestão resiliente face a 
desastres naturais.

O programa abrange as MPMEs que 
na altura dos ciclones operavam nas zo-
nas afectadas e acima mencionadas. O 
programa das Subvenções Equivalentes 
é um fundo comparticipado que financia 
todos os sectores da economia nacional 
(primário, secundário e terciário).

O valor máximo do programa 
das Subvenções Equivalentes é de 
3.000.000,00 MT (três milhões de met-
icais, comparticipados).

No entanto, as empresas detidas e/
ou dirigidas por mulheres são encora-
jadas a candidatar-se. “A finalidade ao 
incentivar as candidaturas das empre-
sas detidas por mulheres é estimular o 
empoderamento da mulher de modo 
que possa desenvolver projectos rent-
áveis e impulsionar as outras mulheres 
a abraçarem iniciativas de negócios e 
que fomentem a criação de emprego, 
na luta para a redução da pobreza nas 
comunidades”, explica Luís Mandlate, 
director do GREPOC.

Recordar que Moçambique sofreu, 
no ano de 2019, uma forte devastação 
através dos ciclones Idai e Kenneth, 
que deixaram rastos de destruição par-
cial e completa em alguns distritos das 
províncias de Cabo Delgado, Sofala,  
Nampula, Zambézia, Tete, Manica e 
Inhambane. 

Considerados desastres naturais, es-
tes ciclones afectaram diversos secto-
res, com maior destaque para as Micro, 
Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) 
que antes funcionavam nas regiões 
acima mencionadas.

É neste contexto que surge o Pro-
jecto de Resiliência e Recuperação de 
Emergência Pós-ciclones Idai e Ken-
neth, uma iniciativa financiada pelo 
Banco Mundial.

Após a ocorrência do ciclone 

Intervindo na cerimónia de abertu-
ra, o director interino de Engenharia do 
Standard Bank, Gulamo Nabi, consid-
erou que Moçambique está a consoli-
dar a segunda fase da economia digi-
tal, que consiste na criação de negócios 
baseados em redes de computadores, 
ao mesmo tempo que está a dar os 
primeiros passos da última fase, que 
tem a ver com a comercialização elec-
trónica de produtos e serviços. 

Relativamente ao sector bancário, 
Gulamo Nabi referiu que o futuro dos 
serviços financeiros será totalmente 
diferente da banca tradicional de hoje, 
o que pressupõe o estabelecimento 
de parcerias, tendo como fim servir os 
clientes de forma plena, assim como 
mantê-lo como o centro das suas at-
enções.

Foi neste sentido que o Standard 
Bank decidiu antecipar-se, transfor-
mando-se numa organização Pronta 
Para o Futuro (Future Ready), tendo, 
para o efeito, firmado importantes par-
cerias com vista à satisfação das neces-
sidades dos clientes através da comple-
mentaridade dos serviços

Prova disso é o facto de ter sido o 

primeiro banco a estabelecer, em 2016, 
uma parceria de interoperabilidade de 
serviços com uma carteira móvel, que 
permite a transferência de dinheiro 
entre contas de forma rápida, segura 
e em tempo real, beneficiando em 
grande medida as zonas rurais, onde 
não existem instituições bancárias, 
contribuindo assim para a inclusão fi-
nanceira.

 Por exemplo, foi pioneiro em colo-

car à disposição do mercado balcões 
digitais que funcionam 24 horas por 
dia, permitindo, através de tecnologias 
de ponta, o acesso autónomo, rápido e 
permanente dos clientes aos serviços 
do banco, para efectuar todas as trans-
acções de um balcão de atendimento 
tradicional.

O Standard Bank Moçambique 
disponibiliza, ainda, aos seus clien-
tes, desde 2020, o QuiQMola, o pri-
meiro empréstimo digital no mer-
cado moçambicano, por meio do qual 
pode-se solicitar e obter, em menos de 
24 horas, um empréstimo bancário.

Em 2017, o Standard Bank criou a 
Incubadora de Negócios, onde desen-
volve programas de capacitação em 
áreas de promoção ao empreende-
dorismo e emprego, empoderamento 
económico das mulheres e conteúdo 
local, através do estímulo à inovação 
tecnológica.

Por seu turno, a directora execu-
tiva da FSD Moçambique, Esselina 
Macome, falou da importância, para 
Moçambique, da realização deste 
evento, que serviu de plataforma para 
partilhar com os outros países o que 
tem sido feito no âmbito da inclusão 
financeira, e, acima de tudo, explorar os 
seus pontos fortes para acelerar o pro-
cesso a nível interno. 

“Temos no país a inclusão finan-
ceira como um pilar muito importante 
porque acreditamos que contribui 

para o desenvolvimento, bem como 
para o alívio da pobreza", considerou 
Esselina Macome, para quem o pro-
cesso de digitalização da economia 
do país ainda está numa fase muito 
incipiente, apesar do crescimento que 
se regista no uso de soluções baseadas 
na ferramenta digital. 

O Governo tem uma estratégia es-
pecífica de digitalização da economia, 
e penso que nos próximos anos poder-
emos colher frutos da sua implementa-
ção", sublinhou a directora executiva da 
FSD Moçambique, que é da opinião de 
que o uso de soluções baseadas na fer-
ramenta digital deve ser feito de forma 
organizada e integrada para poder-se 
tirar maior proveito dessas tecnologias, 
sem se negligenciar os riscos que elas 
colocam, daí a necessidade de se inve-
stir na educação e literacia digital.

Realizada sob o lema “Gerando Valor 
numa África Pós-pandemia Através 
da Transformação e Inclusão Digital”, 
a conferência juntou, na mesma sala, 
diversos intervenientes do processo de 
inclusão financeira do continente, tais 
como bancos, reguladores, doadores, 
"fintechs" (empresas que introduzem 
inovações no sector financeiro através 
do uso da tecnologia), provedores de 
serviços financeiros, telecomunica-
ções, entre outros, que partilharam 
experiências e identificaram áreas de 
interesse comum em que podem tra-
balhar em conjunto.

Esselina Macome

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PHC incentiva digitalização 
das PME moçambicanas

Millennium bim apresenta 
novos serviços no Smart IZI

Intellica injustiçada

A PHC Software Moçambique, empresa que se dedica ao desenvolvimento de softwares de gestão, incentiva 
as Pequenas e Médias Empresas (PME) moçambicanas a aderirem de forma faseada à digitalização das suas 
empresas, de forma a acompanhar a dinâmica global da transformação digital. 

O Millennium bim acaba de reforçar a sua liderança na inovação do siste-
ma bancário nacional com o lançamento de novas funcionalidades no 
aplicativo Smart IZI. A MozTech foi o palco escolhido para apresentar ao 
mercado o acesso ao serviço Western Union, bem como a subscrição do 
seguro de assistência em viagem, tudo através do Smart IZI.  

“Injustiçados” é o termo encontrado pelos membros do Conselho de Ad-
ministração da empresa moçambicana de consultoria Intellica para ex-
pressar o seu sentimento de desagrado em relação à crítica da Sociedade 
Civil sobre o trabalho de avaliação do património da empresa pública 
Correios de Moçambique, a ser liquidado. Também consideram injusta a 
associação da Intellica à pessoa de Celso Correia, ministro da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, como accionista da empresa.

A empresa acredita que um inves-
timento faseado é menos oneroso 
e pode estar ao alcance das PME na-
cionais, porque “aos poucos as PME 
podem identificar as áreas prioritárias 
e que, com mais urgência, precisam 
de automatizar o seu funcionamento 
para desempenharem com 100% de 
assertividades as suas tarefas”. 

Uma empresa pode, por exemplo, 
investir numa primeira fase num soft-
ware para a área de contabilidade e fi-
nanças e, no futuro, adquirir um sistema 
de gestão de recursos humanos, gestão 
de clientes ou de vendas online. 

Segundo o responsável pelo desen-
volvimento de negócio nos mercados 
africanos da PHC Software, Victor Cau, 
o entendimento de que a aquisição de 
softwares de gestão envolve custos el-
evados passa a não ser aplicável quan-
do as empresas decidem aderir a um 
modelo paulatino de investimento. 

