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Base de cooperação eternizada 
A cooperação entre Moçambique e Portugal está a prosperar em todos os domínios, com destaque para as áreas política, económica e social, segundo infor-
mações avançadas no final das conversações que o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, manteve com o primeiro-ministro português, António Costa, que 
terminou a sua visita oficial de dois dias ao país, no contexto da quinta Cimeira bilateral, entre os dois países. No encontro, Portugal congratulou Moçambique 
pela histórica eleição como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para o biénio 2023-2024, cargo que ocupará pela primeira, 
a partir de Janeiro do próximo ano. E, Moçambique, por seu turno, reafirmou o seu apoio à candidatura de Portugal ao mesmo órgão para o biénio 2027-2028. 

Presidente da República na recepção do PM Português

Dois chefes de Governo em conversações

através do reforço da capacidade de 
intervenção das Forças de Defesa e Se-
gurança de Moçambique, no contex-
to da cooperação bilateral no domínio 
da defesa e, também, dos múltiplos 
esforços envidados no quadro da 
União Europeia (UE) para a aprovação 
de medidas de apoio para treino e 
equipamento das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique.

O Presidente moçambicano agra-
deceu igualmente ao Governo por-
tuguês pelo apoio humanitário às 
populações deslocadas da Província 
de Cabo Delgado e nesta senda, reit-
eraram o compromisso de trabalhar 
conjuntamente para uma resposta 
abrangente, integrada e sustentável 
no combate ao terrorismo, indo para 
além das operações militares, visando 
a promoção do desenvolvimento 
inclusivo e sustentável, através de pro-
jectos e programas para a melhoria da 
situação económica e social das popu-
lações, particularmente na região 
Norte de Moçambique.

Por sua vez, o primeiro-ministro de 
Portugal, António Costa enalteceu os 
esforços das Forças de Defesa e Segu-
rança de Moçambique, bem como da 
Força em Estado de Alerta da SADC 
em Moçambique (SAMIM) e das tro-
pas da República do Ruanda no com-
bate ao terrorismo em Cabo Delgado. 

Com o efeito, Moçambique e Por-
tugal, reconheceram a necessidade 
do reforço do apoio humanitário aos 
deslocados e à reconstrução pós-con-
flito, de forma a criar condições para o 
regresso e reassentamento com dig-
nidade das populações nas suas zonas 
de origem.

Com o efeito, o primeiro-ministro 
português enalteceu o compromisso 
e empenho do Governo de Moçam-
bique demonstrado na implemen-
tação, em curso, do Acordo de Paz e 
Reconciliação Nacional, sobretudo à 
luz dos progressos registados nos pro-
cessos de Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR) e também 
de Descentralização, não obstante, os 
desafios financeiros decorrentes do 
impacto negativo da pandemia da 
COVID-19 e, mais recentemente, da 
crescente inflação exacerbada pela 
guerra na Ucrânia.

RETOMA 
DE APOIO SAUDADA

Noutra variante, Portugal felicitou o 
governo moçambicano pelos acordos 
alcançados com o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial para 

a retoma do apoio directo ao Orça-
mento do Estado face ao empenho 
do Governo em levar a cabo a sua 
agenda de reformas e implementar 
os compromissos de manter a esta-
bilidade macroeconómica, promover 
um maior crescimento económico e 
mais inclusivo, dar resposta aos desa-
fios da dívida, combater a corrupção, 
assim como melhorar a governação e 
a transparência. 

Os dois Chefes de Governo sublin-
haram o interesse mútuo em alargar 
e diversificar o âmbito da cooperação 
bilateral. Assim, congratularam-se com 
a assinatura, em 2021, do programa 
estratégico de cooperação entre a 
Moçambique e Portuguesa para o 

- No contexto da quinta cimeira luso-moçambicano, que levou a Moçambique o primeiro-ministro português, António Costa, 18 instrumentos de cooperação 
foram assinados, fidelizando, mais uma vez, as relações entre os dois países 

Entre Moçambique e Portugal
A quinta Cimeira Bilateral que, no 

dias 1 e 2 de Setembro corrente, se 
realizou no distrito de Marracuene, 
província de Maputo, sob o lema: 
“Moçambique-Portugal: Fortalecendo 
a Parceria Estratégica para um Desen-
volvimento Inclusivo e Sustentável”, 
foi um momento crucial que serviu de 
base para eternizar as relações, bem 
como a vontade recíproca de aprofun-
dar e alargar a cooperação bilateral, de 
modo a fazer face aos desafios actuais, 
internos e internacionais, explorando e 
transformando em mais-valia as capa-
cidades que cada país possui.

Na ocasião, os dois chefes de gov-
erno testemunharam a assinatura de 
18 instrumentos de cooperação que 
espelham a densidade do diálogo 
e das relações entre Moçambique e 
Portugal.

Por isso, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, afirmou que a visita de 
António Costa veio responder ao 
lema escolhido para a quinta cimeira 
bilateral, que é de fortalecer a parceria 
estratégica, rumo ao desenvolvimento 
sustentável dos dois países.

Na vertente económica, o Chefe 
de Estado moçambicano disse que o 
anúncio do pacote de medidas de acel-
eração e estímulo económico é uma 
oportunidade para Portugal, porque 
vem facilitar a realização de investimen-
to, quer nacional, quer estrangeiro.

CONFLITO UCRÂNIA PREOCUPA

No plano internacional, os dois 
Chefes de Governo manifestaram 
profunda preocupação em relação 
ao conflito na Ucrânia, reiterando a im-
portância do respeito pela soberania 
dos Estados e pela estrita observância 
da Carta das Nações Unidas e do Di-
reito Internacional. 

Sublinharam os impactos negativos 
do mesmo à escala global, nomeada-
mente a nível económico e da insegu-
rança alimentar.

Neste contexto, saudaram a im-
portância dos acordos de Istambul sobre 
o escoamento de cereais promovidos 
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Os Chefes de Governo, expres-
sando solidariedade com as famílias 
das vítimas deste conflito, manifesta-
ram o forte desejo partilhado de uma 
solução, tão célere quanto possível, 
para a obtenção da paz.

VÍTIMAS DE TERRORISMO

Em relação às acções bárbaras e 
desumanas perpetradas por grupos 
terroristas em Cabo Delgado, as partes 
reiteraram a sua total solidariedade 
para com as vítimas, tendo manifesta-
do o desejo de continuar a aprofundar 
a cooperação bilateral, nos domínios 
da defesa e segurança, mas também 
nas vertentes da ajuda humanitária 
e do desenvolvimento, para melhor 
responder aos desafios impostos pelo 
extremismo violento.

Na ocasião, Filipe Nyusi agradeceu 
ao Governo português pela sua contri-
buição para o combate ao terrorismo 

ridades e os objectivos de desenvolvi-
mento do Governo da República de 
Moçambique, elencadas no Programa 
Quinquenal do Governo (PQG) 2020-
2024 e na Estratégia Nacional de De-
senvolvimento (ENDE) 2015-2035, 
bem como com a capacidade e ex-
periência das instituições portuguesas.

Na ocasião, reiteraram o desejo em 
consolidar e expandir a cooperação 
nos sectores de intervenção prioritária, 
designadamente na Educação, Cultura, 
Indústria e Comércio, Turismo, Ensino 
Superior, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Saúde, Assuntos Sociais e Trabalho, 
Emprego, Justiça, Defesa e Segurança, 
Segurança Alimentar, Finanças Públicas, 
Economia e Infraestruturas, Ambiente, 
Energia, Agricultura e Pescas, e Acção 
Humanitária e Resiliência.

Os dois Chefes de Governo con-
gratulam-se ainda pela realização do 
Fórum de Negócios e de Investimento 
Moçambique-Portugal, à margem da 
V Cimeira Bilateral, tendo incentivado 
o sector empresarial dos dois países a 
materializar as potencialidades e opor-
tunidades de investimento existentes, 
bem como a fortalecer as suas parce-
rias empresariais. Assim, reafirmaram 
o desejo em continuar a aprofundar 
as relações económicas e comerciais, 
bem como o desenvolvimento do sec-
tor privado e da cooperação empre-
sarial e industrial entre Moçambique 
e Portugal através da dinamização 
de instrumentos como o Fundo Em-
presarial da Cooperação Portuguesa 

(FECOP), o Fundo Português de Apoio 
ao Investimento em Moçambique 
(InvestimoZ) e da implementação do 
Compacto Lusófono.

período 2022-2026, assim como do 
programa-quadro de Cooperação 
no domínio da Defesa 2021-2026, os 
quais estão alinhados com as prio-



Público
Segunda-feira 05 de Setembro de 2022

3

DESTAQUE

- Que prometem curar doenças incuráveis e proibir crentes de frequentar a escola e de aderir as campanhas públicas, 
como de vacinação, por exemplo.

Chefe do Estado revolta-se contra falsos profetas

Presidente Nyusi revolta-se 
contra falsos profetas 

Em África, particularmente em 
Moçambique, onde diariamente 
surgem novas igrejas Pentecostes, 
acompanhadas de um exército de 
profetas que na sua mensagem, 
prega desobediência ao Estado, 
manipulam mentes das pessoas 
em nome de curas divinas, rel-
egando para o último, plano a ciên-
cia, inovação e criatividade, como 
condição para alcançar o bem-estar 
económico e o bem-estar social. 
Esse facto, mereceu atenção es-
pecial do Presidente da República 
que na ultima quarta-feira instou 
os conselhos de Representação do 
Estado e Executivo Provincial de 
Maputo para cumprir as suas orien-
tações superiores, devendo para o 
efeito, dialogar com os profetas no 
sentido de parar de desobedecer 
o Estado, de propagar mensagens 
de que curas doenças, algumas 
até agora sem cura e participar na 
educação cívica e moral das crian-
ças, em particular e da sociedade 
moçambicana em geral.

Na sua actuação, estas igrejas, 
chamadas por Pentecostes, manipu-
lam a mente das pessoas para lograr 
o lucro milionário, através da cobrança, 
em algumas vezes, coerciva do dizimo, 

relegando para plano terciário, o de-
senvolvimento de capacidades huma-
nas, sobretudo, do domínio da ciência, 
tecnologia e a inovação como ferra-
mentas para transformar o mundo e 

buscar o bem-estar social e económi-
co, almejado por todos.

Os exemplos são vários e basta olhar 
para o que acontece nos novos bair-
ros, onde todas noites, usando aparel-
hagem sonora de grande potência, 
estas seitas religiosas falam mal da 
medicina tradicional, reconhecida 
dentro e mundialmente, aconselham 
vivamente os seus seguidores para 
não fazer a transfusão de sangue, in-
ventam encontros impossíveis, como 
aquele que se encontrou com Deus 
cara-a-cara.

Estas práticas, para além significar in-
gerência em assuntos do Estado, pre-
tendem hipotecar o futuro da nação, 
particularmente de geração de jovens, 
o Chefe de Estado denunciou quarta-
feira durante a reunião que manteve 
com os conselhos de Representação 
do Estado e Executivo Provincial de 
Maputo, o alastramento deste fenó-
meno, sobretudo das novas igrejas, 
lideradas pelos profetas de origem 
e poder duvidosos. Algumas destas 
mensagens amplamente divulgadas 
em algumas televisões privadas e nas 
redes sociais, os profetas chegam a 
ponto de colocar em causa os hábitos 
e costumes africanos e os moçambi-
canos em particular e fomentam divi-

INSTRUMENTOS DE 
COOPERAÇÃO

No que se referem aos 18 instru-
mentos de cooperação assinados, de-
staque vai para o protocolo de Coope-
ração entre o Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural da República 
de Moçambique e o Ministério da Ag-
ricultura e Alimentação da República 
portuguesa relativamente ao Plano 
de Acção 2022-2025; o acordo Adi-
cional ao Acordo entre a República 
de Moçambique e a República Portu-
guesa relativo à Escola Portuguesa de 
Moçambique - Centro de Ensino e Lín-
gua Portuguesa, assinado em Maputo 
em 24 de Março de 2008; acordo de 
Parceria entre o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Humano de 
Moçambique e o Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P. no âmbito 
do Fundo de Apoio ao Sector da Edu-
cação, para o período de 2022-2026 e 
a adenda ao Acordo de Parceria entre 
o Ministério da Cultura e Turismo da 
República de Moçambique, o Camões 
- Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. e a Direcção-Geral do Património 
Cultural no âmbito da implementação 
do Projecto do Cluster da Cooperação 
Portuguesa da Ilha de Moçambique.

de Cooperação na Área da Justiça com 
a República de Moçambique em 2022; 
incluindo a declaração de Intenções 
entre o Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior de Moçambique, 
o Camões – Instituto da Cooperação e 
da Língua, I.P, e a Petrogal S.A. para im-
plementação das actividades condu-
centes à instalação do Centro de Refer-
ência em Petróleo e Gás na Província 
de Cabo Delgado.

Foram ainda rubricados instrumentos 
de cooperação, relativos à revisão do Fun-
do Empresarial da Cooperação Portu-
guesa (FECOP); bem assim a declaração 
Conjunta entre o Governo da República 
Portuguesa e o Banco Africano de De-
senvolvimento relativa ao Acordo de 

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Dentro do princípio da separação 
entre a regligao e o Estado, Filipe Nyusi 
alertou os conselhos de Representa-
ção do Estado e Executivo Provincial 
de Maputo para estar atentos e in-
tervir, quanto cedo para evitar a des-
moralização, sobretudo, destruição da 
sociedade moçambicana, pelas novas 
igrejas Pentecostes, e seus profetas.

Ė que, de algum tempo para cá, 
Moçambique tem vindo a ser in-
festado por profetas que prometem 
milagres, desmobilizam a sociedade 
para aderir a iniciativas e campanhas 
do Estado, incluindo, proibir crianças 
de irem a escola.

sionismo e conflitos na sociedade.
Nesse contexto, Filipe Nyusi e 

aparentemente preocupado com o 
fenómeno, instou em cáustico os con-
selhos de Representação do Estado e 
Executivo Provincial de Maputo para 
cumprir as orientações que emana, 
devendo com o efeito, falar com os 
representantes das novas igrejas e 
seus profetas para não destruir a socie-
dade moçambicana.

“Devem instar as igrejas, não 
aquelas tradicionais que nós conhec-
emos, incluindo o seu papel social”, 
outrossim, “as novas” caracterizadas 
pelo surgimento de profetas, “para 
participar na educação moral e cívica 
das crianças e não proíbam as crianças 
de irem a escola”, orientou o presidente 
da República. 

Prosseguindo, o chefe de Estado 
disse também que as novas igrejas 
não devem proibir as crianças de irem 
ao hospital nem os velhos de vacinar. 

“Nós temos que levar uma vida 
normal, agora, se [as novas igrejas e os 
profetas] estão a pregar e a rezar, en-
tre outras práticas, a dizer que estão a 
curar doenças que até agora não tem 
cura ou, a estão ainda em estudo. ...”, 
deplorou o estadista moçambicano.

Para o efeito, orientou os conselhos 
de Representação do Estado e Executi-
vo Provincial de Maputo Então, para le-
var a cabo o trabalho de sensibilização 
dos profetas, entrando em contacto 
com eles para convidar lhes a partici-
par na construção de uma sociedade 
normal e com os valores morais altos. 

“Isso é fundamental porque nós 
não podemos deixar a sociedade 
degradar-se por causa de uma ou de 
outra pessoa. Temos que ver isso!”, con-
cluiu Filipe Nyusi.

Outros instrumentos de coopera-
ção assinados tem que ver com o pro-
tocolo de Parceria entre o Ministério do 
Interior da República de Moçambique, 
o Ministério da Administração Interna 
da República portuguesa e o Camões 
- Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. para implementação do Programa 
de Cooperação Técnico-Policial e Pro-
tecção Civil para 2022; com acordo Es-
pecífico de Parceria entre o Ministério 
da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos da República de Moçam-
bique, a Direcção-Geral da Política 
de Justiça do Ministério da Justiça da 
República Portuguesa e o Camões – 
Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P., para Implementação do Projecto 

Garantias ao “Compacto Lusófono”; 
incluindo o protocolo de Cooperação 
e Colaboração Técnica entre o Governo 
da República de Moçambique e o Gov-
erno da República Portuguesa visando 
a Capacitação da Inspecção-geral de Fi-
nanças de Moçambique no período de 
2022-2026.

Foi igualmente aditado ao proto-
colo de colaboração entre o IAPMEI 
– Agência para a Competitividade e 
Inovação, I.P. e o IPEME – Instituto para 
a Promoção da Pequena e Média Em-
presa e o Parceiro Lisgarante – Socie-
dade de Garantia Mútua, SA; assinado o 
memorando de Entendimento entre o 
Instituto Português da Qualidade (IPQ, 
IP) e o Instituto Nacional de Normal-

ização e Qualidade de Moçambique 
(INNOQ, IP) e respectiva Adenda; o pro-
tocolo de Cooperação entre o Instituto 
Nacional de Inspecção do Pescado da 
República de Moçambique (Inspecção 
do Pescado, IP) e a Autoridade de Segu-
rança Alimentar e Económica (ASAE) da 
República Portuguesa; o protocolo en-
tre o Hospital Central de Maputo (HCM) 
e o Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, EPE (CHUC) para a implemen-
tação de modalidades de telemedicina; 
o acordo entre o Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P. e a Mota-
Engil África S.A. para implementação do 
Projeto +Emprego para os Jovens de 
Cabo Delgado; o protocolo de Apoio 
Financeiro à Promoção da Língua Por-
tuguesa entre o Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P., e o Millen-
nium BIM;

 O protocolo de Cooperação para 
a Promoção da Língua Portuguesa 
entre o Camões – Instituto da Coop-
eração e da Língua, I.P, e o Banco 
Comercial de Investimentos, S.A.; e o 
memorando de Entendimento entre 
a Hidroelétrica Cahora-Bassa, a electri-
cidade de Moçambique, a REN – Re-
des Energéticas Nacionais e a Visabeira 
Global sobre cooperação no domínio 
da energia.

Filipe Nyusi e António Costa na FACIM
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Eleições internas reforçam união na FRELIMO 

AMOMIF subsidia informatização 
de microbancos

Com a aproximação das datas para a realização do XII Congresso, a decorrer de 23 a 28 de Setembro corrente, na cidade da Matola, província de Maputo, a FRELIMO encontra-se num exercício 
da democracia interna e de reforço da união e coesão, com a realização do processo de eleições internas. Com efeito, as cidades e distritos de todo o país, acolheram semana finda as suas confer-
ências que culminaram com a eleição dos primeiros secretários dos comités da cidade, primeiros secretários dos comités distritais, dos secretariados, dos comités de verificação. Entretanto, na 
capital do país, a conferência da cidade terá lugar esta semana, sendo que, na passada, foram somente eleitos os primeiros secretários dos comités distritais, dos secretariados, dos comités de 
verificação e delegados à conferência da cidade.

As instituições microfinanceiras têm agora acesso a subsídios disponibi-
lizados pela Associação Moçambicana de Operadores de Micro-Finanças 
(AMOMIF), para investirem na modernização e informatização dos seus 
sistemas de gestão e relatórios financeiros.

ferência distrital, que é as conferências 
em curso, além de demonstrarem a 
coesão e união em sede dos processos 
eleitorais internos, são um momento 
de festa para os militantes e simpati-
zantes do partido Frelimo. 

“Este é o momento mais alto para os 
nossos camaradas, festejar em prepa-
ração do XII Congresso”, frisou Peren-
gue.

José Chichava, membro do comité 
central do partido e chefe da brigada 
de assistência da cidade de Maputo, 
acrescentou o seguinte: “Em cada fase, 
nós revitalizamos as células e ao fazer 
isso, estamos a dizer que ao nível da 
Frelimo, há renovação e democratiza-
ção, onde as pessoas têm a oportuni-
dade de serem eleitas, mas também 
de elegerem as outras”.

Na província de Maputo, a confer-
ência da cidade da Matola aconteceu 
e Carlos Zavala foi reeleito com 100 
porcento dos votos para o cargo de 
primeiro-secretário do comité da ci-
dade. Na mesma sessão, o presidente 
do Município da Matola, Calisto Cossa, 
mereceu 95.5 porcento dos votos dos 
membros da FRELIMO, ao ser reeleito 
para o comité da Cidade da Matola e 

conhecido por @kredit. Este software é 
fornecido por um consórcio que esta-
beleceu um acordo de parceria com a 
AMOMIF.

A percentagem do subsídio, a que 
os operadores de Micro-Finanças têm 
direito, varia conforme a relação com 
a AMOMIF. Os membros que têm quo-
tas em dia podem obter até 45% de 
subsídio.

O programa de assistência em fer-
ramentas de gestão informatizada da 
AMOMIF às Instituições que operam 
no sector das Micro-Finanças é uma 
das prioridades identificadas no plano 
estratégico desta associação, bem 
como uma das medidas mais solicita-
das pelos seus membros, de acordo 
com um recente inquérito ao sector 
que foi realizado em coordenação com 
o Banco Mundial.

para a conferência da província, cujo 
processo está previsto para a próxima 
semana em todo território nacional.

A nível dos sete distritos da província 
de Maputo, ficou concluído o processo 
das eleições internas, onde em confer-
ências distritais, os membros elegeram, 
por exemplo, para o cargo de primeiro 
secretário do Comité da FRELIMO de 
Matutuine, Jonissone Melo com 98 
porcento dos votos; Francisca José Joel 
com 93 porcento em Magude e Lilita 
Moiane, com 92 porcento dos votos, 
em Marracuene.

No distrito da Manhiça foi eleito Pe-
dro Eduardo Nhamuhuco, com 93,5 
porcento; em Boane, Afonso Pedro 
Sambo foi eleito com 67,7 porcento 
dos votos; Julião Flores Matsinhe, de 
Namaacha, foi eleito com 85,4 porcen-
to e para o cargo de primeiro secretário 
do comité distrital da Moamba, os 
membros escolheram Hilário Cuinica, 
com 96,5 porcento. 

Refira-se que, o processo de eleições 
internas, para além de coroar de êxito 
o exercício da democracia, reforça a 
união e coesão dos membros da FRE-
LIMO.

Aliás, revela igualmente, a eficiência 

cidades antecedem às conferências 
provinciais previstas para este fim-de-
semana, que além de eleger os pri-
meiros-secretários dos comités provin-
ciais, irão também escolher membros 
dos secretariados, dos comités de veri-
ficação e delegados ao XII Congresso 
da FRELIMO, a realizar-se de 23 a 28 do 
mês em curso na Escola do Parido, na 
Matola. 

Considera-se que, o Congresso é o 
órgão máximo da FRELIMO, que traça 
as opções político-ideológicas e decide 
sobre as questões de fundo da vida do 
Partido.

no funcionamento do Partido que as-
senta na descentralização do poder 
de decisão e numa política de quadros 
ajustada ao desenvolvimento e ao pro-
gresso do Partido.

Em todas as cidades e distritos, as 
conferências das eleições internas 
foram orientadas pelos membros do 
comité central e chefe das brigadas de 
assistência às cidades e distritos.

De acordo com a directiva que 
norteia as eleições internas, 60% dos 
membros dos órgãos são eleitos para 
a continuidade e 40% para renovação.

As eleições internas distritais e das 

- Calisto Cossa reeleito para o Comité da Cidade da Matola

Este processo foi antecedido de 
lançamento da directiva das eleições 
internas dos órgãos do partido que 
preconiza a escolha de candidatos na 
base do mérito resultante do trabalho 
realizado em prol da FRELIMO. 

As cidades e vilas distritais de todo o 
território nacional, realizaram semana 
passada conferências que culminaram 
com a eleição dos primeiros secretários 
dos comités da cidade, primeiros secre-
tários dos comités distritais, dos secre-
tariados, dos comités de verificação, 
no entanto, a capital do país foi a única 
cidade que não realizou a sua confer-
ência, onde Razaque Manhique, tem 
apoio incondicional dos membros do 
partido para a sua reeleição, prevista 
para esta semana. 

Assim, ao nível da cidade de Maputo 
tiveram lugar somente as conferências 
distritais que elegeram os primeiros se-
cretários dos comités distritais, dos sec-
retariados, dos comités de verificação e 
delegados à conferência da cidade.

Falando em conferência de imp-
rensa, Oliveira Rodrigues Perengue, pri-
meiro secretário do comité da Frelimo 
no distrito municipal Ka Mubukwane 
e candidato reeleito, disse que “ a con-

A iniciativa desta associação é 
apoiada por um financiamento do 
FIDA (Fundo Internacional para o De-
senvolvimento da Agricultura), através 
de um projecto com o Governo de 
Moçambique denominado REFP, que 
reconheceu o contributo e papel da 
AMOMIF na inclusão financeira e com 
ela assinou um acordo de assistência.

Até à última semana de Agosto, e 
segundo dados disponibilizados pela 
AMOMIF, esta entidade participou 
na negociação de investimentos em 
software bancário para as IMFs (Insti-
tuições Micro Financeiras), na ordem 
de 1,3 milhões de meticais, garantindo 
subsídios em cerca de 430 mil meticais. 

Até ao momento, já existem quatro 
instituições que solicitaram o acesso 
ao subsídio, por meio de contratos 
para adquirirem um sistema de gestão 
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Não temos muito tempo!
Desde a era dos primeiros homens, 
o tempo foi sempre precioso e 
desperdiçá-lo em questões ir-
relevantes pode ser um desastre 
para um Governo se preza. Por 
isso, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, um especialista na 
mitigação de riscos de desastres, 
orienta a sua equipa a correr con-
tra o tempo na busca de soluções 
aplicáveis aos problemas do país. 
Alerta também que o tempo que 
falta para o fim do seu “reinado”, 
para muitos, pode parecer muito, 
mas não é, olhando para os de-
safios que se impõem, recomen-
dando deste modo, aos membros 
do seu executivo a correrem como 
atletas-estafetas, sobretudo no 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para revolucionar o 
sector agrícola que é a base de sub-
sistência de milhões de famílias 
moçambicanas.

- Diz o Chefe de Estado, Filipe Nyuisi, orientando a sua equipa a correr como atletas-estafetas na busca de soluções para o país 

Governo na hora da verdade

(IIAM), com o objectivo de discutir o 
papel da investigação agrária, para 
acelerar a transformação Tecnológica 
da Agricultura em Moçambique. 

Filipe Nyusi disse, no primeiro 
simpósio, que a agro-pecuária, para 

AVANÇOS NA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA

Nos últimos anos Moçambique 
registou avanços significativos na área 
de agricultura e, como resultado de 
boas colheitas, cerca de 2.6 milhões de 
moçambicanos deixaram de ser ame-
açados pela insegurança alimentar.

O Programa Mundial de Alimen-
tação (PMA) retirou Moçambique da 
lista dos países com alto risco de fome 
no mundo, mas como o Presidente da 
República tem dito, “isso não é para nos 
distrair”, indicando que a batalha para 
nós continua, por a fome não está ven-
cida na sua totalidade.

Filipe Nyusi refere que o sector agrí-
cola ainda não consegue resolver as 
reais necessidades do país, em termos 
de alimentos e matérias-primas. “Ape-
sar do actual crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) estar correlacionado 

dão ao desenvolvimento e à aquisição 
de conhecimento tecnológico para 
transformar a economia em sociedade.

O actual estágio da investigação 
agrária de Moçambique, no entendi-
mento do Presidente Nyusi, está intima-
mente ligada à nossa história como país.

No Moçambique colonial, acrescen-
ta, a economia agrária estava excepcio-
nalmente ao serviço das culturas de 
alto rendimento e pouca atenção foi 
dada à agricultura familiar que a maio-
ria dos moçambicanos praticava.

Não obstante, no período pós-inde-
pendência a investigação esteve sempre 
na agenda do governo, apesar do núme-
ro de investigadores agrários nacionais 
formados não justificar a importância 
que se atribui ao sector. “Contudo, as-
sumimos os poucos investigadores pio-
neiros, muitas vezes a trabalharem em 
condições adversas. Com o seu saber e 
experiência, fomos acreditando e hoje 

além de ser a principal fonte de alimen-
to, gera renda e emprego para muitas 
famílias e produz ainda matérias-pri-
mas para a indústria e é o sector que 
mais suporta a economia nacional. 

Por isso, o Presidente Nyusi revisitou 
o seu primeiro discurso feito ao abrigo 
da sua investidura, onde disse que pro-
moveria o investimento público-priva-
do na agricultura, pecuária e pesca, 
porque são sectores que sustentam a 
maioria da população moçambicana. 

Filipe Nyusi fez recordar ainda que, 
no seu discurso de investidura teria 
afirmado ainda que prosseguiria com 
a política de incentivo aos campone-
ses, o que permitirá elevar os níveis de 
produção e da produtividade agrária.

Disse também que apostaria na indus-
trialização do sector agrícola, aproveitan-
do das condições que o país possui para 
ser uma potência agrícola na região.

“Sempre acreditei no meu país e 
nos moçambicanos, por isso, no fim 
do meu primeiro ciclo de governação, 
disse muito bem: Moçambique tem 
tudo para dar certo”, recordou.

com o crescimento de produção do 
sector agrário, ainda não estamos a 
empregar o mesmo nível de insumos 
para produzirmos o nível maior de 
produtos agrícolas que o país pre-
cisa”, apontou, para depois acrescentar 
que “Moçambique tem muitas ter-
ras aráveis, a chuva cai sazonalmente, 
temos rios com curso de água para a 
irrigação e gente trabalhadora, mas a 
nossa agricultura continua com fraca 
produtividade, pouco competitiva”.

Refere também que os agricul-
tores, que garantem a maior parte da 
produção agrária, continuam com ren-
dimentos baixos, dai, a urgência de au-
mentar a produção e a produtividade, 
através de introdução de mudanças 
tecnológicas na investigação, na quali-
dade de pesquisa e na extensão das tec-
nologias aos produtores e fornecedores.

RELEVÂNCIA DO 
CONHECIMENTO TECNOLÓGICO

A história das nações do mundo 
demostra a importância que os países 

podemos dizer que conseguimos trazer 
aos moçambicanos resultados palpáveis. 
Refirmo-me por exemplo à libertação de 
sementes certificadas de culturas estraté-
gicas, sementes melhoradas e adaptadas 
às condições do país”, precisou o Presi-
dente Nyusi.

Os investigadores moçambica-
nos trabalharam ainda na melhoria 
genética da agricultura e da pecuária, 
produção de vacinas para os animais, 
informação epidemiológica contra 
pragas e doenças de animais, vegetais 
e estudos de solos, clima, zoneamen-
tos agrários, entre outros.   

Para uma avaliação bastante 
simples, Filipe Nyusi foi colher uma 
amostra pequena de 2015 para cá, 
com dados apontando que o IIAM já 
libertou 64 variedades de sementes 
melhoradas, entre elas, cinco sementes 
de milho, sete de arroz, quatro de ma-
pira, cinco de sevada, três de feijão vul-
gar, seis de gergelim, três de soja, três 
de algodão, quatro de amendoim, 12 
de batata-doce, cinco de tomate, três 
de alho e quatro de cebola.

sanguinidade. Igualmente, conse-
guiram disponibilizar produtores landi 
de mérito e fazer cruzamentos contro-
lados com animais de outras regiões, 
como é o caso de Tete, assim como de 
outras raças melhoradas.

Outra novidade digna de realce no 
sector agrícola, é o anúncio pelo Chefe 
de Estado do arranque da produção 
do trigo no país, mercê da conclusão 
com sucesso do processo de investiga-
ção científica de sementes adequadas 
para Moçambique.

Para o efeito, as equipas de pes-
quisadores do IIAM, concluíram com 
sucesso a identificação de variedades 
produtivas a serem adoptadas para as 
condições agro-ecológicas do país.