“As PME têm a percepção de que 
o investimento na aquisição de soft-
wares de gestão empresarial está ape-
nas ao alcance das grandes empresas, 
o que não é verdade”, afirmou aquele 
responsável, adiantando que na car-
teira de clientes “a PHC tem desde 
micro às grandes empresas, e só isso 
já é um factor que evidencia a acessibi-
lidade dos softwares que desenvolve”. 

Victor Cau falava durante a 9ª edição 
da MozTech - Feira de Tecnologia de In-
formação e Comunicação de Moçam-

Os clientes do Millennium bim já 
podem, através da aplicação Smart 
IZI, usar o serviço Western Union para 
enviar e receber valores de forma rá-
pida, simples e segura, sem que seja 
necessário que se desloquem a um 
balcão. 

Por outro lado, o Millennium bim 
é uma vez mais pioneiro no sistema 
bancário nacional, ao possibilitar a 
compra de seguros de viagem com 
adesão 100% digital e imediata utili-
zando também o aplicativo Smart IZI.

 Alsone Guambe, director de Comu-
nicação e Marketing do Millennium 
bim, fez a apresentação das novas 
funcionalidades do Smart IZI durante 
a sua participação na MozTech Talk, 
subordinada ao tema “Tecnologia e 
disrupção nos mercados: tendências, 
inovação e impactos”. 

Na sua intervenção, Alsone Guambe 
abordou a estratégia digital do Banco, 
destacando o foco da instituição na 
modernização contínua das diversas 
plataformas. De facto, o Millennium 
bim tem regularmente introduzido 
várias inovações digitais, sendo de de-
stacar a possibilidade de constituição de 
depósitos a prazo e de solicitar cartão de 

Na manhã da última quinta-feira, o 
Conselho de Administração da Intel-
lica convocou alguns editores dos dife-
rentes órgãos de informação para es-
clarecer que o ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, Celso Ismael 
Correia, não é accionista da empresa, 
colocando em xeque a constante as-
sociação do nome do governante à 
consultora, sempre que esta ganha 
concursos públicos.

No encontro, dirigido pelo respec-
tivo Presidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA), Noraly Nhantum-
bo, alguns editores quiseram saber do 
seu sentimento em relação a essa ale-
gação, ao que respondeu numa única 
palavra: injustiçados. 

Fundamentando, Nhantumbo 
avançou que os accionistas da Intellica 
se sentiam injustiçados porque estão a 
ser acusados de estarem a tirar proveito 
de Celso Coreia, hoje governante, para 
ganhar concursos públicos, por este ser 
alegadamente sócio da empresa. “Isso 
tudo não é verdade”, refere, esclarecen-
do que “Celso Correia não é sócio da 

débito personalizado, assim como a ad-
esão a soluções integradas (Pacotes Top 
e Top+), para além de muitas outras. 

A participação do Millennium bim 
na MozTech contou ainda com a inter-
venção de Jorge Octávio, Administra-
dor do Banco, num painel dedicado ao 
tema “Plataformas Digitais - Uma ala-
vanca para o crescimento dos negó-
cios”. Neste painel teve lugar um ani-
mado debate sobre a revolução nos 
mercados, introduzida pelas múltiplas 
e inovadoras ofertas digitais de produ-
tos e serviços, os novos modelos de 
negócio viabilizados pela tecnologia, 
o seu impacto transformador nas em-
presas no consumidor e os desafios 
impostos pela cibersegurança. 

Para Jorge Octávio, “o permanente 
investimento do Banco em inovação 
é evidência do seu compromisso em 
estar cada vez mais próximo dos seus 
clientes com ofertas adequadas às 
suas necessidades financeiras. Sendo 
a MozTech o maior evento do sector 
das comunicações e tecnologia em 
Moçambique, é o palco ideal para o 
Millennium bim divulgar o seu sem-
pre crescente portfolio de produtos e 
serviços digitais.  

Intellica”, uma empresa de consultoria 
com mais de 15 anos no mercado, fruto 
de spinoff (separação e venda) com 
linhas de negócio que incluem a Con-
sultoria de Gestão, Sistemas e Tecno-
logias de Informação, Infra-Estruturas, 
Corporate Finance, entre outras.

Nhantumbo esclarece também 
que Celso Correia, que era accionista 
através da sua empresa Insitec Capital, 
deixou a empresa quando em 2016 
foi convidado pelo Presidente Filipe 
Nyusi a assumir a pasta de ministro da 

Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural, isto no primeiro mandato, tendo 
transitado para o cargo de ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
no presente ciclo governativo. E, como 
não deixaria de ser, explica o PCA da In-
tellica, com a saída de Celso Correia da 
empresa a participação que detinha 
foi comprada pelos consultores/ges-
tores da empresa.

Actualmente, segundo Nhantumbo, 
a Intellica é exclusivamente detida pe-
los actuais gestores da empresa, distan-
ciando-se das constantes informações 
que associam o nome de Celso Correia 
à estrutura societária da empresa.

Recentemente, a Intellica esteve 
envolvida numa polémica relacio-
nada com a contratação da empresa 
para prestar consultoria ao Instituto 
de Gestão das Participações do Estado 
(IGEPE), no âmbito da extinção da 
empresa pública Correios de Moçam-
bique. A Intellica foi responsável pela 
avaliação do património a ser liqu-
idado e os resultados foram alvos de 
crítica por parte da Sociedade Civil, em 
particular pelo Centro de Integridade 
Pública (CIP), que acredita ter sido sub-
avaliado.

Aos editores presentes no encontro 
da última quinta-feira, Nhantumbo 
manifestou a sua indignação, afian-
çando que a empresa observou todos 
os requisitos necessários para a elabo-
ração daquele trabalho. Mais ainda, 
avançou que a avaliação feita é exclusiv-
amente técnica e não de mercado, pelo 
que a Intellica sentiu-se injustiçada com 
as críticas feitas ao seu trabalho.

bique, que arrancou na quarta-feira, 
dia 18 de Maio, em Maputo. 

O responsável pelo desenvolvimen-
to de negócio nos mercados africanos 
da PHC Software foi um dos oradores 
do evento, onde apresentou o estudo 
“Digitalização da Gestão Empresarial 
em Moçambique”.

Para Victor Cau, torna-se ainda mais 
imperioso que as PME nacionais adiram 
à transformação digital, uma vez que o 
Estado, que é o maior contratante em 
Moçambique, está a apostar cada vez 
mais no digital, sobretudo nas áreas 
de fiscalização e tributação. “No nosso 
estudo constatamos, por exemplo, 
que 75% dos inquiridos não têm con-
hecimento do projecto das máquinas 
fiscais da Autoridade Tributária, que visa, 
essencialmente, integrar num único 
pacote toda a burocracia relativa à tribu-
tação das empresas. É preciso que as 

PME estejam atentas a essas dinâmicas 
e não sejam apanhadas de surpresa”, 
sublinhou o responsável pelo desen-
volvimento de negócio nos mercados 
africanos da PHC Software.

O estudo a ‘Digitalização da Gestão 
Empresarial em Moçambique’, lançado 
recentemente, em Maputo, revela que 
mais de 58% das PME moçambicanas 
ainda não iniciaram o processo de trans-
formação digital. Destas, 79,3% sequer 
têm uma estratégia delineada sobre esta 
matéria, ainda que já tenham pensado 
na necessidade de apostar no digital. 

A pesquisa concluiu, igualmente, que 
a adesão à digitalização em 77% das 150 
PME inquiridas está condicionada pela 
falta de recursos humanos capacitados 
para operar no ambiente digital. 

A PHC Software acredita que a 
gestão é um motor de felicidade e 
que empresas bem geridas conseg-
uem melhores resultados e maior 
produtividade. Os softwares de gestão 
empresarial são ferramentas essenci-
ais no processo de digitalização das 
empresas, permitindo criar um ecos-
sistema onde os colaboradores têm 
uma melhor experiência de trabalho 
e os clientes têm melhores produtos. 
Fomentam, também, um maior rigor e 
transparência nas organizações, facto-
res fundamentais nas diferentes áreas 
de investimento. 