Com o início da produção de trigo, 
o Governo pretende reduzir o défice 
deste cereal e reduzir a dependência 
de importação e garantir a suficiência a 
nível nacional. 

Refira-se que, as pesquisas para a 
produção do trigo foram realizadas 
em Lichinga, no Niassa e Sussundega 
e Báruè, em Manica.

Trata-se de números que qualquer 
um pode pensar que são inferiores, 
mas o Presidente Nyusi explica que, 
em sementes não é a quantidade que 
conta, mas sim a qualidade.

Em termos de potencial produtivo, a 
investigação agrária de Moçambique, 
especificamente na componente de 
produção de sementes básicas, subiu 
de 149 para 356 variedades por ano.

A investigação trouxe ainda a var-
iedade de macassane, o arroz, com a 
produção até cerca de 6 toneladas por 
hectare, contra cerca de uma tonelada 
por hectare das variedades nativas. 

Nos últimos dois anos, segundo os 
mesmos dados, houve um aumento 
de cerca de 22 milhões de vacinas, per-
mitindo que mais de 80 porcento do 
efectivo animal fosse vacinado contra 
as principais doenças.

No cultivo de mandioca, Moçam-
bique subiu de 4 a 10 toneladas 
por hectare, para uma média de 20 
toneladas por hectare. No campo de 
produção de feijões, o aumento foi de 
700 quilogramas para três toneladas 
por hectares.

No âmbito de produção de bovinos, 
nos últimos anos os investigadores 
conseguiram criar núcleos bovinos 
landi e programas de redução de con-

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

“Não temos muito tempo. Temos 
que correr como atletas-estafetas”, re-
comendou o Presidente Nyusi ao seu 
Executivo, que ficou com apenas dois 
anos e meio de governação, período 
durante o qual terá que trabalhar em 
demasia, aproveitando todos os minu-
tos, de modo a fechar o mandato com 
chave-de-ouro.

É assim mesmo que o executivo de 
Filipe Nyusi, para lograr o seu objectivo, 
na implementação do Programa Quin-
quenal do Governo (PQG 2020-2024), 
define a agricultura como uma das 
suas prioridades, sobretudo porque 
é de agricultura que depende a sub-
sistência de muitas famílias moçam-
bicanas. Um sector que, em mais de 
quatro décadas da independência 
nacional, ainda se contorce de vários 
problemas, cuja solução passa pela 
adopção de medidas estruturantes.

Para ser mais preciso, avaliando o sec-
tor de agricultura, nos últimos 47 anos 
de Moçambique-independente, onde 
somente 9% dos produtores usam 
sementes certificadas, Filipe Nyusi diz 
que o Governo não vai permitir que 
mais anos se percam ou passam, sem 
iniciar o processo de resolução defini-
tivo deste problema primário. “Portanto, 
temos a consciência de que não vamos 
resolver o problema em apenas dois 
anos e meio que faltam para o término 
do mandato, mas temos que começar 
a correr. Se esperarmos, não iremos 
conseguir alcançar o produto acabado”, 
frisou.

A perspectiva como governo, 
segundo igualmente o estadista 
moçambicano, é desenvolver soluções 
tecnológicas adaptadas aos produ-
tores do sector familiar, tendo em 
conta o contexto social e económico 
no qual a população rural vive, respei-
tando a especificidade de cada região, 
o ambiente e as especificidades dos 
grupo-alvos.

O Presidente Nyusi fez esta abor-
dagem no distrito municipal KaTembe, 
cidade de Maputo, no decurso do pri-
meiro Simpósio de pesquisa Agrária, 
há dias organizado pelo Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique 

Filipe Nyusi, PR

PR no I Simpósio sobre Investigacão Agrária
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Nada ficou para trás!Editorial
Para o nosso editorial, elegemos para 

esta edição, três assuntos no meio de 
tantos outros que marcaram a última 
semana. O primeiro, como não deixaria 
de ser, tem a ver com a 57ª edição da 
Feira Internacional de Maputo (FACIM) 
para, em segundo lugar, debruçarmo-
nos em torno do anúncio feito pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
referente ao arranque da produção do 
trigo no país. Já em última análise, há-
de merecer a nossa especial atenção 
a quinta cimeira Moçambique e Por-
tugal, que foi mais um espaço para o 
aprofundamento das relações bilaterais 
e a assinatura de diversos instrumentos 
de cooperação entre os dois países.

Para a escolha destes temas, vale 
dizer que foi determinante a sua rele-
vância, mas também estaríamos a ser 
hipócritas assumirmos que abordaría-
mos todos os assuntos que marcaram 
ao longo da semana passada, neste 
minúsculo espaço. 

Indo em partes, começaríamos pelo 
assunto da FACIM, que foi uma janela 
de oportunidade para a consolidação 
das relações entre as empresas e os cli-
entes, aumentando a sua fidelização, 
o diálogo com visitantes, a avaliação 
dos produtos e serviços que estava 
em exposição, a abertura do espaço 
para o incremento de oportunidades 
de inovação, a avaliação da concorrên-

cia e competitividade pela exposição 
das empresas moçambicanas e do 
exterior, a abertura de novos canais de 
exposição com novos agentes distri-
buidores, a formação de parcerias com 
joint ventures ou sociedades comerci-
ais para exploração de investimentos, 
incluindo parcerias público-privadas, 
especialmente no que tange ao de-
senvolvimento de infra-estruturas.

O evento que terminou este domin-
go em Ricatlha, distrito de Marracuene, 
província de Maputo, juntou 1750 em-
presas nacionais, 350 estrangeiras em 
representação de 18 países, oito dos 
quais, africanos, nomeadamente, Gui-
né-Equatorial, Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia, Quénia, África do Sul, Malawi 
e Ruanda.

A FACIM, como disse o Presidente 
Nyusi, foi um “espelho da diversidade 
económica e, nós, acrescentando às 
palavras do Chefe de Estado, podemos 
assumir que o evento foi também 
uma montra para melhorar as relações 
económicas entre Moçambique e os 
países que expuseram os seus produ-
tos na Feira. É que, nesse evento, mui-
tos acordos de cooperação comercial 
foram assinados e foi ainda anunciado 
que cerca de 99 porcento dos produtos 
moçambicanos, sobretudo do sector da 
agricultura passam a entrar no mercado 
chinês, livres de impostos. Esta boa nova 

vem numa altura em que os homens de 
negócios, sobretudo os nacionais, estão 
em permanente busca de novos merca-
dos para fortalecer os seus negócios.

Em apenas uma semana da sua re-
alização, a FACIM revelou-se ser uma 
maior montra para os expositores exi-
birem os seus produtos e potenciali-
dades, nos quatro cantos do mundo, 
com potencial para exportação e 
atracção de investimento.

O evento serviu, na verdade para 
o alcance de diversos objectivos, no-
meadamente a exploração de opor-
tunidades para os estabelecimentos 
de unidades industriais, na construção 
de cadeias de valores que sigam a rota 
dos nossos recursos, a possibilidade de 
enquadramento nas cadeias de valores 
no contexto regional de África Austral e 
do continente africano, diversificando 
o risco comercial com investimento na 
agricultura, pecuária, turismo, serviços 
de logística, pesca, energias renováveis.

Indo ao segundo ponto dos três 
escolhidos para compor este editorial, 
dizer que, o anúncio do arranque da 
produção do trigo no país vem numa 
altura em que o mundo se debate 
com a crise deste cereal, causando 
um impacto desastroso para Moçam-
bique que depende da importação do 
produto para manter o funcionamen-
to da sua indústria panificadora.

 Refira-se que o anúncio para o início 
da produção do trigo é consequência 
da conclusão com sucesso do proces-
so de investigação científica de semen-
tes adequadas para Moçambique.

As equipas de pesquisadores do 
Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique (IIAM) concluíram, com 
sucesso, a identificação de variedades 
produtivas a serem adoptadas para as 
condições agro-ecológicas do país.

Entendemos que, com o início da 
produção de trigo, na província de 
Tete, o Governo pretende reduzir o dé-
fice deste cereal e reduzir a dependên-
cia de importação de outros países e 
garantir a suficiência a nível nacional. 

O terceiro e último ponto, é sobre 
a quinta cimeira luso-moçambicana, 
que decorreu entre os dias 1 e 2 de 
Setembro corrente. Foi um evento que 
teve como objectivo aprofundar as re-
lações bilaterais e estabelecer acordos 
de cooperação em vários domínios de 
desenvolvimento dos dois Estados.

Lembram que em Novembro pas-
sado, os governos dos dois países assi-

naram acordos que se enquadram no 
Programa Estratégico de Cooperação, 
com duração de cinco anos, e que, 
na sequência da quinta cimeira luso-
moçambicana.

Trata-se de um programa que esta-
belece todas as bases para a coopera-
ção bilateral em áreas tão importantes 
como a saúde, a educação, áreas de so-
berania como a defesa, administração 
interna ou justiça, mas que também 
pretende responder a desafios impor-
tantes que se enfrentam no presente, 
como o climático e o digital. 

Sabemos também que este instru-
mento de cooperação luso-moçam-
bicana dispõe de um envelope finan-
ceiro de 170 milhões de euros, dos 
quais 80 milhões destinam-se a pro-
jectos, programas e acções.

No âmbito deste Programa, como 
não deixaria de ser, no final da quinta 
cimeira, foram assinados vários acor-
dos de cooperação nas áreas da agri-
cultura, educação, turismo e ao nível 
técnico-policial, o que bom para o de-
senvolvimento dos dois Estado.

OPINIÃO

O Canhão

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

Há maridos maus, não porque 
batem nas suas esposas. Dino é um 
exemplo, senhor de 45 anos, casado 
com sua senhora de 35 anos. Pai de 
dois rapazes gémeos de 12 anos. 
Chefe de produção numa pedreira 
de Mafuiane em Boane. Sempre sai 
do serviço com um dinheiro que lhe 
permite viver bem sem depender do 

salário. Vezes há em que num só dia 
consegue fazer dinheiro superior ao 
salário. 

Este é um problema, para o patro-
nato, claro está. Para ele, é um jackpot. 
Outro problema é que Dino gosta de 
boa vida. Todos os dias, depois de sair 
do serviço, vai à barraca mais famosa 
de Boane, beber vinho acompan-
hado de carne de porco assada. No 
seu carro, música alta, com uma boa 
selecção de temas musicais, diga-se 
em abono da verdade. Na semana 
passada apareceu com um novo car-
ro. Comprou pela internet, via Japão. 
Epa, o show off não acaba. No vidro 
traseiro vem uma escrita garrafal: "O 
Folgado."

Algumas meninas, amigas dele, 
estão sempre à sua mesa, bebendo 
Spin, Hunters Gold, Castle Light, às 
expensas do folgado.

O que me intriga é que a sua mul-
her está sempre com roupas velhas, 
sapatos com a sola furada. Teus filhos 

andam com chinelos rotos e calças 
cansadas. Há dias, vi-os a irem à es-
cola acompanhados pela mãe, com 
uniforme escolar e chinelos furados. 
Porquê isso folgado!? 

Tens dois carros, todos os dias vais a 
barraca comer carne de porco rodea-
do de meninas. Gastas acima de 3000 
Meticais diariamente. Mas não con-
segues comprar roupa e calçado para 
tua mulher e filhos. Castigar família 
assim porquê? Tua mulher havia ar-
ranjado emprego e tu a proibiste de 
ir trabalhar. Ela não trabalha, fica em 
casa o dia todo e tu nem dinheiro dás 
para comprar crédito para ela falar 
ao telefone. Não pode ser assim. Os 
vizinhos estão a ver que fazes com fa-
mioia. Ganha lá vergonha nessa cara. 
Se continuares a ignorar a vida da 
família, Deus pode tirar-te essa opor-
tunidade e voltares a realidade. Fica a 
saber de uma coisa: isto vai ficar feio.

Até logo, lá na barraca.
Fui...

Mau marido

Ficha Técnica
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OPINIÃO

A Industrialização - O Corolário  Sapiência

haver vontade política, embora ainda 
trémula. A indústria é um factor din-
amizador da economia nacional, na 
medida em que promove o progresso 
técnico-científico na produção e trans-
formação sócio-económica e acelera 
em grande medida o processo de 
acumulação de rendimento e riqueza 
nacionais. A necessidade de se apostar 
na indústria, sempre foi um grande im-
perativo nacional visando a superação 
do atraso e da profunda crise sócio-
económico que o País atravessa. 

A nossa opinião circunscreve-se, na 
tomada de consciência e promoção 
de medidas mais arrojadas e ambi-
ciosas que visam a activação de todos 
os factores e meios de crescimento 
económico, a fim de se acelerar o 
processo de industrialização com o 
fim de intensificar o desenvolvimento 
económico sustentável do país.  

Pretendemos também apelar para 
a necessidade de se criarem mecanis-
mos de apoio, estímulo e incentivo ao 
sector industrial com vista a instaurar e 
instalar uma estrutura do produto so-
cial global e do rendimento nacional, 
o que permitiria alargar a capacidade 
de reprodução alargada da economia. 

Em simultâneo, seria possível, incre-
mentar, de forma saudável as relações 
entre o campo e as cidades, contri-
buindo para o desenvolvimento local. 

Aliás, tal traria benefícios tanto no 
processo de escoamento dos produtos 
acabados, das matérias-primas para a 
indústria e, tornaria o consumo mais flu-
ido e os preços cada vez mais acessíveis, 
quer para os produtores agrários, quer 
para o sector agro-industrial e os con-
sumidores no geral. Os sinais positivos 
que o Programa SUSTENTA apresenta, 
em termos reais benefícios e incentivos 
à agricultura, que demonstram que é 
possível também estender para a indu-
stria os mesmos benefícios, porquanto, 
tal contribuiria para a produção industri-
al em grande escala, elevação de stocks 
alimentares, exportação e geração de 
recursos financeiros externos que tanto 
o País necessita para se desenvolver e 
pagar a sua dívida externa de quase 15 
biliões de dólares americanos. Contu-
do, e como já dissemos, devemos ser 
ambiciosos e ousados e acreditarmos 
que a industrialização tem sucesso se 
a aposta for no sentido de se investir 
seriamente no sector e criar-se a men-
talidade de que a indústria pode gerar 

muitos ganhos consideráveis para to-
dos nós. 

Há que reiterar que alguns os nós 
de estrangulamento para a industri-
alização situam-se na política fiscal e 
monetária: a carga fiscal é sufocante e o 
crédito-bancário é caro. 

Se o Governo decidir abrir espaço 
para um debate profundo com os 
industriais, compreenderá que se vai 
ganhar mais do que o atrofiamento 
que se vive na actividade industrial 
que além de funcionar com deficiên-
cias, encarece o produto final, e, dificil-
mente gera lucros.  

Basta experimentar abrir campo 
para o diálogo e, sem dúvidas, verá os 
resultados. 

Finalmente, tudo pressupõe fazer 
com que a indústria nacional se torne 
mais capaz, e eficiente, produtiva, rent-
ável, moderna, competitiva e cada vez 
mais sustentável, contando com as ca-
pacidades técnicas e recursos internos 
de que o País dispõe. 

Diálogo aberto, permanente e con-
strutivo sobre a matéria e uma clara 
política de desenvolvimento industrial, 
podem muito bem ajudar a resolver o 
problema.       

Valorizar as cadeias de valor tanto na 
agricultura como na indústria constitui 
uma grande aposta. Seria, assim, pos-
sível, porque o País tem capacidade 
para tal, promover o incremento das 
relações equilibradas e eficazes entre 
os vários sectores da vida económica 
do País, o que iria contribuir para a el-
evação técnico-cientifica e tecnológica 
e social da produção e da produtivi-
dade, utilizando, como é evidente, os 
vários recursos que o País possui. 

Assim, poder-se-ia aumentar de 
forma paulatina e sustentável o grau 
de emprego e empregabilidade real, 
contribuindo para a melhoria do nível 
de vida da população. 

Com a industrialização, acredita-
mos, o País estaria em melhores 
condições de elevar a quantidade e 
qualidade dos seus produtos e mel-
hor organizar as forças produtivas e, 
consequentemente, elevar os níveis 
de rendimentos “per capita” e global. 
Tal, permitiria libertar o País da extrema 
dependência económica externa e, 
criaria condições para melhor atender 
através do seu Orçamento e garantir e 
execução dos planos de desenvolvim-
ento e crescimento económicos. 

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

Quando apresentamos nos nos-
sos artigos anteriores alguns aspectos 
contributivos sobre a industrialização 
em Moçambique, fizemo-lo com o 
objectivo de alertar para a necessidade 
de uma reflexão séria e pertinente so-
bre a situação que o país atravessa no 
sector industrial. Parece que estamos 
a ser compreendidos por quem de 
direito, pois os “slogans” que hoje pre-
dominam, aparecem como apelo à 
“industrialização” nacional. 

Compreendemos, no entanto, que 
não é fácil embarcar para um processo 
tão difícil quanto é o de industrialização, 
que requer, para além do saber, capaci-
dade técnica e financeira, considerando 

Mão na Massa A engenharia do elitismo (1)

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

A ciência política tem descrito 
muito pouco, como ao longo dos 
tempos, tem surgido pessoas que 
se arvoram como gente superior a 
todos os outros e ocupam todas as 
posições possíveis no partido, estado 
e na sociedade. São os elitistas. 

Quando chegou o 25 de Abril de 
1974 vimos gente que ia à igreja e à 
mesquita todos, fazer um desvio de 
180 graus. Essas pessoas estavam na 
linha da frente do compadrio com os 
chefes portugueses. Tinham amigos 
europeus, padrinhos europeus, em-
pregos com europeus, falavam bem 
português e faziam vida de europeus. 
Começaram a dizer que eram anti-
gos combatentes. Uns ameaçavam 
queixar os outros. As reuniões nas Or-
ganizações Democráticas de Massas 
demoravam muito tempo por causa 
de crítica e autocrítica, mas na ver-
dade só os muito adultos compreen-
diam o que se passava. Começámos a 
ver que aquelas pessoas que tinham 
sido amigos dos colonos se dividiram 

em 2 ou 3 grupos e assaltavam as 
direções dos grupos dinamizadores, 
mas não o faziam diretamente. Colo-
cavam um carpinteiro, um servente, 
uma mulher viúva ou um professor 
como candidato principal e eles fica-
vam na sombra a dirigir os processos. 
E fui vendo que a divisão entre os gru-
pos era baseada em lutas muito anti-
gas que já vinham de muitos séculos 
atrás entre aquelas famílias. As famí-
lias mais religiosas, aquelas que lu-
taram um dia porque o Bispo lavou os 
pés ao menino errado, conflituavam-
se desta vez nas ODMs, com as famí-
lias do menino errado. Chegamos 
a uma altura tal que todos os chefes 
de grupos dinamizadores eram das 
mesmas famílias dos régulos, dos 
empresários, dos religiosos mais 
conhecidos, membros das chama-
das antigas elites da antiga senhora, 
pessoas que já mandavam e tinham 
prestígio no tempo colonial. Essas 
pessoas conheciam o poder e ma-
nipulavam o poder e ainda detêm o 
poder nos dias de hoje, ainda que na 
prática tenham colocado um serven-
te á frente do processo. Escrevo isto 
por estar muito dececionado com o 
que estou a ver outra vez, agora que 
começaram os movimentos de 
eleição de membros potencialmente 
candidatos a estar na linha da frente 
no congresso que se avizinha. Há 
muita manipulação, usam-se os mes-
mos métodos que vimos serem usa-
dos ao longo da estória de dos nossos 

congressos. Existe sempre gente que 
consegue manipular as coisas e apa-
recer a frente em detrimento de mui-
tos que trabalharam por muitos anos 
no partido. Há camaradas que nunca 
trabalharam no partido, mas aparece-
ram a ocupar posições de primeiros 
secretários partindo praticamente do 
nada. Não eram conhecidos de nin-
guém, mas se dizia pelos corredores 
que compravam os votos. Temos que 
conseguir sair deste ciclo de compra e 
venda de posições no partido e para 
isso temos que saber como agem os 
elitistas. Temos que acabar com as 
reuniões sucessivas que fazem com 
que surjam os compra-votos nas lis-
tas finais, listas que não foram objeto 
de verificação das pessoas de bem, 
mas listas que vieram mais tarde 
como se fossem resultado de enchi-
mento de urnas com base no dinhei-
ro. Os elitistas começam por marcar 
reuniões nos ministérios, serviços e 
bairros. Marcam as reuniões para as 
8 h da manhã. Mas nunca há discip-
lina no partido. As reuniões atrasam 
e começam as 12h. Nessas reuniões 
aparece um tipo cara de pau que 
dita quem deve ser escolhido à ma-
neira bruta e isso faz desistir metade 
das pessoas. As 16 h já saíram quase 
todos. A reunião é interrompida e 
remarcada para as 18h mas a infor-
mação não é partilhada com todos. 
As pessoas estão com fome e saem. 
A reunião é antecipada para as 17 h 
num grupo restrito e continua até as 

21 h. Aí sai a primeira lista que segue 
para a verificação. Por volta das 23h 
vêm informação para se aguardar por 
novas ordens. Por volta da meia noite 
as pessoas já estão cansadas e sai a 
lista final que é aprovada por 2 ou 3 
camaradas com sono. E as pessoas 
que entram na lista A são aquelas que 
ninguém conhece.  Será isto correto? 
Essas pessoas vão trabalhar no par-
tido passados 6 meses? É claro que 
não irão trabalhar, mas já terão tirado 
o lugar daquelas pessoas que sempre 
trabalharam. Esses são os elitistas. Mas 
como conseguem esses elitistas fazer 
tudo o que fazem? Eles conseguem 
isso através de manobras de diversão 
que aprenderam de seus pais tal 
como na estória do régulo Mabihane, 
o feio:  o Régulo Mabihane 2 era filho 
do régulo Mabihane 1. Ele estudou 
com base na cobrança de impostos 
coloniais que seu pai impôs à popu-
lação de uma aldeia de Susundenga, 
em Manica. Fez os estudos na Missão 
Católica local e conseguiu completar 
o segundo ano do ensino secundário, 
o que na altura representava a aqui-
sição de muito conhecimento, uma 
vez que o ensino era alinhado com as 
necessidades reais das pessoas no dia 
a dia do trabalho. Em 1974 ele foi pre-
so numa mafurreira e foi logo levado 
para Tanzânia onde foi treinado para 
a polícia. Regressou como antigo 
combatente.  Trabalhou em Queli-
mane, Maputo e Beira e finalmente 
passou à disponibilidade e regressou 

a Sussundenga em 2002. Encontrou 
lá um novo régulo que era seu meio 
irmão, no poder e, fez intriga para o 
destronar porque o dito cujo não era 
da primeira linha. Era filho da terceira 
mulher do régulo Mabihane1. O pro-
cesso demorou mais de 10 anos para 
ser desbloqueado, mas finalmente 
o antigo combatente conseguiu re-
cuperar o poder e assim se iniciou 
uma grande clivagem entre pessoas 
da mesma família alargada, naquela 
vila. Havia luta pelo poder. Foi difícil, 
mas Mabihane2, o régulo mais feio 
ganhou. O partido não apoiava o 
antigo régulo pois alegava-se que 
aquele tinha apoiado a oposição 
durante a guerra dos 16 anos. E 
então uma ONG holandesa, decidiu 
ir colocar furos de água na vila. O ré-
gulo Mabihane 2 ameaçou, mandou 
dizer que ele era autoridade local e 
conhecia bem os lugares onde havia 
água de boa qualidade. Se não fosse 
ouvido apanhariam água salgada. 
O primeiro lugar escolher era na sua 
machamba e o segundo lugar era 
na sua casa. E assim os holandeses 
colocaram 2 furos de água na região, 
tiraram fotos e partiram. A população 
não veio à inauguração dos furos de 
água e continuou a ir recolher a água 
no rio perigoso. Todos os meses o 
administrador do distrito recebia avi-
sos de morte de mulheres comidas 
por crocodilos e dizia-se que isso era 
consequência do conflito homem e 
animal. 
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Pensamentos Que Não São Meus

“Nossa saúde tomada por “…”!!?”

PEDRO FAELA    (Mestre e 
Doutorando em Direito)                                                           
Pedrofaela@gmail.com                                  

“Nossa saúde tomada por (…)!!?”, é 
uma proposta para mais uma reflexão, 
tomando em atenção a alguns factos 
que, em a parte, o sector de saúde está 
sendo conduzido ou está se conduzir.

No último Domingo (28.08.2022), 
no jornal da noite da maior e mais 
antiga televisão do país, passou uma 
reportagem que “pode” ter deixado 
muita gente constrangida, incluindo 
os próprios fazedores da nossa saúde. 

A informação em alusão deixa 
transparecer que os assuntos arro-
lados até por muitos já conhecidos, 
pois, deixa transparecer que, algo 
está sendo organizado para o lado 
mais errado da coisa, como se a nossa 
saúde tenha passado à mercê de 
tudo, menos do que seja bom, ou 
seja, uma espécie de abutragem ou 
agiotagem, onde o cidadão virou uma 
verdadeira presa, não se importando 
com as consequências da sua atitude. 
Abutragrem porque o nosso corpo 

foi sendo tomando e em razão disso 
a nossa carne é o alimento preferido 
de alguns que actuam no sector da 
saúde. Agiotagem, a nossa saúde está 
sendo mercantilizada no mercado in-
formal, onde este passou a controla as 
actividades do sector da saúde, pois, a 
comercialização dos serviços de saúde 
foram sendo qualquerizados, desde os 
medicamentos, clínicas clandestinas e 
também a existência de pessoa da 
saúde que de saúde não entendem 
patavina nenhuma.

Sim, somos qualquerizados porque 
o grosso de unidades sanitárias ou hos-
pitalares são detidos por profissionais, 
que, sabendo da sua atitude maliciosa, 
acabam nos atendendo mal no serviço 
público (muita das vezes), acabando 
por nos recomendando para alguns 
centros privados, que afinal são da sua 
pertença e quando lá nos deslocamos 
o atendimento é totalmente diferente, 
de qualidade invejável, incluindo o 
custo da consulta que igualmente é 
de qualidade invejável. Aliás, sobre esta 
matéria importa salientar que, naquelas 
unidades hospitalares privados tudo 
se faz para que o paciente se torne 
doente, uma forma de se justificar ple-
namente os elevados montantes que 
são chamados para o acesso a saúde 
naquelas. Efectivamente, vezes sem 

ou ganhos económicos “exacerbados” 
em resultado do exercício da activi-
dade. Até pode ser com dolo e/ou de 
mera culpa em que se abrem aqueles 
estabelecimentos de ensino em 
saúde, pois a pessoa proprietária sabe 
em antemão que para se ganhar din-
heiro honesto e justo, é importante se 
avançar com investimentos sérios que 
na verdade não é pouca coisa a alocar.

Outro dado importante é a diferença 
que se possa estabelecer entre a forma-
ção de pessoal da saúde, hoje ampla-
mente liberalizada para a participação 
do privado, situação contrária ao que 
acontece no sector da formação de pro-
fessores no geral, que embora existam 
alguns nichos de actuação de privados 
(estes se mostram bem organizados) 
em detrimento dos do sector de saúde 
que se mostram de furtivos.

Não devia se liberalizar a formação 
de profissionais da saúde, enquanto 
a própria formação de professores 
ainda não abriu mão à “bolsa”. Aliás, 
nesta matéria pelo menos o Ministé-
rio da Educação e Desenvolvimento 
Humano ainda se apresenta controlar 
a situação, pois, muita ainda se pre-
cisa de se melhorar na formação do 
professor. Imagina-se a liberação da 
formação de pessoal que deve cuidar 
da nossa vida…, é como se tivesse de-

ixado a nossa vida a mercê, de abutres 
que lentamente vão nos despedaçan-
do a custo dos seus enormes bicos e a 
sua atitude maliciosa que emerge do 
fundo das suas entranhas. Não deve 
fazer nenhum sentido deixar a nossa 
saúde tomada por gente que mal 
prepara os outros para depois culpar o 
sistema, como sendo de má qualidade 
(até que podem ser), mas de quem 
deve se assacar a culpa. Creia-se que 
aqueles quando foram se matricular, 
entenderam ter encontrado o local de 
busca da profissão, e em razão disso, 
buscar o sustendo das suas famílias. 
Enganam-se porque de formação 
pouco adquiriram, mas porque estão 
diplomados, estão autorizados a nos 
chacinar. Os centros de formação, prin-
cipalmente em saúde não devem ser 
vectores de mortes, pois, essa acaba 
sendo a consequência mediata, por se 
assumir que o mau atendimento (aqui 
fala-se de mau atendimento quando 
se é assistido por profissional sem habi-
lidades profissionais), que acaba perig-
ando a saúde de muitos, um autêntico 
atentado à saúde pública, pois, acaba 
virando uma endemia a falta de quad-
ros qualificados. Não se deve tolerar 
deixar a nossa saúde a mercê de gente 
mal formada ou preparados para a sua 
profissão. 

conta o paciente é receitado qualquer 
coisa, desde que não seja ofensivo ao 
organismo, embora mesmo sendo em 
pequenas quantidades, os produtos 
químicos medicamentosos sempre 
têm suas consequências para o organ-
ismo. Imagine-se tomando sem estar 
doente.

Voltando a reportagem, o mote 
tinha a ver com a proliferação de insti-
tutos privados de formação em ciên-
cias de saúde, onde o produto que lá 
sai é tido como sendo de fraca quali-
dade, podendo estar movido pelas se-
guintes situações: (i) fraco investimen-
to em equipamento de formação; (ii) 
qualidade pouco desejável do corpo 
docente. Aqui há que chamar atenção 
nas seguintes situações (indisponibi-
lidade do pessoal qualificado, ou se 
este estiver disponível, não tem tempo 
suficiente para o acompanhamento 
dos formandos); (iii) licenciamento a 
porta de cavalo ou inobservância de 
requisitos para o licenciamento de in-
stituições de formação em saúde.  

Sobre o fraco investimento em 
equipamento de formação, importa 
salientar que mesmo em centros de 
formação financiados por recursos 
de todos nós que se recente a falta de 
equipamentos, imagina-se um investi-
mento privado que só pensa no lucro 

Um olhar à nossa Administração Pública

Moçambique estrangulado pela corrupção (2) 

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

Com efeito, os resultados da 
Transparência Internacional, com re-
lação a percepção de corrupção de 
2016, ilustram a conexão que existe en-
tre a corrupção e a desigualdade. Uma 
acaba influenciando directamente na 
outra, criando um ciclo vicioso entre a 
corrupção, a distribuição desigual do 
poder na sociedade e a distribuição 
desigual da riqueza. Ressalta-se que, 
em muitos países, com altos índices de 
corrupção, as pessoas são privadas de 
suas necessidades consideradas mais 
básicas. São inúmeras pessoas que vão 
para a cama com fome todas as noites 
por causa da corrupção, enquanto 
os poderosos e corruptos desfrutam 
esplêndido estilo de vida como conse-
quência da impunidade.

A corrupção tem altos custos, 
tanto na esfera mundial, como na 
nacional. Sua ocorrência custa muito 

caro, provocando desvio de muitos 
recursos que poderiam ser devidam-
ente aplicados em políticas públicas 
para garantir os Direitos Sociais, não 
só no âmbito do Pacto Internacional 
sobre Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, adoptado pela Resolução 
nº 2200-A (XXI) da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, no dia 16 de 
Dezembro de 1966 (Moçambique 
ainda não acolheu este instrumento 
na sua ordem jurídica interna), como 
também nas políticas nacionais. Esta 
é uma das piores consequências dos 
desvios de recursos através de práti-
cas de corrupção. Quando os desvios 
são cometidos no sector estatal, na 
Administração Pública, fragilizam ou 
inviabilizam mesmo a garantia dos 
direitos fundamentais sociais, e isso é 
inadmissível.