Reacção à sua associação a Celso Correia

Victor Cau, PHC

Noraly Nhantumbo

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Dia de África celebra-se, todos os 

anos, a 25 de Maio, em alusão à funda-
ção da Organização da Unidade Afri-
cana (OUA), mais tarde transformada 
em União Africana (UA). 

A efeméride, celebrada em todo 
o continente africano e pela comu-
nidade africana na diáspora, no nosso 
país a cerimónia de lançamento das 
celebrações teve lugar quinta-feira, no 
auditório do Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, e foi dirigida 
por Armindo Tiago, ministro da Saúde. 

O lema foi adoptado em confor-
midade com a decisão da Assem-
bleia-Geral na 35ª Sessão Ordinária 
da Conferência dos Chefes de Estado 
e de Governo da UA, realizada em 
Addis-Abeba, República Federal e 
Democrática da Etiópia, de 05 a 06 
de Fevereiro de 2022, e reafirma a im-

A porta de entrada foram os cam-
pos de Nanune, onde opera a Associa-
ção Olima, numa área de 17,5 hectares. 
Este campo faz parte do projecto de 
Agricultura de Conservação e Segu-
rança Alimentar, uma iniciativa que usa 
técnicas modernas para promover o 
aumento da produtividade, de modo 
a garantir o auto-sustento das famílias 
e excedente para a venda.

O projecto foi criado em 2016 e, 
actualmente, em colaboração com a 
OLIPA, o projecto apoia 9 associações 
existentes, onde trabalham mais de 
500 agregados familiares residentes 
nas comunidades de Namanhumbir 
A, Namanhumbir B, Nanhupo A, Nan-
hupo B, Nanune, Nsewe e Npene.

No início de cada época agrícola, o 
projecto distribui mais de 10 tonela-
das de sementes às associações (assim 

MRM reduz insegurança alimentar 

Desnutrição crónica caiu para 38% em Moçambique

A MRM intensifica ano após ano 
a sua acção no que diz respeito 
ao apoio à produção agrícola nas 
zonas circunvizinhas da sua área 
de concessão, em Namanhumbir. 
Para ver de perto o sucesso das 
iniciativas, a administradora do 
distrito de Montepuez, Isaura 
Máquina, acompanhada de out-
ros membros do governo distrital 
e pela direcção da Montepuez 
Ruby Mining, representada ao 
mais alto nível pelo director-geral, 
Prahalad Kumar Singh, visitou 
dois projectos financiados pela 
MRM, como Agricultura de Con-
servação e Segurança Alimentar e 
Produção Animal.

 Na última década, Moçambique conheceu uma redução da taxa de des-
nutrição crónica de 43 para 38%, segundo dados revelados pelo minis-
tro da Saúde, Armindo Tiago, durante o lançamento da semana comem-
orativa do Dia de África, que se assinala esta quarta-feira, 25 de Maio, 
sob o lema “Reforçar a Resiliência na Nutrição e Segurança Alimentar no 
Continente Africano: Reforço dos Sistemas Agro-Alimentares, Saúde e 
Protecção Social para a Aceleração do Desenvolvimento Humano, Social 
e Económico”. 

como ajuda com tractores, fertilizantes 
e insecticidas), e tal investimento tem 
estado a garantir bons resultados. Por 
exemplo, na época passada foram 
produzidas cerca de 1.559 toneladas 
de cereais (milho, amendoim, feijão-
nhemba e gergelim). Essa produção 
pode ser estimada em  65.326.845,00 
meticais obtidos pelos beneficiários.

Já o projecto de Produção Animal 
compreende a criação de frangos e de 

portância da nutrição, especialmente a 
nutrição infantil, como um pilar para o 
desenvolvimento do capital humano, 
transformação social e económica de 
África, cujas premissas contribuem 
sobremaneira para a materialização 
dos objectivos da Agenda 2063 da 
União Africana, Plano Quinquenal do 
Governo (2020-2024) e seu respectivo 
Plano Económico e Social. 

Por isso, Armindo Tiago fez saber du-
rante o evento que Moçambique tem 
constatado com satisfação a melhoria 
de alguns indicadores de Segurança 
Alimentar e Nutricional em 2021, tendo 
em conta que o número de agregados 
familiares com reserva alimentar passou 
de 32% em 2020 para 56% em 2021, e 
mais de três milhões de moçambica-
nos melhoraram a sua dieta alimentar 
e passaram a ter uma dieta adequada. 

No mesmo período, disse o ministro, 
o acesso da população à água segura 

como objectivo proporcionar opor-
tunidade para reflexão e interacção, 
unindo diferentes perspectivas gera-
cionais e colocar todas as esferas da 
sociedade a par das iniciativas políti-
cas, económicas e sociais em curso no 
continente e na região; divulgar os im-
portantes feitos dos líderes africanos 
no quadro da Agenda 2063 da União 
Africana, no que tange à luta pela con-
quista da auto-suficiência alimentar e 
nutricional, através da implementação 
de sistemas e culturas cada vez mais 
rentáveis; e recordar que face ao agra-
vamento das crises globais, como as 
mudanças climáticas, a pandemia da 
Covid-19, e recentemente os conflitos 
armados que têm contribuído para a 
escassez de alimentos, urge a necessi-
dade de envidar esforços para o incre-
mento da produção nacional, como 
forma de reduzir o impacto de uma 
excessiva dependência em alimentos.

E para comemorar o 59º aniversário 
do Dia de África estão previstas várias ac-
tividades desportivas e recreativas, en-
volvendo o Governo de Mocambique 
e membros do Corpo Diplomático 
acreditado no país, debates televisivos, 
sob o lema da semana, incluindo uma 
mensagem do Presidente da República 
de Moçambique, Filipe Nyusi, amanhã, 

ções, com um total de 50 membros, 
beneficiaram de doações de gado 
caprino, numa acção desenvolvida 
com o objectivo de criar o fomento 
pecuário em Nanune e Ntoro.

No âmbito destes dois programas, 
a venda de produtos da comunidade 
para a MRM, em 2020, atingiu cerca de 
MZN 1.183.541,20 meticais, mesmo 
com impacto negativo da Covid-19, 
que reduziu a compra destes produtos.

Depois de receber as informa-
ções detalhadas sobre os campos de 
produção de comida e áreas de cria-
ção animal, a administradora de Mon-
tepuez declarou que “os projectos en-
quadrados na responsabilidade social 
da empresa Montepuez Ruby Mining 
têm estado a contribuir para a redução 
da insegurança alimentar, aumento da 
renda familiar e diversificação da eco-
nomia em Namanhumbir”.

Isaura Máquina acrescentou que 
“é preciso que as comunidades com-
ecem a trabalhar mais para tornar os 
projectos sustentáveis e, a breve trecho, 
permitir que eles andem por si e que a 
empresa distribua os seus ganhos por 
outros pontos do distritos. Não pensem 

cabritos.
Neste momento, duas associações 

geridas por mulheres em Nanune e 
Namanhumbir estão a produzir fran-
gos desde o ano 2016. As instalações 
foram construídas e apetrechadas pela 
MRM, sendo que a empresa financiou 
os 3 primeiros ciclos de produção. Ac-
tualmente, a MRM presta assistência 
técnica aos dois aviários.

Enquanto isso, outras duas associa-

passou de 56% em 2020, para 63% em 
2021. “Estes ganhos ilustram o compro-
misso do Governo de Moçambique 
em garantir a melhoria da Segurança 
Alimentar e Nutricional para todos, 
através da implementação de políticas 
acertadas e orientadas para o alcance 
dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável”, afirmou Armindo Tiago. 

Para o ministro, a celebração desta se-
mana é uma oportunidade para realçar 
o papel da solidariedade entre os povos, 
reafirmar os compromissos dos gover-
nos, reconhecer os desafios e ganhar no-
vas energias para continuar a trilhar com 
segurança rumo ao desenvolvimento.

Segundo o ministro da Saúde, 
as celebrações do Dia de África têm 

dia 24 de Maio corrente. 
Hoje, reunindo 55 países membros, a 

União Africana não se restringe à concer-
tação política e económica das nações 
africanas, congrega igualmente esforços 
na divulgação da cultura africana no con-
tinente e em todo o mundo.

Refira-se que até ao ano de 2016 os 
actos centrais da celebração do Dia de 
África eram realizados no Município 
da Matola, em parceria com o Corpo 
Diplomático, parceiros privados, sob 
coordenação do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação. 

Entretanto, em 2017 teve início um 
processo de descentralização, no qual 
os actos centrais passaram a ter lugar 
na cidade de Maputo, e em 2019 os 
mesmos ocorreram na cidade de Na-
cala, província de Nampula, sendo que 
a última edição, em 2021, foi dirigida 
pelo Ministério da Cultura e Turismo. 

Esta descentralização ocorre como 
forma de garantir que a efeméride, 
bem como as iniciativas em curso ao 
nível da UA possam ser de domínio de 
um público cada vez mais diversifica-
do, tal como tem sido apanágio com 
as celebrações do dia 17 de Agosto 
(dia da SADC), onde anualmente cada 
sector e província assumem a lideran-
ça da organização da celebração.

apenas em trabalhar na MRM ou em 
se juntar ao garimpo ilegal, usem estas 
oportunidades e prosperem”.

Em representação da Montepuez 
Ruby Mining falou Ângelo Zandame-
la, director dos Recursos Humanos, 
que explicou que “anualmente a MRM 
investe nas comunidades locais e ga-
rante a assistência de acordo com os 
rendimentos obtidos em cada ano. 
Em termos de valores, a empresa 
direcciona uma média de doze mil-
hões e seiscentos e vinte mil meticais 
(MZN 12.620,000,00) para projectos 
agrícolas, com o fim de incrementar e 
providenciar ainda mais benefícios às 
comunidades locais. O apoio é focado 
na agricultura por esta actividade ter 
provado ser uma base forte para o de-
senvolvimento comunitário. 

Desta forma poderemos vencer a inse-
gurança alimentar e diversificar a econo-
mia regional, desencorajando a minera-
ção ilegal e providenciando rendimentos 
que garantam um futuro estável”.

A MRM tem na sua lista 550 ben-
eficiários directos dos projectos de 
agricultura e produção animal. Os 
beneficiários indirectos são aproxima-
damente 20.000 pessoas residentes no 
posto administrativo de Namanhumbir.

 – Afirma administradora de Montepuez

 - Revela Armindo Tiago, acrescentando que Moçambique figura na lista dos 22 países africanos com as maiores taxas em África, que este ano celebra o 59º aniversário da fundação da Organização 
da Unidade Africana (OUA), mais tarde transformada em União Africana (UA).

Em Namanhumbir 

Armindo Tiago

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Orlando Quilambo

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

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

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

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

tendo sido um dos impulsionadores 
da sua criação e instalação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A partir de 2023

Carlos Pó Jorge

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Não é a primeira vez que a FMF 
recorre aos países vizinhos para os jo-
gos da selecção nacional de futebol, 
mas nunca antes haviam sido divulga-
dos os valores monetários envolvidos 
no processo de cedência de campo 
com os países vizinhos.

Desde vez, Deus quis que uma 
"alma" caridosa vazasse o docu-
mento referente aos acordos dos 
pagamentos dos valores monetári-
os, possivelmente para despertar a 
consciência dos moçambicanos o 
quão é oneroso para o país realizar 
jogos no estrangeiro, que ao olho 
do cidadão comum parece tratar-
se de uma simples cedência, mas a 
falta de um recinto com os padrões 
recomendados pela Confederação 
Africana de Futebol acarreta muitos 
custos ao país.

O jogo entre Moçambique e Ru-
anda, marcado para o dia 2 de Junho, 
no FNB Stadium, vai custar ao Estado 
moçambicano um valor exorbitante 
para a realidade moçambicana, sendo 
que o facto do Estádio Nacional do 
Zimpeto não reunir requisitos para 
acolher jogos internacionais obriga o 
país a encontrar soluções para realizar 
partidas, mas não tem sido barato. 

A selecção nacional de futebol, para 
o jogo inaugural da fase de qualifica-
ção ao CAN-Costa do Marfim 2023, 
vai receber o seu adversário no FNB 
Stadium com um custo demasiado 
elevado, a ser assumido pelo Governo, 
que já recebeu uma cotação feita pela 

O seleccionador nacional divulgou 
a lista dos pré- convocados para o du-
plo embate que se avizinha, mas, com 
alguma surpresa, há estreantes e re-
gressados, a exemplo de Melven Choi, 
extremo de 20 anos que tem vindo a 
notabilizar-se ao serviço das equipas 
B e principal do Ferroviário da Beira, 
bem como o resgate do ponta-de-
lança Stanley Ratifo, do Crf Pforzheim, 
da Alemanha, que há muito não joga 
na selecção desde os tempos de Abel 
Xavier.

Chiquinho Conde chamou tam-
bém para os treinos do combinado 
nacional José Mauai, do Ferroviário de 
Maputo, João Bonde e Adamo Alifa 
Maré, ambos do Ferroviário da Beira, 
atletas que completam a larga lista de 
35 pré-convocados.

A lista deverá ser filtrada para 23, 
após o jogo particular diante de Es-
watini, agendado para amanhã, 24 de 
Maio, no campo da Black Bulls, visto 

Miquissone lesionou-se durante o 
treino do Al Ahly do Egipto, recente-

(duzentos e oitenta mil, setecentos e 
oitenta e sete rands e cinquenta cên-
timos), correspondente a 1.207.386,25 
meticais (um milhão, duzentos e sete 
mil, trezentos e oitenta e seis meticais e 
25 cêntimos), ao câmbio do dia.

E para jogar com a presença do pú-
blico, o Governo teria que despender 
ZAR 597.854,50 (quinhentos e noven-
ta e sete mil, oitocentos e cinquenta 
e quatro rands e cinquenta cênti-
mos), correspondente a 2.569.613,35 
meticais (dois milhões, quinhentos e 
sessenta e nove mil, seiscentos e treze 

meticais e trinta e cinco cêntimos), ao 
câmbio do dia.

“Deste modo, e conforme demon-
stram as cotações em anexo, o custo 
de realização do jogo sem espectado-
res é de ZAR 280.787,50 (duzentos e 
oitenta mil, setecentos e oitenta e sete 
rands e cinquenta cêntimos). Caso se 
pretenda que o jogo se realize com 
a presença de espectadores, o custo 
supracitado terá uma adição de ZAR 
317.067 (trezentos e dezassete mil e 
sessenta e sete rands), totalizando, 
então, ZAR 597.854,50 (quinhentos 

por falta de um plano de rentabilidade. 
No meio a tanto sufoco, o Governo 

está a ensaiar o trespasse para a gestão 
da maior infra-estrutura desportiva 
construída depois da Independência 
nacional a um consórcio sul-africano, 
que neste momento está em conver-
sações avançadas com a Secretária de 
Estado do Desporto.

De recordar que no passado re-
cente, os Mambas foram obrigados a 
jogar no Marrocos na fase de qualifica-
ção para o Mundial Qatar 2022, devido 
a falta de campo. 

que os encontros mais sérios estão 
marcados para 02 e 08 de Junho, con-
tra o Ruanda e Benin, respectivamente.

mente, aquando da preparação do 
embate da segunda mão das meias-

finais da Liga dos Campeões Africanos, 
e terá uma paragem de cerca de seis 
meses para a sua recuperação.

A lesão acabou impedindo o joga-
dor de defrontar o ES Sétif da Argélia, 
tendo ficado de fora no empate a dois 
golos, que ainda assim garantiu a qual-
ificação para a final da prova, uma vez 
que goleara os argelinos na primeira 
mão por 4-0.