SANTIAGO GOMES (2016, p. 166) 
escreve no seu artigo “Alguns aspec-
tos-chave do combate à corrupção na 
Administração Pública”, que quando a 
corrupção se instala na administração, 
as políticas e os serviços públicos deix-
am de ser geridos com o objectivo de 
satisfazer as necessidades colectivas, 
gera-se, de forma brutal e automática, 

conta com poderosas razões para af-
rouxar o controlo sobre a qualidade de 
bens ou serviços que lhe são fornecidos 
ou prestados, ou sobre as obras que 
serão executadas por sua conta (SAN-
TIAGO GOMES, 2016, p. 167).

As pessoas pobres são as que mais 
sofrem com a corrupção. Quando 
o acesso a bens e serviços públicos 
requer em suborno, os pobres são 
excluídos. E, por não terem influência 
política os pobres podem até mesmo 
ser convidados a pagar mais do que as 
pessoas com maiores condições. Além 
disso, quando a corrupção resulta em 
serviços públicos de má qualidade, são 
os pobres que não têm recursos para 
buscar opções, além daquelas ofereci-
das pelo Estado, tais como o ensino 
privado, cuidados privados de saúde 
ou até geração de energia, que ficam 
muito prejudicados (BANCO MUN-
DIAL, Helping countries combat corrup-
tion: The role of the World Bank, Poverty 
reduction and economic management 
the World Bank. September 1997. 
Disponível em: <http://www1.world-
bank.org/publicsector/anticorruptn/
cor02.htm>. Acesso em 21/08/2022).

A corrupção prejudica muito mais 

os povos pobres dos países que estão 
em desenvolvimento. Afecta as suas 
vidas diárias de várias formas e tende 
a empobrecê-los ainda mais. Nega a 
eles a parte dos recursos económicos 
que lhes é justa, ou de ajuda para sal-
var suas vidas. Ela coloca os serviços 
públicos que são básicos além do 
alcance daqueles que não podem 
pagar subornos. Ao desviar recursos, 
que já são escassos e que deveriam 
ser direccionados para o desenvolvim-
ento do país, ela também torna difícil 
a satisfação de necessidades básicas, 
como a alimentação, a saúde e a 
educação. Cria discriminação entre 
os diferentes grupos de sociedade, 
trazendo desigualdade e injustiça, des-
encorajando o investimento e a ajuda 
externa e impedindo o crescimento. 
Portanto, a corrupção é um grande 
obstáculo para a estabilidade política 
e para o sucesso do desenvolvimento 
social e económico de um país (NA-
ÇÕES UNIDAS, Acção mundial contra 
corrupção: Documentos de Mérida. Vie-
na, 2005, p. 1. Disponível em: <https://
www.undoc.org/pdf/corruption/pub-
lications_merida_s.pdf>. Acesso em 
20/08/2022).

uma competição com a satisfação dos 
interesses privados (individuais ou de 
grupo) de seus gestores que são cor-
ruptos. Isso produz efeitos adversos 
sobre investimentos e sobre cresci-
mento económico. Um pagamento 
de suborno para se obter uma licença 
de investimento, por exemplo, reduz 
o incentivo para esse investimento. 
Quando a corrupção se apresenta na 
forma política, distorce o processo de 
tomada de decisão relacionada com 
projectos de investimentos públicos. 
Tanto é assim que quando nos depa-
ramos com relatos de práticas corrup-
tivas, cometidas por agentes estatais, 
na Administração Pública, por exem-
plo, temos de ter presente que, junto 
a essas práticas, vamos ter como con-
sequências que algum direito social 
fundamental não foi garantido para a 
população.

Os bens e serviços contratados por 
administrações corruptas são geral-
mente prestados em condições de 
baixa qualidade. O adjudicatário, que 
tem consciência de que o fundamento 
de sua selecção como prestador está no 
comportamento distorcido do poder 
adjudicador (e dele mesmo, é claro), 
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Das medidas arrojadas e não cirúrgicas para 
fazer face aos acidentes de viação

Período para aprofundar a democracia angolana

EUGÉNIO PEDRO MANHIÇA                                                             
E-mail: manhicaiuris@gmail.com                                  

 Há dias, os órgãos de comunicação 
social deram a conhecer através da 
Polícia da República de Moçambique, 
concretamente pela Polícia de Trânsito 
que o Governo Moçambicano, devido 
ao alto índice de casos de sinistralidade 
rodoviária que se tem vindo a registar 
em quase todo o território nacional, de-
cidiu adquirir máquinas supostamente 
modernas, de tecnologia de ponta, pois, 
conseguem controlar a velocidade nos 
dois sentidos simultaneamente, con-
seguem a uma boa distância detectar 
quem está a falar ao telefone, quem não 
tem cinto de segurança e quem está a 
ultrapassar ou a mudar o sentido sem 
piscar. Estima-se que cada uma custou, 
por aí 55000 ou 60.000 USD. 

Anterior a esta aquisição, o Governo 
já tinha anunciado medidas gravosas 
e ilegais (prisão imediata) para os in-
fractores que se envolvessem em aci-
dentes de viação com culpa grave que 
resultassem em óbito. 

Diante destas realidades a pergunta 
que se coloca é: com estas medidas, 
estão a ser evitados ou não os acidentes 

FILOMENO MANAÇAS*                                                                                           

 A Comissão Nacional Eleitoral di-
vulgou, segunda-feira, os resultados 
definitivos das Eleições Gerais de 24 
de Agosto, que confirmam a vitória do 
candidato João Lourenço e do MPLA. 
Esperança da Costa é a Vice-Presidente 
da República eleita.

O MPLA conseguiu maioria absoluta 
e não tem necessidade, como frisou 
João Lourenço, de aliar-se a qualquer 
outra força política para formar uma 
"geringonça” para governar. Mas essa 
posição não significa que o diálogo 
com as outras formações esteja posto 
de parte. O Presidente da República 
reeleito leu os sinais das urnas e, no seu 
discurso de vitória, afirmou que o MPLA 
"ouviu e interpretou correctamente os 
anseios do povo e da juventude”.

Os resultados destas quintas Eleições 
Gerais ficam na história, porque abrem 
um período de aprofundamento da 
nossa democracia. Eles prestam-se a 
múltiplas análises e de certeza que cada 
concorrente estará a fazer uma intro-
specção sobre o seu desempenho.

E porque - manda a regra dizer - a 
preparação para as próximas eleições 
começa mal tenha terminado o pleito 
de hoje, é de crer que o MPLA começou 
já a olhar ao detalhe as situações em 
que registou recuos e o que deve fazer 
para reverter o texto. Naquelas onde 

rodoviários no nosso país?
Obviamente que a resposta é nega-

tiva. Continuam lamentavelmente a 
acontecer um pouco por todo o ter-
ritório nacional acidentes arrepiantes 
e fatais. O distrito da Manhiça é um 
dos tristes exemplos como corredor 
de morte. Ainda que o Governo Pro-
vincial, Distrital, a Policia, entre outros 
actores trabalhe sobre o assunto, a 
verdade é que os acidentes sistemati-
camente continuam a verificarem-se e 
a ceifarem vidas. 

Curiosamente em Moçambique 
comete infrações, aquele que conduz 
sem cinto de segurança, aquele que 
conduz a falar ao telefone, aquele que 
está sob efeitos de álcool, etc. Agora 
não vejo a novidade e a necessidade 
de ser ter gasto tanto dinheiro para 
aquisição destas maquinas. 

Na verdade, quanto a mim não me 
parece que a solução passa necessaria-
mente pela aplicação da medida ilegal 
de prisão imediata ou pela montagem 
de máquinas que se resolve o prob-
lema. O problema é muito mais com-
plexo do que pensar que é por causa 
de velocidade, de estar a falar ao tele-
fone, de estar sob efeitos de álcool que 
temos sangue nas estradas. Não quero 
com isto dizer que estes factores não 
contribuam para esta triste realidade. 
Mas não são únicos, ou talvez nem são 

manteve ou conseguiu avanços, não 
pode dormir sobre os louros alcança-
dos. Deve determinar o que precisa 
de continuar a fazer para assegurar a 
preferência do eleitorado.

O pleito de 24 de Agosto permite-
nos concluir que o espectro político 
nacional ficou mais polarizado e equili-
brado entre as duas principais forma-
ções concorrentes, com o MPLA a deter 
124 assentos no Parlamento e a UNITA 
a conquistar 90 lugares. No jogo das 
disputas políticas, um grande desafio 
se coloca aos pequenos partidos que 
conseguiram eleger apenas dois depu-
tados - casos do PRS, FNLA e PHA. Não 
lhes será fácil sobressair. Ao fim de cinco 
anos, veremos. As eleições de 2027 vão 
dar-nos a resposta. Mas isso é o futuro, 
sobre o qual poucos dados ainda há 
para escrever, até mesmo sobre a hipó-
tese de essas três formações poderem 
formar uma coligação ou preferirem 
continuar a caminhada a solo, com to-
dos os riscos de extinção que estarão à 
espreita.

O presente obriga-nos, entretanto, a 
prestar atenção a duas realidades dis-
tintas: Na primeira, o MPLA e o seu can-
didato venceram as eleições por maio-
ria absoluta, já arregaçaram as mangas 
para retomar, a todo o vapor, o trabalho 

Assiste-se nos últimos tempos, um 
movimento para renovação dos sinais 
de trânsito nas faixas de rodagem, mas 
o incrível disso é que a própria estrada 
em algumas zonas nem existe, não 
tem asfalto, não tem nada.

É preferível termos uma boa estrada 
ainda que sem sinalizações porque 
já estamos acostumados e sabemos 
conduzir mesmo sem as linhas de sep-
aração. Que não me deixem mentir, 
quem tem dúvidas é só conduzir aqui 
na avenida Eduardo Mondlane.

Mas voltemos para as máquinas. 
Elas, estão na cidade e em contrapar-
tida não é nas grandes cidades que os 
maiores acidentes acontecem. Parece 
que a medida está longe de trazer 
soluções a este problema. 

Na verdade, estas máquinas, serão 
mais uma ferramenta para o enriquec-
imento ilícito de alguns polícias com 
actos de corrupção. Mas, à cautela, 
admitindo que aplicação das multas 
resulte em ganhos para os cofres do 
Estado, o problema que são os aciden-
tes rodoviários resolve-se? 

Dados recentes indicam que em 4 
anos, morreram mais pessoas nas estra-
das moçambicanas comparando com 
as mortes que se assistem em Cabo 
Delgado por causa do terrorismo. 

Estes dados não podem serem vistos 
com desprezo. Há necessidade de se 

do Executivo de continuar a realizar 
obras e reformas ou reajustes onde for 
necessário. Espera-se que novos rostos/
actores surjam no cenário político e, 
com as autarquias, novas dinâmicas.

Na segunda, é-nos dada a ver pela 
UNITA. Com a sua postura de ora aceita, 
ora não aceita os resultados definitivos, 
o partido do "galo negro” não transmite 
uma imagem de seriedade. A liderança 
da UNITA começou por negar os resul-
tados provisórios que davam vitória ao 
MPLA, depois admitiu a vitória do seu 
adversário, porém, afirmando que a 
margem era mínima. Depois, deu o dito 
por não dito. Tudo isso numa sucessão 
de declarações públicas, feitas por dife-
rentes vozes do partido.

Compreende-se que a UNITA esteja 
sob forte pressão da sua base de apoio 
e, de acordo com a sua estratégia de 
alegar existência de fraude, interessada 
também em prosseguir na linha de ac-
tuação pré-estabelecida de continuar a 
desacreditar as instituições públicas. Na 
base desse princípio, supostos militan-
tes e simpatizantes seus envolveram-se 
em arruaças, actos de vandalismo, ame-
aças e acções contra a integridade física 
de cidadãos que não se identificam ou 
presumiram não se identificarem com 
o seu pensamento político.

traçar políticas nacionais para combater 
este mal. Trata-se de um problema na-
cional e deve-se buscar soluções em 
todas as forças vivas da sociedade. 

Temos que apostar na Educação. 
As pessoas aprendem quando são 
ensinadas. As pessoas seguem e res-
peitam as regras quando sabem que 
não lhes resta outras alternativas a não 
ser cumpri-las. 

O Ministério de Educação e Desen-
volvimento Humano, deve incorpo-
rar nos seus Curricula matérias sobre 
educação rodoviária, buscar maior 
parceira com as Escolas de Condução 
que devem garantir formações com 
qualidade, envolver as igrejas, vários 
artistas, as televisões, partidos políticos, 
clubes desportivos, entre todas outras 
forças vivas.

É hora de assumirmos este assunto 
como de todos nós.  Do contrário 
como se tem notado, podemos com-
prar máquinas para todas as provín-
cias, distritos, localidades, etc, mas não 
resolver o problema de acidentes. 

Com o valor da compra dessas 
máquinas podíamos adquirir carteiras 
para as Escolas e garantir a educação 
das crianças que são os nossos futuros.  

Que haja cultura de saber determi-
nar prioridades e não de adopção de 
medidas cirúrgicas para fazer face a 
um mal desta envergadura.

A convicção absoluta de que Adal-
berto Costa Júnior e a UNITA gan-
hariam as eleições está a deixá-los 
como adeptos fanáticos de clubes de-
sportivos, que, quando diante de uma 
derrota, estão prontos para provocar 
desordens. Todavia, esse conjunto de 
comportamentos permite questionar 
a seriedade com que a UNITA está a 
encarar o processo eleitoral, mostra, 
de forma inequívoca, o risco à estabili-
dade governativa que isso representa 
- porque não transmite à sociedade 
sentimento de segurança -e é nocivo 
à qualidade da democracia que os an-
golanos querem para o país.

A conquista de 90 lugares na Assem-
bleia Nacional aumenta as responsabili-
dades da UNITA, mas parece que a sua 
liderança está mais preocupada em 
transmitir sinais que satisfaçam os seus 
apoiantes do que posicionar-se como 
força política com sentido de Estado. E, 
para se ser uma força política com sen-
tido de Estado, não basta dizer que o é. 
As práticas políticas no dia-a-dia têm de 
certificar que há realmente um sentido 
de Estado; que, independentemente 
de haver eleições ou não, de quem as 
ganhe, o cidadão deve ver os seus direi-
tos respeitados, não interessa a sua cor 
partidária. *Jornal de Angola

as principais causas.  
Deve o Governo procurar traçar 

medidas mais arrojadas e não se cin-
gir àquelas de intervenção “cirúrgica” 
como estas que estamos a ver. O sen-
tido de responsabilidade que se atribui 
para o condutor deve ser o mesmo 
para o Governo. Tem que haver par-
tilha de responsabilidades.

Qualquer condutor só para dar 
exemplo que pelo menos, tenha con-
duzido da cidade de Maputo para 
o Distrito da Manhiça ou vice-versa, 
pode dizer como são os dois sentidos 
da via. Parece que a mesma estrada foi 
feita em períodos totalmente diferen-
tes pelo nível de degradação. Um lado 
razoável, outro muito péssimo. Aqui só 
na portagem de Kumbeza para quem 
vai para Maracuene que diga como é 
a estrada., a estrada. Nem digo se for 
mais adentro de Moçambique, todo 
sabemos como a situação é. Não falo 
da falta de sinalização, ou em algumas 
zonas ainda que existente é deficiente. 
Falta de iluminação pública em quase 
toda a estrada nacional, transportes de 
grande porte que circulam sem reflec-
tores que representam maior perigo 
quando avariam. Qual é o moçam-
bicano que não conhece o caso dos 
camiões de carvão que muitos es-
tragos nos criam nas vias?  Alguém 
olha para estes aspectos? 