Assim, além de afastar o jogador 
do duplo compromisso dos Mam-
bas para a qualificação ao CAN-2023, 
diante do Ruanda e Benin, a lesão de 
Miquissone vai impedir o jogador de 
disputar a final da Liga dos Campeões 
Africanos, bem como o resto da Liga 
egípcia.

A recuperação do avançado, de 26 
anos, irá durar no mínimo seis meses. 
Luís Miquissone só poderá regressar 
aos relvados no fim da presente época 
egípcia, ou no início da próxima tem-
porada africana.

Para já, Chiquinho Conde ainda não 
anunciou o substituto de Luís Miquis-
sone para estes dois compromissos.

DESPORTO

O preço da desorganização

Chiquinho Conde "resgata" 
Stanley Ratifo

Carta fora do baralho

Federação Moçambicana de Futebol.
De acordo com o documento, jo-

gando sem a presença de espectado-
res nas bancadas a Federação Moçam-
bicana de Futebol teria que pagar um 
valor monetário de ZAR 280.787,50 

e noventa e sete mil, oitocentos e 
cinquenta e quatro rands e cinquenta 
cêntimos)”, lê-se no documento en-
viado pela Federação Moçambicana 
de Futebol à Secretaria de Estado do 
Desporto.

A gestão e manutenção do Estádio 
Nacional do Zimpeto sempre consti-
tuiu um “bicho-de-sete-cabeças”, pois 
desde a sua inauguração tem sufoca-
do as contas do Estado e gasta anual-
mente cerca de 80 milhões de meticais 

A desorganização da Federação Moçambicana Futebol (FMF), que raramente se prepara para responder com 
eficácia aos tremores que afectam a modalidade, poderá custar muito caro, porque terá que desembolsar entre 
1,5 e 2.5 milhões de meticais, no FNB Stadium, para o jogo entre Moçambique e Ruanda, agendado para o dia 
2 de Junho. Ou seja, os Mambas, para jogarem no FNB Stadium, um dos maiores campos de futebol situado na 
cidade sul-africana de Joanesburgo, deverão desembolsar 1,5 milhão de meticais (sem público) e/ou 2.5 milhões 
de meticais (com público), valores considerados exorbitantes, tendo em conta a conjuntura económica nacional. 

O seleccionador nacional divulgou semana passada a lista dos pré-convo-
cados, composta por trinta e cinco jogadores, para os jogos contra o Ru-
anda e Benin, da 1ª e 2ª jornadas de apuramento ao CAN-2023, na Costa 
do Marfim.

O internacional moçambicano Luís Miquissone é a primeira baixa confir-
mada na selecção nacional de futebol, Mambas, para os jogos com o Ru-
anda e Benin, a 2 e 6 de Junho próximo, a contar para a primeira e segunda 
jornadas do Grupo L de qualificação para o Campeonato Africano das Na-
ções, CAN-2023, na Costa do Marfim.

Mambas precisam de mais de 1,5 milhão de meticais para jogar na RAS

Luís Miquissone: 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Faltam cinco meses e alguns dias 
para a realização do Campeonato 
Africano das Nações de Futebol de 
praia, que vai decorrer em Vilankulo, 
e corre-se contra o tempo pois ainda 
há muito por  fazer para garantir o 
sucesso da prova, como a construção 
da Arena de Vilankulo, a preparação 
da própria selecção nacional, aspectos 
organizativos e logísticos. Aliás, em re-
lação à selecção nacional, a Federação 
Moçambicana de Futebol ainda não 
se pronunciou sobre o local de estágio 
do combinado nacional, sendo que 
ainda constitui uma incógnita o início 
da preparação. 

Entretanto, enquanto a FMF não de-
fine a data do início do estágio, a Con-
federação Africana de Futebol já está 
a movimentar-se. Este mês vai enviar 
uma equipa de inspectores para avali-
arem as condições existentes no sector 
hoteleiro, para garantir melhor realiza-
ção do CAN de Futebol de Praia, na 
província de Inhambane.

Segundo o vice-presidente da 
Federação Moçambicana de Futebol, 
Jorge Bambo, a equipa da CAF quer 
avaliar se o que foi dito em relação aos 

Arsénio Marrengula soma e seg-
ue. Depois de ter estado nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, em 2021, no 
Campeonato Africanos das Nações 
nos Camarões, em 2022, no Torneio 
Cosafa, em 2021, agora vai ao Mundial 
de Futebol da FIFA, no Qatar.

Arsénio Marrengula faz parte do 
grupo dos 129 árbitros seleccionados 
em vários países, dos quais 36 são prin-
cipais, 69 assistentes e 24 do VAR. Além 
de Marrengula, dos assistentes, mais 
nove africanos foram chamados, com 
destaque para o angolano Jerson dos 
Santos.

Dos árbitros principais, destaque 
para os sete árbitros africanos, nome-
adamente Bakary Gassama, da Gâm-
bia, Mustapha Ghorbal, da Argélia, 
Victor Gomes, da África do Sul, Salima 
Mukansanga, do Ruanda, Maguette 
Ndiaye, do Senegal, e Janny Sikazwe, 
da Zâmbia. Dos vídeo-árbitros, apenas 
foram indicados dois africanos, ambos 
do Marrocos, nomeadamente Red-
ouane Jiyed e Adil Zourak.

O árbitro moçambicano Arsénio 
Marrengula também foi nomeado 
para ser o segundo assistente do jogo 

Desde muito pequeno, em vez 
de sonhar com a minha vida, tenho 
preferido viver o meu sonho. É de facto 
um privilégio. Desde pequeno tentei 
avançar de desafio em desafio. Desde 
pequeno construí um caminho para o 
topo, seja qual for o caminho, sempre 

construídas, mas aquelas que existem. 
Estamos a falar de hospitais, de aco-
modação para todos os intervenientes 
que estarão presentes neste evento, 
aeroporto e outros serviços”, revelou 
Jorge Bambo.

O vice-presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol acredita 
que, pelo trabalho desenvolvido, a eq-
uipa da CAF sairá satisfeita com o nível 

entre o Orlando Pirates, da África do 
Sul, e RB Berkane, do Marrocos.

de execução das obras.
“Quero acreditar que a inspecção da 

CAF sairá daqui satisfeita, isto porque 
os trabalhos que já foram realizados 
mostram claramente tudo o que está 
a ser feito, que é um trabalho de fundo 
e, em termos de construção da Arena, 
estamos a falar de mais ou menos 
uma coisa de 10%. A construção das 
outras partes complementares é que 

DESPORTO

CAF inspecciona infra-estruturas

Arsénio Marrengula no Mundial do Qatar
“Serei o primeiro a torcer pelo Real”

aeroportos, hospitais, acomodação, es-
tradas e outros aspectos no âmbito da 
preparação corresponde a realidade, 
verificando se existem condições para 
acolher as selecções ou não.

“A inspecção da CAF, que chega no 
fim deste mês, vem exactamente para 
verificar a situação das outras infra-
estruturas que fazem o acompanha-
mento da arena, e não as que serão 

da final da Taça das Confederações Af-
ricanas, Taça CAF, na Nigéria, disputada 

respeitando as linhas de conduta. Des-
de pequeno sou movido pela mesma 
paixão e pela mesma ambição.

Hoje, quero anunciar que renovei o 
meu contrato com o PSG. Estou con-
vencido de que aqui posso continuar 
a crescer num clube que tudo fez para 
continuar no topo. Queria agradecer 
ao presidente Al Khelaifi a sua confian-
ça, por me ter ouvido e a sua paciência. 
Também quero deixar uma palavra 
aos adeptos do PSG em todo o mun-
do pelas suas infinitas demonstrações 
de afecto, principalmente durante os 
últimos meses.