OPINIÃO

O pleito de 24 de Agosto 
permite-nos concluir que o 
espectro político nacional 
ficou mais polarizado e 
equilibrado entre as duas 
principais formações 
concorrentes, com o MPLA 
a deter 124 assentos no Par-
lamento e a UNITA a con-
quistar 90 lugares. No jogo 
das disputas políticas, um 
grande desafio se coloca 
aos pequenos partidos que 
conseguiram eleger apenas 
dois deputados - casos do 
PRS, FNLA e PHA. Não lhes 
será fácil sobressair. Ao fim 
de cinco anos, veremos. ......
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NACIONAL
Mas antes, o Presidente da Repúbli-

ca, aconselhou a estes órgãos de gov-
ernação descentralizada provincial a 
promover uma boa convivência com 
os governos dos países vizinhos do 
Reino de Eswatine e da República da 
África de Sul, cujas relações classificou 
de excelentes de confiança mútua.

Entretanto, não devem deixar de 
controlar a movimentação de merca-
dorias e pessoas que passam através 
das nossas fronteiras. “Precisam de 
continuar vigilantes para protegermos 
o nosso país. Não abram de qualquer 
maneira as portas [fronteiras]. Pre-
cisam igualmente continuar vigilan-
tes ao crime transnacional”, alertou o 
presidente da República, tendo indica-
do depois, a apreensão de grandes 
quantidades de armas de fogo e de 
outras mercadorias que colocaram 
em causa a segurança e a integridade 
de Moçambique. De seguida fez saber 
que os acidentes de viação que ma-
tam, ferem e destroem infraestruturas 
no distrito da Manhiça são um prob-
lema de toda província de Maputo 
e não somente do Secretaria de Es-
tado provincial ou do governador da 
província de Maputo.

Especificamente, Filipe Nyusi orien-
tou à Policia da República de Moçam-
bique para apostar na prevenção, 
através de campanhas de educação e 
sensibilização da população e dos auto-
mobilistas, assim como, na repreensão 
dos desobedientes como forma de 
salvá-lo do risco de perder a vida alega-
damente porque mostram, em casos 
de acidentes, inconscientes suposta-
mente devido ao consumo do álcool.

 “Este é um problema de toda a 
província porque até ao momento, 
não ainda estar a conseguir estancar o 
fenómeno”, frisou. 

Ainda na área da justiça, o presiden-
te da República referiu que a província 
de Maputo está na moda pela prática 
da justiça pelas próprias e apontou 
como provável causa, a ausência de 
diálogo dos conselhos de representa-
ção do Estado e Executivo provincial 
com as populações.

Elucidando, apontou o recente caso 
em que quatro agentes da polícia da 
República de Moçambique, um mili-
tar e dois civis foram enterrados vivos 
acusados de roubo de gado no posto 
administrativo de Maluana, no Distrito 
da Manhiça. 

“Este tipo de situações são revolvi-
das só com diálogo e sempre vos 
aconselho para dialogar com a popu-
lação como forma de evitar levanta-
mentos, agitações, manifestações, só 
porque não se resolveu um problema”, 
frisou o presidente da República.

No entanto, Filipe Nyusi destacou 
ainda o crescimento que se regista na 
região metropolitana de grande Ma-
puto, que integra as cidade de Maputo 
e Matola e as vilas de Boane e Mar-
racuene. Todavia, o chefe do governo 
assinalou que este crescimento está 
a ser caracterizado por construções 
desordenadas, e advertiu, contudo, 
aos Conselhos de Representação do 
Estado e Executivo Provincial para in-
verter o cenário, por via da elaboração 

Nesta reunião, participaram com 
oito países da SADC que contem 
19 pontos focais da MIKE, nome-
adamente, Moçambique, África de 
Sul, Zimbabwe, Zâmbia, Botswana, 
Namíbia e Malawi entre Membros do 
Comité Sub-regional da África Austral, 
pontos focais nacionais do Estados 
Membros da MIKE, pontos focais da 
CITES e de programas a ele associado.

Entre as matérias discutidas na re-
união, destaque esteve na tendência 
das populações de elefantes de cada 
país de implementação do programa; 
a tendência das carcaças de elefantes; 
actualização da implementação do 
fundo de gestão do Elefante Africano; 
harmonização dos sistemas de conta-
gem de elefantes; esforços de fiscaliza-
ção e estratégias para melhoramento 
da implementação da MIKE.

No seu discurso, directora-geral da 
ANAC, Celmira da Silva afirmou que o 
Governo moçambicano está cada vez 

mais adoptando tecnologia, equipan-
do diferentes Áreas de Conservação, a 
treinar Fiscais de floresta e fauna bravia, 

a actualizar as infraestruturas e a trabal-
har em colaborações com as Forças de 
Defesa e Segurança, concessionárias 

privadas e Comunidade Local, com 
vista reforçar a capacidade combativa 
dos fiscais na protecção do elefante 

Acidentes roubam atenções do 
Presidente

Abete ilegal do elefante preocupa SADC

O Presidente da República, Filipe Nyusi, orientou os Conselhos de representação do Estado e Executivo provinci-
ais a priorizarem a prevenção de acidentes de viação nas estradas nacionais e a combaterem a onda de assaltos à 
mão armada, roubo de gado, principalmente, na província de Maputo.

A protecção e o abate ilegal do elefante preocupa os países sub-regional do comité director do programa sobre a monitoria do abate ilegal do elefante 
(MIKE) que para compreender o fenómeno, reuniram-se de 23 a 26 de Agosto findo na Cidade de Maputo. E porque estava inserida na celebração dos 25 
anos da sua existência da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), Celmira da Silva, directora-geral da instituição considerou o encon-
tro de Maputo, um impulso significativo para compreender as tendências da população de elefante.

e implementação de planos de orde-
namento territorial.

“Aqui na área metropolitana do 
grande Maputo há novas construções 

que estão a surgir bem estruturadas e 
organizadas e isso mostra que é pos-
sível promover um ordenamento 
territorial em todos bairros, vila e em 

toda província”, realçou, entretanto, 
fez saber que quando se circula pelos 
novos bairros de expansão, assiste-
se ao surgimento de construções de 

qualquer maneira, que incentivam o 
aparecimento da erosão, das inunda-
ções e propiciam a destruição de vias 
de acesso.

“Estas acções devem ser feitas agora, 
porque mais tarde, os moradores irão 
pedir indemnização”, instou Filipe Nyusi. 

EXPLORAÇÃO DE AREIAS E 
PEDREIRAS

Como deve ser conhecimento pu-
blico, a província de Maputo consta dos 
territórios do país que possuem um 
maior número de minas de extracção 
de arreia para obras de construção de 
infraestruturas públicas e privadas, as-
sim como, de pedreiras. Esta realidade, 
também não passou fora do comen-
tário do chefe de Estado.

Para o efeito, Filipe Nyusi chamou at-
enção dos Conselhos de representação 
do Estado e Executivo Provincial para a 
necessidade de aumentar as acções de 
fiscalização do funcionamento destas 
minas e uma maior rigorosidade na atri-
buição das licenças de exploração, sob 
o risco de toda a província de Maputo, 
ficar sem áreas para as iniciativas de de-
senvolvimento e sociais.

“Não destruíam a natureza porque 
se não, vão ficar sem a província para 
dirigir”, alertou.

E para reduzir os custos de trans-
portes de passageiros e a dependên-
cia dos combustíveis fosseis, Filipe 
Nyusi recomendou aos Conselhos de 
Representação do Estado e Executivo 
Provincial de Maputo para massificar 
o uso de gás e ao mesmo tempo, a 
procurar soluções para tirar todas cri-
anças que estudam no ao relento e 
no chão.

Na província de Maputo

- Recomendou Filipe Nyusi, durante a reunião que manteve quarta-feira com os Conselhos de representação do Estado e 
Executivo Provincial.
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e outras espécies animais.
Este investimento, acrescentou, 

levou a grandes sucessos na protecção 
de elefantes, por exemplo, na Reserva 
Nacional do Niassa, onde não houve 
morte de elefantes devido a actividades 
de caça furtiva por cerca de 4 anos.

Entretanto, Celmira da Silva fez sa-
ber que um dos desafios que ocorre na 
manutenção e protecção de pessoas 
e fiscais de elefantes, onde o conflito 
entre os Elefantes e Humanos se torna 
predominantemente, e requer aten-
ções do Governo, é a garantia da se-

gurança alimentar das comunidades 
que vivem nas áreas de conservação 
e arredores. 

Outro desafio, apontou, está relacio-
nado com a necessidade de apostar na 
investigação científica para orientar a 
tomadas de decisões para o maneio de 
elefantes, assim como, no investimento 
em censos regulares de elefantes.

Por seu turno, a representante da 
MIKE, Thea Henriette Carroll explicou 
que objectivo da reunião era de fornec-
er informações necessárias para que 
os países que tem elefantes tomem 

decisões de gestão e fiscalização de ele-
fante a médio e longo prazos.

Thea Henriette Carroll disse que 
o programa de monitoramento de 
abate ilegal de Elefantes (MIKE), está 
a ser implementado pelo Secretari-
ado da Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas 
de Fauna e Flora Selvagens (CITES) em 
conjunto com os Estados que tem a 
população de elefantes ameaçada 
devido a caça furtiva Carroll referiu que 
de acordo com o relatório da IUCN Af-
rican Elephant Status de 2016, a África 

Austral continua a detentora, da maior 
população de elefantes no continente. 

Contudo, a África Austral detém cer-
ca de 50% da população de Elefantes 
existentes no planeta e aquela reunião 
aconteceu em preparação a Conferên-
cia das Partes - COP19 da Convenção 
sobre o Comércio Internacional de Es-
pécies de Flora e Fauna Ameaçadas de 
Extinção (CITES) que terá lugar em Pan-
amá de 14 a 25 de Novembro de 2022.

Em Moçambique, existem locais 
que está em implementação o pro-
grama MIKE, nomeadamente, o Dis-

trito de Mágoè (Parque Nacional de 
Mágoè e área do Programa Tchuma 
Tchatu), Reserva Especial do Niassa e 
Parque Nacional do Limpopo.

Importa referir que o Programa MIKE 
abrange os Elefantes Africano e Asiático, 
e foi estabelecido através da Resolução 
10.10 adoptada na decima, (CoP.10) 
Conferência das Partes em 1997.

As reuniões do Sub Regional do 
Comité Director da MIKE são realiza-
das de forma rotativa entre os Estados 
Membros da Sub-região da África Aus-
tral, no intervalo de dois anos. 

Essencialmente, o relatório analisou 
os níveis de transparência e de pre-
disposição das autoridades locais em 
partilharem informação de interesse 
público com os munícipes. Entretanto, 
começa por referenciar que dos 53 
conselhos autárquicos existentes, a 
Frelimo governa em 44 conselhos au-
tárquicos, a Renamo em 8 e o MDM 1. 
A amostra do estudo seleccionou 15 
municípios, onde 10 estão na lideran-
ça da Frelimo, 4 liderados pela Renamo 
e 1 pelo MDM. 

Em termos percentuais a amostra do 
estudo cobriu cerca de 28% de todos 
os conselhos autárquicos existentes 
no país, sendo que, os 15 conselhos 
autárquicos analisados, estão estratifica-
dos em categorias: A, B, C, D e E. foram 
de “nível B” os das três maiores cidades 
(exceptuando o de Maputo), nome-
adamente Matola, Beira e de Nampula. 

O “nível C” é ocupado pelos con-
selhos autárquicos que coincidem 
com as capitais provinciais, nomeada-
mente Pemba, Lichinga, Quelimane, 
Chimoio, Tete, Inhambane e Xai-Xai. 
São do “nível D” os de Nacala-Porto, 
Ilha de Moçambique, Angoche, Cu-
amba, Chókwè, Chibuto, Dondo, Max-
ixe, Vilanculo, Moatize, Montepuez, 
Mocuba e Gurué. E os de “nível E”, que 
para o estudo, foram representado 
pelo conselho autárquico de Gondola, 
como espelho dos municípios que co-
incidem com as vilas distritais. 

Dos 15 conselhos autárquicos que 
constituem a amostra deste relatório, 
houve dificuldades de realizar entrev-
ista em um, no caso, o Conselho Au-
tárquico de Montepuez. 

Entretanto, em Moçambique, ape-
sar dos desafios que confronta a práti-
ca, alguns municípios, como da Ma-
tola, por exemplo, a operacionalização 
da transparência municipal encontra 
espaço e conforto. 

Nesse contexto, o município da Ma-
tola, além de publicar informações rela-
tivas a gestão das financias na brochura 
editada pela edilidade, Calisto Cossa 
tem liderado varias iniciativas de aproxi-
mação dos munícipes como “presidên-
cia Municipal sem paredes”, entre outras 
que levaram para sua eleição para a 
presidência do Observatório Interna-
cional da Democracia e mais recente-
mente, para presidente da OIDP África.

Estas distinções e eleições para 
presidir o OIDP, é sem duvidas o re-
conhecimento da dimensão activa 
da transparência municipal da Matola, 

Matola distinguida 
na transparência municipal 

O Conselho autárquico da Matola acaba de ser distinguido como aquele que apresenta as melhores condições 
para promoção da transparência na gestão municipal, principalmente financeira, da através da criação de um 
sistema de informação eficiente e eficaz sobre actividades públicas que desenvolve e também por assegurar uma 
maior participação dos cidadãos, responsabilização e prestação de contas. Produzido e divulgado, semana finda, 
pelo Centro de Integridade Pública (CIP), num conjunto de 15 autarquias analisadas, das 53 existentes no país, o 
relatório sublinha que o Município da Matola, presidida por Calisto Cossa, publica de forma regular na brochura 
local, informações sobre o orçamento participativo.

por via da produção e difusão aos 
munícipes informaçoes sobre os dife-
rentes processos ou ciclos de governa-
ção financeira. 

Por exemplo, a Lei do Acesso à In-
formação determina que as entidades 
públicas e privadas têm o dever de dis-
ponibilizar a informação de interesse 
público em seu poder, publicando-a 

através dos diversos meios legalmente 
permitidos, de modo a torná-la cada 
vez mais acessível ao cidadão. 

De entre as informações previs-
tas na lei para a sua publicitação, 
destacam-se as actas de adjudicação 
de quaisquer concursos públicos, os 
contratos celebrados, os valores mon-
etários neles envolvidos, as receitas 

arrecadas e as despesas realizadas ou 
executadas. A este propósito, a Lei do 
Acesso à Informação inclui os con-
selhos autárquicos, entidades com 
obrigação de partilhar informação de 
interesse público. 

“A partilha de informação (contrata-
ção de bens e serviços públicos, sobre 
os processos de gestão de despesas e 
receitas) é um imperativo para a busca 
da transparência na gestão da coisa 
pública”, refere o relatório do CIP. 

Durante a realização das entrevistas 
e a observação feita nas páginas web 
dos conselhos autárquicos permitiu 
constatar-se a existência em diferenças 
em termos de predisposições, modali-
dades e instrumentos adoptados pelos 
estes na publicitação de informação e 
nos procedimentos para a contratação 
de bens e serviços públicos. 

Entretanto, o relatório refere que 
alguns dos conselhos autárquicos 
estudados não publicitam os seus in-
strumentos de gestão financeira sob 
alegação de não disporem de meios 
técnicos, uma páginas web, um com-
putador para o fazer. 

Assim, o relatório do CIP concluiu 
que com base nestes elementos de 
análise, ao conselhos autárquicos 
da Matola na província de Maputo; 

de Chimoio na província de Manica; 
de Mocuba na Zambezia e de Cu-
amba no Niassa, apresentam as mel-
hores condições para promoção da 
transparência na publicitação de infor-
mação essencial.

De um modo geral, o relatório do 
estudo, indica que os conselhos au-
tárquicos têm recorrido, com maior 
frequência, ao uso de ferramentas 
como o Facebook e o WhatsApp para 
publicitar informação. De forma de-
stacada, tem sido usado o WhatsApp 
como o meio mais frequente para 
contactar com os munícipes. Segundo 
os órgãos autárquicos, tem havido 
bastante aderência a este mecanismo 
por parte dos munícipes para receber 
a informação que é partilhada e até 
para reagir à mesma. 

Para o caso do WhatsApp, os con-
selhos autárquicos disponibilizam 
aos munícipes um número de uma 
telefonia móvel para acederem à infor-
mação. No que respeita ao Facebook 
(pouco explorado para uma gestão 
transparente dos recursos públicos), 
os conselhos autárquicos possuem 
páginas web cujos endereços são dis-
ponibilizados aos munícipes. 

Os órgãos de comunicação social, 
sobretudo jornais tem igualmente de-
sempenhado papel determinante na 
transmissão de informação pública para 
os cidadãos, uma vez que, através deles, 
alguns conselhos autárquicos recorrem 
às rádios comunitárias, nos casos em 
que operam e emitem no raio de circun-
scrição do território autárquico. 

Por isso, o relatório do CIP destaca 
a importância dos conselhos au-
tárquicos actuarem com observância 
da legislação e demais instrumentos 
normativos que obrigam a publicitar 
informação referente à matéria de 
natureza financeira, gestão, concursos 
públicos, incluindo conta de Gerência, 
balanços semestrais e anuais das ac-
tividades e orçamentos.

Para o efeito, recomenda que os con-
selhos autárquicos devem ser obrigados 
a observar as leis e decretos aprovados e 
funcionais que regulam os mecanismos 
de publicitação e partilha de informação 
sobre as receitas colectadas e as despe-
sas realizadas diariamente.

“Para melhorar a transparência fi-
nanceira na gestão de finanças públi-
cas, os conselhos autárquicos devem 
produzir e publicar uma lista com os 
impostos, taxas, tarifas e preços em 
vigor”, concluiu o relatório.

Calisto Cossa, Edil da Matola
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O “ninho” dos fazedores de 
negócios e seus clientes  

Caiu na noite deste domingo (ontem) o pano da quinquagésima sétima edição da Feira Internacional de Maputo 
(FACIM) que, no intervalo de uma semana, serviu para juntar os fazedores de negócios e seus clientes, aumentan-
do o grau da sua fidelização, através de troca de impressões sobre vários aspectos relacionados com os produtos 
que colocam ao mercado. Vários temas relacionados com os mercados actuais foram discutidos e muitas propos-
tas de solução foram avançadas, numa perspectiva visando o reforço da competitividade das empresas moçam-
bicanas e estrangeiras, incluindo a abertura de novos canais comerciais.

É que, nesse tipo de eventos, muitos 
acordos de cooperação comercial são 
assinados, tendo-se anunciado no 
caso vertente que cerca de 99 porcen-
to dos produtos moçambicanos, so-
bretudo do sector da agricultura pas-
sam a entrar no mercado chinês, livres 

de impostos. 
Esta boa nova vem numa altura 

em que os homens de negócios, so-
bretudo os nacionais, estão em per-
manente busca de novos mercados 
internacionais para a colocação dos 
seus produtos.

Em apenas uma semana da sua re-
alização, a FACIM revelou-se ser uma 
maior montra bastante importante 
para os homens de negócios, porque 
abre espaço para a exposição dos 
seus produtos e potencialidades, nos 
quatro cantos do mundo, com po-

tencial para exportação e atracção de 
investimento.

Durante a visita aos pavilhões que 
acolheram diversos stand’s nacionais 
e estrangeiros, o Presidente moçam-
bicano apelou aos empresários para 
conhecerem os mercados preferenci-
ais, com destaque para os do Japão e 
dos Estados Unidos da América (EUA), 
através do mecanismo de extensão 
do Sistema Generalizado de Preferên-
cia (SGP) e da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC).

O presidente moçambicano, Filipe 
Nyusi, enaltecendo o evento, defendeu 
a necessidade de ter que se realizar um 
mapeamento do potencial económico 
por explorar nos corredores de desen-
volvimento do país, apontando, por 
exemplo, os corredores de Pemba/
Lichinga, Lichinga /Nacala, Maputo e 
Beira, com altas potencialidades que 
podem ser aproveitados pelos investi-
dores nacionais e estrangeiros. 

“O potencial económico por ex-
plorar em diversas províncias do país 
é enorme e a Feira é uma oportuni-
dade para o mapeamento de cadeias 
de valor, no quadro dos corredores de 
desenvolvimento e zonas económicas 
especiais, onde se destacam os pro-
gramas âncora SUSTENTA, PRONAE, 
PRODAP e projectos de agro-proces-
samento industrial na zona económi-
ca integrada do Corredor Pemba/
Lichinga", destacou Filipe nyusi, o presi-
dente moçambicano. 

O chefe do Estado moçambicano, 
Filipe Nyusi, entende que a presença 
dos expositores nacionais e interna-
cionais é um sinal de confiança no 
País, e que a FACIM é o espelho da di-
versidade económica, representando 
um ponto de encontro entre todos os 
continentes.

No mesmo âmbito, Nyusi prome-
teu que o Governo vai continuar a faz-
er a sua parte, produzindo a legislação 
necessária para agilizar as exportações.

Já para vice-ministra da Indústria 
e Comércio, Ludovina Bernardo, a 
FACIM-2022 foi uma oportunidade 
para o Governo mostrar aquilo que está 
a fazer neste domínio de negócios, pro-
movendo a desenvolvimento de negó-
cios e a industrialização nacional.

Quinquagésima sétima edição da Feira Internacional de Maputo 

- As relações entre as empresas e os consumidores subiram mais do degrau no capítulo da sua fidelização;
- A presença dos expositores nacionais e estrangeiros é sinal inequívoco de confiança dada ao país pelo mundo

HERMÍNIA MAHUMANE                          
& ALDA BANZE    

O evento que terminou este domin-
go em Ricatlha, distrito de Marracuene, 
província de Maputo, juntou 1750 em-
presas nacionais, 350 estrangeiras em 
representação de 18 países, oito dos 
quais, africanos, nomeadamente, Gui-
né-Equatorial, Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia, Quénia, África do Sul, Malawi 
e Ruanda.

Mais ainda, dados reportados à 
hora do encerramento da FACIM pelo 
Ministério da Indústria e Comércio dão 
conta que a Feira recebeu, em uma se-
mana, mais de 21 mil visitantes.

A primeira edição da FACIM foi real-
izada a 24 de Julho de 1965, na então 
cidade de Lourenço Marques (actual 
Maputo), numa iniciativa de um grupo 
de empresários portugueses, com o 
objectivo de demonstrar a virtude e a 
vitalidade da então província ultrama-
rina de Moçambique.

Facto é que, cinco anos depois do 
primeiro certame, a FACIM foi admi-
tida como membro de pleno direito 
da União das Feiras Internacionais, em 
reconhecimento do papel que des-
empenhava na divulgação das activi-
dades económicas da região em que 
se enquadrava.

Desde então, ano após ano, a feira 
foi-se consolidando, até fazer parte 
do roteiro das principais mostras na 
região Austral de África, no continente 
e no mundo. 

A Feira deste ano, foi tão impor-
tante que chegou a ser o epicentro do 
Fórum de Negócios e de Investimen-
tos Moçambique-Portugal, orientado 
pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi, e Primeiro-Ministro de Portugal, 
António Costa, numa iniciativa visan-
do incentivar o sector empresarial dos 
dois países a materializar as poten-
cialidades e oportunidades de investi-
mento existentes, bem como a fortal-
ecer as suas parcerias empresariais. 

Moçambique, ao que se sabe, con-
tinua a apostar na modernização e 
na diversificação da sua economia, 
oferecendo uma boa oportunidade 
para os empresários portugueses em 
sectores como dos materiais de con-
strução, a construção e o imobiliário, os 
materiais eléctricos e metalúrgicos, os 
produtos agro-alimentares, a restaura-
ção, novas tecnologias e no ramo têxtil.

Na FACIM, Portugal esteve repre-
sentada pela Fundação AIP, através da 
Lisboa Feiras, Congressos e Eventos 
(FCE) e ou simplesmente, Associação 
Empresarial, que se viu a lutar pela in-
ternacionalização das empresas por-
tuguesas, a partir de Moçambique.

Na FACIM, os empresários portu-
gueses tiveram oportunidade de apre-
sentar os seus produtos, reunir com 
entidades e empresários moçambi-
canos, participar em workshop’s e 
mostras de degustação de produtos 
portugueses, entre outras actividades.

A FACIM, como disse o Presidente 
Nyusi, foi um “espelho da diversidade 
económica” que serviu para melhorar 
as relações entre as empresas moçam-
bicanas, estrangeiras e seus clientes. 

Presidente da República na Cerimónia de Abertura da FACIM 2022
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Aliás, falando da industrialização, 
vale dizer que a edição deste ano da 
FACIM decorreu sob o lema “ “Indus-
trialização: Inovação e Diversificação 
da Economia Nacional”, numa per-
spectiva visando a consolidação do 
ambiente de negócios, assim como 
exploração de debates e divulgação 
de mais oportunidades.

Recorde-se o programa nacional 
para industrializar Moçambique foi 
lançado pelo Presidente da República, 
o que mostra claramente o com-
promisso e o comprometimento do 
Governo na reactivação da indústria 
transformadora.

A Vice-ministra referiu igualmente 
que as províncias tiveram oportuni-
dades, através da Feira, para divulgar 
os seus produtos e potencialidades.

A Feira deste ano realizou-se numa al-
tura em que o Governo acaba de anun-
ciar o Pacote de Medidas de Aceleração 
Económica (PAE), uma medida bastante 
importante, para estimular a recupera-
ção rápida das empresas da crise a que 
se encontram votadas devido aos efeitos 
da pandemia da Covid-19 e da conjun-
tura económica internacional.

O ÚTIL AO AGRADÁVEL

Oswaldo Petersburgo, secretário de 
Estado da Juventude e Emprego, não 
querendo perder a oportunidade para 
fazer negócios, na sua visita à FACIM, 
apontou que através do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento (BAD), está-
se a trabalhar para eternizar o centro 
de formação profissional de Lichinga, 

província do Niassa.
Ainda para Niassa, Petersburgo refer-

iu também que, a nível do município de 
Cuamba, a Agencia de Cooperação no 
Brasil (ABC) já tem 3 milhões de dólares 
americanos por investir no centro lo-

cal de formação profissional, isto tudo, 
visando dar um contributo na área de 
mecanização agrária.

Em relação às oportunidades de 
emprego no país, este referiu que 
se está avançar de forma gradual, 
tendo em conta aquilo que são as 
projecções iniciais do ano. “Como se 
sabe, 2020 e 2021, em termo e em-
prego, estivemos abaixo das nossas 
expectativas, devido à pandemia da 
Covid-19. Mas agora, já no meio do 
semestre, os dados que até temos, 

prometem bastante e a continuar 
assim, vamos ultrapassar a meta que 
traçamos para este ano e voltarmos 
a estar entre 300 e 350 mil empregos 
por ano, em todo pais, conforme a 
evolução económica”, frisou.

AS MARAVILHAS DE NAMPULA

O Governador da Província de 
Nampula, Manuel Rodrigues Alberto, 
disse a Província de Nampula que 
esteve presente na quinquagésima 
sétima edição da Feira Internacional 
de Maputo, e precisa de investimento, 
visto que a Província oferece facili-
dades pela sua localização geográfica 
e não só, ela assume a dianteira na área 
de processamento.

Na mesma ocasião, o Governador 
de Nampula disse que a Província le-
vou para FACIM muitos itens no menu 
desde produtos agrícolas, produtos 
já processados, minerais e também 
recursos madeireiros, uma gama de 
produtos que vem da nossa riqueza 
incluindo o turismo.  

Para além destas potencialidades, 
conforme o governador Manuel Ro-
drigues, Nampula expôr a muscula-
tura incluindo lagosta, peixe, camarão 
vindo das lindas praias com águas cris-
talinas como a de Memba, Angoche, 
Moma, Chocas Mar, Ilha de Moçam-
bique, Nacala-à-Velha e entre outras.

“trazemos recursos minerais como 
ouro e pedras preciosos, várias tipo-
logias de farinha de milho e a nossa 
Província de Nampula produz 11 mil-
hões de diversos produtos agrícolas 
e temos 13 indústrias de processa-
mento e desses 10 são de farinação de 
milho e temos muito por oferecer aqui 
na FACIM”, precisou o governador.

EMPRESAS PREMEADAS

No evento da FACIM participaram 
várias empresas de diversos sectores, 
tendo sido premeadas as seguintes 
Maiores empresas PME Pesca: 1º lugar: 

Banana e 3º lugar: CONDORANACAR-
DIUM INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE 
na Exportação de Castanha de caju.

No sector mineiro foram perme-
adas as seguintes Maiores empresa 
PME-mineiro 1º lugar: GK ANCUABE 
GRAPHITE MINE SA Exportação de 
Gráfite, 2º lugar: HIGHLAND AFRICAN 
MINING COMPAN Exportação de Mi-
nérios de nióbio, tântalo, vanádio ou 
zircónio e no 3º lugar: G & W MINERAIS 
(MO )  LDA Exportação de Arfilas.

Foram consideradas como maiores  
investidores  as seguintes empresas: 
Westfalia Fruto de Moçambique na 
agricultura,  maior investidor no tur-
ismo a empresa Jasmine Bay Hotel, 
Maior Investidor – Serviços Classifica-
ção Única:Access Bank Mozambique, 
Maior Investidor  - Energia Classificação 
Única: Central Eléctrica de  Tetereane, 
Maior Investidor – Infraestrutura Clas-
sificação Única: Pemba Bulk Terminal, 
Maior Investidor – Indústria Classifica-
ção Única: Mutapa Mining & Process-
ing, Maior Exportador dos Grandes 
Projectos Classificação Única: MOZAL, 
SARL Exportação de Alumínio, Maior 
Exportador do Sector Pesqueiro Clas-
sificação Única: PESCAMAR SOCIE-
DADE DE PESCAS D Exportação de 
Peixe e Crustaçoes, Maior Exportador 
do Sector Agricola Classificação Única: 
EXPORT MARKETING COMPANY 
LIMITADA Exportação de Legumes 
de vagem secos ou em gräo, Maior 
Exportador do Sector Mineiro Classifi-
cação Única: VULCAN MOÇAMBIQUE 
SA Exportação de Carvão.

Foram consideradas como Maiores  
Exportadores  no Mercado Preferencial:  
União Europeia Classificação Única:  SIP 
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PESCA 
Exportação de Crustáceos, SADC Clas-

Já a Governadora do Niassa, Elina 
Judite da Rosa, Victor revelou que 
no terceiro dia da FACIM, conseguiu 
demonstrar as potencialidades da sua 
província, havendo já algumas pes-
soas que mostraram certo interesse na 
aquisição de produtos do Niassa. 

Referiu ainda que para além de pa-
catas pessoas, alguns empresários na-
cionais e estrangeiros que estiveram 
na FACIM, mostraram o seu interesse 
de irem lá investir realizar os seus in-
vestimentos, principalmente na área 
de industrialização e processamento 
de produtos agrícolas, mas também 
na área de produção de amêndoa que 
é uma área que está a nascer e está a 
crescer, principalmente, a macadâmia, 
castanha de caju.

"Na província do Niassa temos dois 
tipos de clima: quente e frio. Para o frio 
estamos a desenvolver a macadâmia 
e quente estamos a relançar a cultura 
de castanha de cajú. Temos também a 
área de mineração, nos somos o ícone 
da mineração relativo a ouro, calcário, 
grafite, carvão bem como nas pedras 
semi-preciosas. A província de Niassa 
tem tudo para desenvolver questões 
de negócios, desenvolvendo dessa 
forma a nossa província de uma forma 
sustentável”, salientou. 