Também quero agradecer sincera-
mente ao Real Madrid e ao seu presi-
dente, Florentino Pérez. Reconheço 
a oportunidade e o privilégio de ser 
pretendido por essa instituição. Admito 
que estejam desiludidos. Serei o pri-
meiro adepto a torcer pelo Real Madrid 
na final da Liga dos Campeões, em Paris. 
Na minha casa. Estou feliz por continuar 
a evoluir em França, país onde nasci, 
cresci e me desenvolvi. Assim posso 
continuar com os meus sonhos.

levará mais tempo”, revelou Bambo.
Em relação à construção da Arena 

de Vilankulo avançou que o desejo da 
Federação Moçambicana de Futebol 
é que a infra- estrutura esteja pronta 
três meses antes da realização do 
“Africano”. “Em termos de construção, 
queremos que a Arena esteja pronta 
em dois a três meses antes do início da 
competição, e é esta pressão que esta-
mos a fazer, que é para termos tempo 
de organizar e não correr o risco de 
o evento começar enquanto ainda 
temos coisas por terminar”, revelou o 
dirigente, que garantiu que os emp-
reiteiros são de confiança, por isso vão 
cumprir com os prazos estabelecidos.

Se por um lado há uma certeza na 
construção da Arena de Vilankulo que 
vai acolher o campeonato nacional das 
Nações, no entanto, o local de estágio 
do combinado nacional continua uma 
incógnita. Em relação ao estágio, Jorge 
Bambo não foi claro quanto ao local, 
tendo dito que o pacote de trabalho 
ainda está por ser definido, acrescentan-
do não ter ainda uma informação cabal.

“Na verdade não posso dizer exact-
amente se vão estagiar fora ou dentro 
do país. Tudo isto é um pacote, e é um 
trabalho que está a ser feito, e con-
vidamos os patrocinadores e parceiros 
para que possam ajudar a Federação 
Moçambicana de Futebol a levar a se-
lecção a um estágio competitivo”, disse 
Jorge Bambo. 

O vice-presidente avançou que a 
FMF fará tudo o que estiver ao seu al-
cance para a realização do estágio nas 
melhores condições necessárias.

A Confederação Africana de Futebol aterra este mês, em Maputo, para inspeccionar as infra-estruturas de apoio ao Campeonato Africano das Nações 
de Futebol de Praia, aeroportos, hospitais, estradas e outros serviços.

O árbitro assistente Arsénio Marrengula foi recentemente indicado para fazer parte da lista dos 129 juízes que 
estarão no Campeonato do Mundo do Qatar, de 21 de Novembro a 18 de Dezembro.

Kylian Mbappé utilizou as redes sociais para explicar as razões que o le-
varam a aceitar o convite para renovar pelo Paris Saint-Germain e recu-
sar a proposta do Real Madrid. Abaixo o seu posicionamento na íntegra.

Kylian Mbappé

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

NACIONAL
Segunda-feira 23 de Maio de 2022

AR enaltece apoio da União EuropeiaA Assembleia da República, na 
voz do respectivo vice-presidente, 
Hélder Injojo, enaltece o apoio 
que Moçambique tem recebido 
da União Europeia (UE), sobretudo 
na componente de logística e de 
treinamento das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique para 
fazer face ao terrorismo que afecta 
alguns distritos da província de 
Cabo Delgado.

sínquia, o desejo de ver universidades, 
académicos e estudantes moçambica-
nos ligados a esta instituição de ensino 
superior que se encontra entre as 20 
melhores do mundo.

Hélder Injojo, de visita à Finlândia 
para troca de experiências, na com-
panhia de onze participantes, entre 
membros da Comissão Permanente 
da Assembleia da República e asses-
sores parlamentares, ficou a saber 
dos projectos da universidade e agra-
deceu a parceria com as universidades 
moçambicanas.

“Queremos agradecer a parceria que 
a universidade, uma das 20 melhores 
do mundo, tem com as universidades 
moçambicanas. Sabemos que tem 
uma ligação forte com a Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), que é a 
maior e a mais antiga de Moçambique, 
mas também sabemos que há perspec-
tivas de se avançar com uma parceria 
com a Universidade de Lúrio, que está 
no Norte do país, a produzir conhe-
cimento e a formar numa região estraté-
gica de Moçambique”, referiu Injojo.

O parlamentar reconheceu o pa-
pel das universidades na busca de 
soluções face aos desafios sociais, 
políticos e económicos para melhorar 
as condições de vida da população. 

“A história é uma prova de que so-
mente com o conhecimento é que 
se pode alcançar o desenvolvimento. 
Por isso encorajamos a Universidade 
de Helsínquia a desenhar pacotes 

altas taxas de analfabetismo e de uma 
base de sector informal bastante am-
pla é um grande desafio, daí que vale 
a pena aprofundar esta experiência da 
Finlândia, de como fazer com que uma 
pessoa nestas condições entenda a im-
portância do pagamento do imposto”, 
observou a deputada moçambicana 
Telmina Pereira.

Refira-se que, segundo o programa, 
na quarta-feira, a delegação parla-
mentar moçambicana trabalhou no 
Parlamento finlandês, onde os parla-
mentares dos dois países partilharam 
experiências sobre a promoção da 
transparência e boa governação, anal-
isaram as áreas de cooperação entre 
os dois parlamentos, para além de 
acompanhar uma sessão plenária do 
Parlamento.

Este é o segundo grupo de parla-
mentares moçambicanos que visitam 
o Parlamento finlandês, nos últimos 
anos, sendo que o primeiro grupo visi-
tou em 2017 e reciprocamente, no ano 
2018, uma delegação de deputados 
da Finlândia também escalou Moçam-
bique.

A visita de troca de experiências 
resulta de um manifesto interesse 
do Parlamento moçambicano em 
aprofundar matérias ligadas ao actual 
desenvolvimento do sector extractivo 
em Moçambique, sendo organizada 
pelo Instituto para Democracia Mul-
tipartidária (IMD) e DemoFinland, no 
âmbito da implementação do Projecto 
“Fortalecendo o Papel do Parlamento e 
das Assembleias Provinciais na Fiscaliza-
ção do Sector da Indústria Extractiva em 
Moçambique”,  que conta com o apoio 
da Embaixada da Finlândia.

LIGAÇÃO 
ENTRE UNIVERSIDADES

Ainda em Helsínquia, o Vice-Presi-
dente da Assembleia da República de 
Moçambique manifestou terça-feira, 
17 de Maio, na Universidade de Hel-

para estudantes africanos. Também 
verificamos que a universidade integra 
poucos investigadores provenientes 
de África. Queremos que haja maior 
intercâmbio para podermos aprender 
da vossa experiência em termos de 
produção de conhecimento, ensino 
e pesquisa de soluções para os prob-
lemas que ainda enfrentamos”, referiu.

Neste contexto, o Vice-Presidente 
da AR convidou a Universidade de Hel-
sínquia a trabalhar com o Instituto de 
Bolsas de Estudo de Moçambique de 
modo a estabelecer mecanismos de 
cooperação com este instituto.

"Ficaríamos felizes em ouvir que a 
Universidade de Helsínquia estabel-
eceu uma parceria com o Instituto de 
Bolsas de Estudo e lançou bolsas para 
os estudantes moçambicanos”, referiu.

Por sua vez, Anna-Maria Salmi, di-
rectora da Área de Desenvolvimento 
da Universidade de Helsínquia, prom-
eteu levar à consideração da direcção 
da Universidade de Helsínquia, tendo 
explicado que a instituição tem uma 
abordagem de intervenção interna-
cional, nacional e de intercâmbio uni-
versitário.

“A nível internacional achamos 
que será interessante olhar para um 
intercâmbio global a nível da Europa 
e África. Esta é uma oportunidade de 
coordenar com as universidades dos 
países europeus e do continente af-
ricano. Neste âmbito, a Universidade 
Eduardo Mondlane de Moçambique 

faz parte deste intercâmbio”, afirmou 
Salmi, acrescentando que “esperamos 
receber contribuições no sentido de 
melhor fazer proveito desta interacção”.

Ainda na Universidade de Helsín-
quia, os deputados interagiram com a 
directora do Centro do Estado de Di-
reito, Tuija Brax, uma instituição ligada 
à universidade e que recentemente 
iniciou a implementação de um pro-
jecto em Moçambique que tem como 
foco reforçar a qualidade do ensino de 
Direito para o combate ao crime.

“É a partir deste centro que inicia-
mos, no dia 1 de Abril de 2022, em 
Moçambique, a implementação de 
um projecto de dois anos com o objec-
tivo de melhorar a qualidade do ensino 
de Direito normativo, que vai abranger 
o Centro de Formação Jurídica e Judi-
ciária (CFJJ) e algumas universidades, 
com particular enfoque na prevenção 
da corrupção e no combate ao crime 
organizado. 

A premissa do projecto é que a edu-
cação desempenhe um papel signifi-
cativo no combate ao crime”, disse. 

Refira-se que a visita de troca de ex-
periência foi organizada pelo Instituto 
para Democracia Multipartidária (IMD) 
e DemoFinland, no âmbito da imple-
mentação do Projecto “Fortalecendo o 
Papel do Parlamento e das Assembleias 
Provinciais na Fiscalização do Sector da 
Indústria Extractiva em Moçambique”,  
que conta com o apoio da Embaixada 
da Finlândia.

Helder Injojo

Hélder Injojo, que chefia uma dele-
gação de parlamentares que se encon-
tra em Helsínquia, capital da Finlândia, 
para troca de experiências e reforço das 
relações entre os parlamentos dos dois 
países, explicou que “neste momento 
em Moçambique a situação política é 
estável”.

“A situação do terrorismo que af-
ecta a província de Cabo Delgado está 
controlada, apesar de ainda existirem 
alguns focos. Mas as nossas Forças de 
Defesa e Segurança, com o apoio das 
Forças da SADC e do Ruanda, têm tra-
zido bons resultados”, disse o Primeiro 
Vice-Presidente da Assembleia da 
República durante um encontro que 
a delegação moçambicana manteve, 
terça-feira passada, com os represent-
antes dos ministérios finlandeses de 
Justiça e das Finanças, o sector privado 
e académicos da Universidade de Hel-
sínquia.

Na ocasião, o director da Unidade de 
Democracia e Lei Pública no Ministério 
da Justiça, Niklas Wilhelmson, explicou 
aos deputados moçambicanos a im-
portância da promoção de transparên-
cia e da inclusão na governação para 
o reforço da estabilidade governativa, 
tendo para o efeito explicado que na 
Finlândia o cidadão tem iniciativa de lei.

“As iniciativas de lei vindas do ci-
dadão são submetidas ao Parlamento 
e, por sua vez, este órgão deve analisar 
em plenária e submeter às respectivas 
comissões de trabalho para uma análise 
técnica mais especializada e elaboração 
de um parecer sobre a proposta. Neste 
sentido, cerca de 62 iniciativas legisla-
tivas vindas do cidadão já foram sub-
metidas e apreciadas pelo Parlamento”, 
referiu, tendo acrescido que esta me-
dida é importante para a promoção da 
transparência e da inclusão.

Na ocasião, os deputados da Assem-
bleia da República de Moçambique 
ficaram a saber que 96 porcento dos 
finlandeses concordam com o paga-
mento de impostos, 88 porcento con-
fiam no sistema de gestão dos impos-
tos e 79 porcento estão felizes com o 
pagamento de impostos. 

A iniciativa de reforço da transparên-
cia na gestão das finanças públicas está 
a ser transferida para a Tanzânia, onde 
já está a trazer resultados satisfatórios, 
o que mereceu reconhecimento dos 
deputados moçambicanos.

“O vosso sistema de cobrança de 
impostos está muito avançado. Fi-
camos interessados em compreender 
a implementação na Tanzânia por se 
tratar de um sistema parecido com a 
nossa realidade. Trazer ao cidadão o en-
tendimento da importância de paga-
mento de impostos num contexto de 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CINEMA
A MEMÓRIA DE UM ASSASSINO 

RUN 

DOSSIÊ 50: COMÍCIO DOS NÁUFRAGOS

Martin Campbell é um realizador 
que sabe lidar com a acção e o seu 
último filme A Memória de um As-
sassino é mais uma prova disso. O 
thriller que estreou na passada sexta-
feira entre nós – remake de um filme 
belga de 2003 chamado De Zaak 
Alzheimer, dirigido por Eric Van Looy, 
em 2003, que por sua vez foi baseado 
no romance de Jef Geeraerts – segue 
um assassino profissional (Liam Nee-
son) com uma consciência vertical 
e um caso crescente de Alzheimer, 
que planeia aposentar-se logo, mas 
recebe uma última tarefa antes que 
consiga realizar tal desejo de vida. O 
alvo é simples: uma pessoa. Isso até 
que descobre que o alvo é uma ga-

Primeira longa-metragem do 
costa-marfinense Philippe Lacôte, re-
alizada em 2014 – dele vimos muito 
recentemente A Noite dos Reis, no 
Ciclo de Cinema Francófono –, conta-
nos a história de um jovem (Abdoul 
Karim Konate) chamado Run (assim 
se chama porque sempre foi forçado a 
fugir daqueles que o tentavam caçar), 
que depois de matar o Primeiro-minis-
tro do seu país tem que agir como um 
louco, vagando pela cidade. Enquanto 
Run procura abrigo com seu amigo 
mais velho e dissidente Assa (Isaach 
De Bankole), as suas tentativas de per-
manecer escondido das autoridades 
são entrelaçadas com flashbacks divi-
didos em 3 partes: a sua infância com o 
mestre Tourou (Rasmane Ouedraogo); 
as aventuras com Gladys (Reine Sali 
Coulibaly) e o seu passado como jo-
vem membro da milícia, no coração 
do conflito político e militar na Costa 

A partir de entrevistas realizadas 
nos anos 80, o jornalista e realizador 
Geneton Moraes Neto conta-nos 
como os onze jogadores que dis-
putaram o jogo mais dramático da 
história da Selecção Brasileira, a final 
do Mundial de Futebol de 1950, con-
tra o Uruguai, no Maracanã, em que o 
Brasil perdeu por 1-2, sobreviveram 
após o jogo e confessaram que o 
fantasma da derrota os perseguiu ao 
longo das suas vidas...

O documentário é uma celebração 
dos que perderam a batalha: os dissi-
dentes, os malditos, os esquecidos.

É uma chance única de ouvir os re-
latos dos personagens principais dessa 

rota. Preso num dilema moral, Alex se 
recusa a concluir o trabalho que viola o 

do Marfim. Todas aquelas vidas Run 
não as escolheu. Sempre se sentiu que 
fugia de cada uma delas. Talvez essa 
seja a razão plausível pela qual o seu 
nome seja Run (correr). 

Run é na verdade uma história 

história, inclusive o autor do golo da 
vitória uruguaia. 

seu código de ética e então pede para 
cancelar tal contrato e decide se vingar 
daqueles que tentaram fazê-lo trair o 
seu código moral.

Tendo dirigido anteriormente al-
guns dos filmes mais icónicos de James 
Bond na memória recente, 007-Ca-
sino Royale (2006) e 007-Goldeneye 
(1995), Campbell era o homem per-
feito para dirigir um Neeson cheio de 
nuances e aventuras. 

A Memória de um Assassino pode 
agradar aos fãs do actor principal e a 
um público menos exigente. Não é bril-
hante, mas vive daquilo que promete. 
Infelizmente não ficará por muito tem-
po na memória dos cinéfilos.

 Em exibição na NU Metro

de amadurecimento que se desen-
rola numa Costa do Marfim devastada 
pela guerra civil, vista pelos olhos de 
um assassino.

Em exibição hoje, dia 23, no 
CCFM, às 18 horas

Em exibição, dia 24, no CCBM, às 
16:00 horas

TINDZHAKA (11)

VAKITHY NYAMBUWE

A lixixwa é a doença mais temida, 
pois a sua actuação dispõe duma 
acção intrínseca. Não necessita da 
colaboração da magia astral, assim 
como a hipótese de o feiticeiro servir-
se como instrumento de uso do seu 
interesse, que visa pôr termo à vida 
do Homem, em comparação com 
o que acontece com tindzhaka. O 
feiticeiro é alheio dessa morte, pois 
simplesmente tem sido oportuno 
ao banquete pelo corpo exposto na 
terra de ninguém sem alma. Todavia, 
a lixixwa, apesar de não aceitar a alian-
ça com a magia referida, ela não foge 
à lei que garanta que: a união produz a 
força intransponível. 

Para o efeito, a sua propensão 
amório é com o sol, na faixa etária 
de bebé recém- nascido, sem ai-
nda aglomerado pelas agulhas, 
ainda cheio de ternura, coberto de 
inocência.

 A lixixwa, para aconchegar e for-
mar a dupla, aceita o piscar de olho 
imitido por aquela estrela diurna, ain-
da na idade já dita, deste modo, torna 
noiva do sol, com intenção de absor-
ver a todo custo a todo o condicio-
nalismo de força atractiva à natural, 
que um bebé espelha a sua doçura 
ao observador: que oferece a sensa-
ção de ternura, o carinho, o afecto, a 
compaixão… Então, após à absorção 
dita, a lixixwa! Introduz no seu pro-
cessador que visa transformar esses 
produtos em único, na qualidade de 
energia para o seu uso, no sentido de 
proporcionar o golpe mortal à vítima. 
A mesma enfermidade não pertence 
a raça, etnia, a tribo ou outra desig-
nação racial. Ela não a polui, ataca a 
única vítima. O desobediente. 

De que natureza é esta doença? 
Como a lixixwa funciona na elimina-
ção duma vida? A lixixwa pressupõe 
doença venérea associada à acção 
da cópula feita em tempo impróprio, 
porque a mulher recentemente teve 
aborto. Porque após o acto abraça-
do de malefício que culminou com 
a interrupção da formação do feto, 
então ela não teve tratamento hos-
pitalar, que consiste na raspagem 
do útero no sentido de remoção 
das impurezas que condicionam o 
estado óptimo na mulher. Ou então 
não tenha esperado a purificação à 
responsabilidade da natureza, que 

é através de ela assistir o passar de 
três vezes da lua. Pois, cada lua que 
passava é responsabilizada pela 
higiene do útero e seus elementos 
complementares externos e inter-
nos. Todavia, sem as condições da hi-
giene ditas acontece que no acto da 
ejaculação torna-se o meio propício 
de contrair o “veneno” das impurezas 
não removidas. 

O acto sexual praticado com a 
mulher nas condições inapropriadas 
acima advertidas, se for numa noite, 
a lixixwa fica no estado narcótico pelo 
luar da lua e o cintilar das estrelas ao 
longo da noite, na companhia dos “fa-
zentes” de amor, nesse tempo, não faz 
sentir a existência da sua raiva. Mas o 
amanhecer afugenta a estes, que têm 
medo do dia, e, pela sua vez, o sol é 
bem recebido de cantos e danças 
diversas de cada espécie de pássaros. 
A lixixwa acompanha como diverti-
mento, com tudo esperando do seu 
apaixonado. E quando o sol pica a 
linha horizontal, a lixixwa antecipa 
endereçar as boas-vindas ao seu noi-
vo. Enquanto o homem que comeu a 
fruta podre e proibida começa a sen-
tir sintomas estranhas no seu organis-
mo, ora febres altas instantâneas, ora 
dificuldades respiratórias, no seu con-
junto telecomandados por náuseas 
agudas. E quando a estrela-rei for-
mar o meio arco, a lixixwa não pára 
de dançar alegre pela vinda do seu 
amado até ocupar completamente o 
espaço celeste. Enquanto o homem, 
nesse período, a sua boca constituía 
uma fontenária de saliva, que não se 
fartava de enchê-la, nem se cansava 
de a cuspir.  

Depois de largar aquela linha e 
bem assente no seu trono ainda nua, 
em fórmula de disco colorido de bril-
ho dourado imaculado, ainda morno, 
quem quer o olhar era à vontade, 
então, a lixixwa pegou-no pelas mãos 
e o beijou. Antes da demora, a lixixwa 
antecede a ele antes que cresça e 
tornar adulto, na faixa etária que o in-
fluencia a ter o gosto de beber a raiva 
e o convida a desmontar a vida do 
homem inconsolável. Dito e feito, a 
fontenária de saliva muda de cenário! 
Ao invés de cuspir a saliva, hái… pas-
sava a vomitar sangue!

A sorte do malogrado que visa 
adiar a morte súbita e o brindar pelo 
a prorrogar a sua permanência ao 
mundo dos vivos, depende da ex-
istência do individuo na família ou no 
aredor da vizinhança que a conhecer 
as regras e o remedio de tratamento. 
O início da dita salvação consiste na 
recolha e conserva de uma parte do 
sangue do primeiro vómito, o qual, 
conserva-se a num pequeno vasil-
hame. É com muita sorte e, é com 
boa aresistencia se aguentar até ao 
quarto vómito o padecente ainda 
perfilar entre os vivos, sem interven-
cao socorista. 
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Esta semana, os elogios vão para a nossa pugilista internacional Alcinda 
Panguana, que no panorama mundial pôde elevar bem alto o nome de 
Moçambique, ao conquistar a medalha de prata no Campeonato Mundial 
de Boxe Feminino, que decorreu em Istambul, na Turquia, na final, diante da 
irlandesa Lisa O’Rouke.

Com a medalha de prata, Alcinda garantiu um encaixe monetário de 50 
mil dólares  americanos, um feito histórico para o boxe nacional, que atingiu 
o pódio mundial de forma inédita.

O combate com Lisa O’Rouke foi do primeiro ao último minuto intenso 
e renhido. O primeiro assalto foi bastante equilibrado. Alcinda Panguana 
entrou com tudo, a atacar de forma continuada, mas pecou na guarda, o 
que permitiu que a irlandesa desferisse contra ela alguns golpes que lhe 
conferiram boa pontuação dos juízes. 

O ofensiva terminou com a vantagem de Lisa O’Rouke. O segundo tam-
bém foi equilibrado, mas desta feita Alcinda Panguana defendia-se melhor 
e saiu a ganhar. No terceiro round, Alcinda foi para cima da adversária, mas 
a irlandesa foi muito forte a defender o pragmático ataque. O equilíbrio 
voltou a ser a nota dominante, mas a astúcia da irlandesa foi determinante 
nos momentos capitais da luta, acabando por vencer o combate.

Para chegar à final, Alcinda Panguana travou três combates, o primeiro 
com Brianda Tamara Cruz, do México, o segundo com a britânica de origem 
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camaronesa Cindy Ngamba e o terceiro (meias-finais) diante de Valentina 
Khalzova, do Cazaquistão.

Os feitos de Alcinda, na Turquia, confirmam a sua ascensão no plano 
internacional, depois de ter falhado medalhas nos Jogos Olímpicos-2020, 
onde teve boas prestações, e no Torneio Internacional de Budapeste.

Actualmente, Alcinda Panguana é cinco vezes campeã regional da Zona 
IV, sendo que o último título foi conquistado no mês passado, em Maputo. 
No ano passado, juntamente com Rady Gramane, conquistou ouro no “Af-
ricano” da Zona III, que teve lugar em Kinshasa, na República Democrática 
do Congo.

Para além de Alcinda, Moçambique foi representado por Rady Gramane, 
que volta para casa com a medalha de bronze. A pugilista travou quatro 
combates em Istambul, vencendo três e perdendo um, nas meias-finais, 
diante da canadiana Tammara Thibeault, mas deixou todo o seu potencial 
nos ringues.

Os restantes três combates resultaram em  vitórias sobre Pornnipa 
Chutee, da Tailândia, Suyeon Suong, da Coreia do Sul, e Karolina Makhno, 
da Ucrânia.

Rady Gramane é atleta olímpica e detentora de cinco títulos da Zona IV, e 
medalha de prata nos Jogos Africanos de 2019, e do Torneio Internacional 
de Budapeste, que teve lugar em Fevereiro.
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