PESCAMOZ LIMITADA Exportação de 
Peixe e Crustáceos considerada a, 2º 
lugar:  AQUA INDUSTRIES MOÇAM-
BIQUE Exportação de Peixe seco, sal-
gado ou fumado e suas farinhas e 3º 
lugar: CHICOA FISH FARM SA Exporta-
ção de Peixe seco, salgado ou fumado 
e suas farinhas.

Já no sector  de agricultura Maior 
empresa PME-agrícola 1º lugar: RGL 
ROYAL GROUP-LIMITADA na  Expor-
tação de Legumes de vagem secos 
ou em grão e soja, 2º lugar: FRUTAS 
LIBOMBOS LDA na Exportação de 

sificação Única:  BELUZI BANANAS LDA 
Exportação de Banana, Reino Unido, 
Classificação Única:  ECO FARM MO-
CAMBIQUE LDA Exportação de Açúcar, 
Malawi Classificação Única:  TRNSALT  
LDA Exportação de Sal, Zimbabwe Clas-
sificação Única:  MEREC INDUSTRIES 
LDA, India Classificação Única:  PATEL 
TRADING CO  LDA Exportação de Le-
gumes de vagem secos ou em grão, 
EUA Classificação Única:  SUNSHINE NUT 
LIMITADA Exportação de Castanha de 
caju e China Classificação Única chá de 
MAGOMA SA Exportação de chá. Elina Massagele, Governadora do Niassa

Ludovina Bernardo, Vice-Ministra do MIC

Oswaldo Petersburgo, SEJE

Expositor de Inhambane congratula a organização da FACIM
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De acordo com Filipe Nyusi, este de-
sempenho teve o contributo do sector 
agrícola, próximo de 24%, comércio 
e serviços com 10.3%, Transportes, 
Logística e Comunicações com 9.6% e 
a indústria transformadora a respond-
er em 8.4%. “ Estes dados revelam uma 
base sectorial de certo modo já diver-
sificada do lado da produção interna, 
sendo importante continuar a mantê-
la e a alargar, face às alterações da es-
trutura económica com o potencial de 
exportação de Gás Natural Liquefeito 
que, possivelmente, iniciará no último 
trimestre deste ano”, disse o chefe de 
Estado.

Para ele, apesar do desempenho 
em termos de equilíbrio interno, o 
equilíbrio externo evidencia um in-
cremento do défice da conta corrente 
em razão de importações associadas a 
equipamentos de investimentos efec-
tuados, tendo-se cifrado em 5.3 mil 
milhões de dólares americanos.

Mas em contraponto e excluindo o 
sector extractivo de gás e minas, entre 
2017 e 2021, o Presidente da Repúbli-
ca afirmou que foram aprovados pro-
jectos de investimento na ordem de 
7.7 mil milhões de dólares americanos, 
cujos fluxos serviram para amortecer 
o défice da balança corrente e para 
estabilizar o nível das disponibilidades 
líquidas sobre o exterior, e por arrasta-
mento, o aumento da capacidade de 
contenção dos níveis de volatilidade 
das taxas de câmbio, depois de um 
período de depreciação moderada.

“Trata-se de um sinal muito forte 
que demonstra que Moçambique é 
um destino preferencial e certo de in-
vestimentos produtivos, face à concor-
rência de outros países da região e do 
continente.

Como se pode depreender, o 
caminho que devemos seguir con-
siste no aumento da produção e da 
produtividade para uma autonomia 
alimentar e soberania industrial, tra-
zendo como principal consequência 
a inversão da nossa balança comercial”, 
destacou o governante.

Filipe Nyusi referiu ainda que os re-
sultados são visíveis nos domínios da 
produção de culturas alimentares e 
de rendimento, incluindo a pecuária, 
numa perspectiva de cadeia de valor 
e de agro-processamento, cujo cresci-
mento real, entre 2020 e 2021, foi de 
8.2%, acima da meta projectada de 
4%.

“Estes resultados emprestaram um 
rosto humano, que gradualmente 
coloca o bem-estar social das famílias 
Moçambicanas no epicentro da activi-

Moçambique lidera investimentos produtivos 
Moçambique é um destino preferencial e certo de investimentos produtivos, face à concorrência de outros países da região e do continente, segundo afirmou o presidente da República, na ab-
ertura da 57ª Edição da Feira Agro-pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique (FACIM), cujo pano caiu ontem, 4 de Setembro em Ricatla, Distrito de Marracuene, Província de Maputo. Para 
elucidar, Filipe Nyusi fez saber que a economia moçambicana evidencia uma tendência de retoma sustentada, iniciada no período pós-abrandamento da Pandemia da Covid-19, em 2021, com 
registo de um crescimento real na ordem de 2,1%, tendo acelerado para 4,14%, no primeiro trimestre do ano corrente, situando-se acima da média anual prevista. Em contraponto, destacou o 
chefe de Estado, “excluindo o sector extractivo de gás e minas, entre 2017 e 2021, foram aprovados projectos de investimento na ordem de 7.7 mil milhões de dólares americanos, cujos fluxos 
serviram para amortecer o défice da balança corrente e para estabilizar o nível das disponibilidades líquidas sobre o exterior”.

dade económica, tendo em conta a in-
clusão das famílias rurais nos circuitos 
de produção e comercialização, acar-
retando um impacto significativo no 
bem-estar, em razão do peso do sector 
no PIB, que se estima em 25%”, disse.

Nesse contexto, o chefe de Estado 
disse que urge dinamizar o processo 
produtivo e das trocas externas, di-
vulgar agressivamente as nossas van-
tagens comparativas, fazendo uso 
pleno da nova instituição que agrega 
e coordena a função de promoção de 
investimentos e exportações, a APIEX.

FACIM É O ESPELHO DA NOSSA 
DIVERSIDADE ECONÓMICA

No entanto, no início da sua inter-
venção, o Presidente da República re-
alçou que a FACIM que este ano decor-
reu sob “Industrialização: Inovação e 
Diversificação da Economia Nacional” 
é o espelho da diversidade económica 
nacional, do potencial de negócios e 
dos valores culturais de Moçambique.  
“A FACIM representa um ponto de 
encontro dos quatro continentes, 
em que Moçambique se integra no 
mundo globalizado, perspectivando 
um futuro de partilha da prosperidade 
económica, por via de trocas comer-
ciais e fluxos de investimento”, disse. 
Relativamente ao lema, Filipe Nyusi 
disse o mesmo deve servir a para o 
alcance de diversos objectivos, no-
meadamente, a exploração de opor-
tunidades para o estabelecimento de 
unidades industriais na construção de 
cadeias de valor que sigam a rota dos 

nossos recursos; a possibilidade do en-
quadramento das cadeias de valor no 
contexto regional da África Austral e 
do continente Africano, diversificando 
o risco comercial com investimen-
tos na agricultura, pecuária, turismo, 

serviços de logística, pescas, energias 
renováveis, em contraponto a uma 
dependência potencialmente excessi-
va dos sectores extractivos de recursos 
minerais e hidrocarbonetos. 

E para negócios já estabelecidos, o 
estadista moçambicano disse que a 
FACIM deverá consolidar as relações 
entre as empresas e os clientes, au-
mentando a sua fidelização; o diálogo 
com visitantes que se cristaliza em 
novas encomendas e permite uma 
avaliação sobre os produtos e serviços 
em exposição, abrindo espaço para 

Projecto de agro-processamento In-
dustrial da Zona Económica Integrada 
do Corredor Pemba-Lichinga, respec-
tivamente, na agricultura, indústria e 
pescas.

Não menos importante, o presiden-
te da República apontou que a FACIM 
deveria explorar a lei de investimen-
tos, incentivos fiscais e o pacote de 
Medidas de Estímulo para Aceleração 
Económica, recentemente anuncia-
das e, recomendo, o conhecimento de 
todos para trazer mais vantagens para 
o sector económico.

de Comércio Livre Continental Africana, 
que possui um mercado de mais de 1,3 
biliões de consumidores, sem deixar 
de lado, as melhorias no ambiente de 
negócios, a introdução de novas plata-
formas de trabalho na relação entre 
as empresas e o fisco, a aprovação de 
um quadro regulamentar mais atrac-
tivo, a estabilidade política e a tradição 
democrática de mais de 29 anos.

“Este é o desafio que devemos ab-
raçar como um esforço necessário, se 
a nossa intenção é dar o salto, rumo à 
nossa autonomia económica”, desafiou.

oportunidades de inovação; a avalia-
ção da concorrência e da competitivi-
dade pelas exposições de empresas 
Moçambicanas e do exterior; a aber-
tura de novos canais de distribuição 
com novos agentes e distribuidores e a 
formação de parcerias como Joint Ven-
tures ou sociedades comerciais para a 
exploração de investimentos que se 
afiguram rentáveis, incluindo parce-
rias público-privadas, especialmente 
no que tange ao desenvolvimento de 
infra-estruturas. 

Adicionalmente, Filipe Nyusi apon-
tou que há que explorar o programa 
que contempla debates e divulgação 
de oportunidades e diversos instru-
mentos de comércio e investimentos, 
sendo de destacar, o acesso prefer-
encial aos mercados do Japão, China, 
Estados Unidos da América (AGOA), 
União Europeia, SADC e de África. 
Igualmente a FACIM deve explorar o 
potencial económico por explorar em 
diversas províncias do país, servindo 
como oportunidade para o mapea-
mento de cadeias de valor, no quadro 
dos corredores de desenvolvimento 
e zonas económicas especiais, onde 
se destacam os programas âncoras 
SUSTENTA, PRONAI, PRODAP e o 

 VENDER BEM E MELHOR 
MOÇAMBIQUE

contudo, Filipe Nyuis recomendou 
ao empresariado nacional para “vender 
bem e melhor Moçambique”, sobre-
tudo, as terras aráveis disponíveis, bacias 
hidrográficas, linha de costa, com praia 
e mar, condições climatéricas para o tur-
ismo e recursos minerais, sendo referên-
cia global em alguns destes sectores as-
sim como, a localização geográfica que 
coloca Moçambique como uma porta 
de entrada mais eficiente para os países 
do hinterland, ao mesmo tempo que 
pode desempenhar um papel impor-
tante pela sua posição relativamente à 
Ásia e ao Extremo Oriente.

“Acrescem, neste domínio, as medi-
das que pretendemos introduzir para 
melhorar a mobilidade de pessoas, 
particularmente, na obtenção de vistos 
para investidores, incluindo os espe-
cialistas e técnicos que asseguram a 
produção”, enfatizou o chefe de Estado. 
A FACIM deve igualmente servir de plat-
aforma para vender bem as vantagens 
de investir em Moçambique, tendo em 
conta a sua  integração no mercado da 
SADC e no continente africano, inclu-
indo pela aderência ao acordo da Zona 

Deixando para trás países da região e do continente

Moçambique lidera investimentos produtivis, diz Filipe Nyusi
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A atribuição do prémio foi feita após uma 
análise ponderada por parte dos editores e repu-
tados analistas do sector financeiro, baseando-se 
em critérios como a estratégia do Millennium 
bim para atrair e servir Clientes digitais, o cresci-
mento da base de Clientes digitais, a capacidade 
de inovação e variedade de ofertas de produtos e 
serviços, provas dos benefícios tangíveis obtidos 
pelos Clientes com a utilização de produtos e ser-
viços digitais, bem como a concepção e funciona-
lidade dos sites web e aplicações móveis.

Este prémio reconhece o forte investimento 
no desenvolvimento de toda a plataforma digital 
do Millennium bim, proporcionando as melhores 
soluções para os seus Clientes. Para o efeito, o 
Banco optimizou as funcionalidades das várias 
plataformas digitais, o website, o Millennium IZI, o 
SmartIZI, o IZI no WhatsApp e o IZI no Facebook, 
Pay IZI bem como do segmento M-TOP, reforçan-
do, deste modo, a proximidade com os seus mais 
de 1.8 milhões de Clientes.

O Banco tem tido um crescimento, muito sig-
nificativo da sua base de Clientes digitais e das 
operações através das suas plataformas e aplica-
ções móveis. Em 2021, foram mais de 62% dos 
Clientes utilizaram mensalmente serviços digitais 
do Millennium bim, num total de 160 milhões de 
transacções realizadas através de canais digitais, o 
que demonstra bem a enorme popularidade e 
adesão às plataformas em referência, com mais 
de 13 milhões de transacções mensais.  

De acordo com o Director Editorial da Global 
Finance, Joseph Giarraputo, os vencedores das 
categorias, foram seleccionados com base na 
força e o sucesso dos seus produtos e serviços 
digitais. "A pandemia ditou a aceleração dos esfor-
ços de digitalização dos bancos, o mercado tem 
testemunhado uma rápida evolução nas ofertas 
eletrónicas".

"As instituições financeiras que melhor intro-
duziram novos produtos e serviços melhorados 
estão a ser homenageadas como os Melhores 
Bancos Digitais do Mundo das Finanças Globais 
2022", concluiu Giarraputo.

Para o Presidente da Comissão Executiva do Mil-
lennium bim, José Reino da Costa, “Estes prémios 
confirmam o comprometimento do Millennium 
bim com o permanente desenvolvimento de 
produtos e serviços digitais inovadores, utilizando 
as novas tendências tecnológicas, de forma a con-
tribuir para melhorar a experiência digital dos seus 
Clientes, proporcionando conveniência, rapidez, 
disponibilidade a qualquer hora e segurança. Es-
tes prémios são também o reconhecimento da 
excelente equipa do Millennium bim, que com 
seu empenho e profissionalismo é capaz de re-
sponder aos desafios do mercado, com qualidade 
e rigor.”

O Millennium bim mantém firme o seu com-
promisso de contribuir para melhorar a experiên-
cia digital dos seus Clientes, através do desenvolvi-
mento de soluções inovadoras a par das novas 
tendências tecnológicas. 

Millennium bim 
qualifica-se
O Millennium bim conquistou mais dois prémios de prestígio internacional: foi reconhecido 
como o “Melhor Banco Digital em Moçambique” e o “Banco Digital Mais Inovador de África”. 
Estes prémios, que confirmam as realizações do Banco na prestação de serviços e produtos 
financeiros digitais, foram anunciados em Nova Iorque, no dia 10 de Agosto, pela Global Fi-
nance, uma conceituada revista internacional de informação sobre mercados financeiros e 
análise do sector bancário a nível internacional.

O “Melhor Banco Digital em Moçambique”
GRUPO

82 / 84 309 3410 / 21 471658 - MAPUTO SEDE

Publicidade

José Reino da Costa

ANÚNCIO DE VAGA
PROCURA-SE UM Revisor Linguístico

PARA ADMISSÃO IMEDIATA
Os interessados podem contactar a sede do Jornal PÚBLICO, em Maputo, sita 
na Rua Tiago Muller, No 227, R/C, Bairro de Malhangalene, ou enviar as suas 
candidaturas para o seguinte email: mmunguamb@yahoo.com.br
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Governo elimina desordem das 
bombas de combustíveis

Acabou a anarquia que nos últimos anos, dominou o sector dos combustíveis no país, onde parte considerável 
das bombas, camiões cisternas e outras infra-estruturas associadas àquela actividade operavam de forma clan-
destina, com licenças caducadas, algumas com combustíveis contrabandeados e envolvidas em operações de 
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, segundo denunciou recentemente o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, numa reunião com os Conselhos de Representação do Estado e Executivo Provincial de 
Sofala. Aliás, a quebra do silencio por parte de Filipe Nyusi, teve em conta vários factores resultados de auditorias 
incluindo trabalho de inteligência económica e de investigação da Autoridade Tributaria de Moçambique, na me-
dida em que, nos meados de Junho findo, a Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis (DNHC), subor-
dinada ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, já havia comunicado aos serviços provinciais de infraestru-
turas e todos os intervenientes na questão de licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis, a 
interdição para a implantação de projectos desta natureza, com vista a garantir a segurança de bens e pessoas e a 
protecção do meio ambiente em todas as actividades relacionadas com produtos petrolíferos.

produção; armazenagem nas termi-
nais de distribuição; armazenagem 
em instalações centrais; distribuição; 
retalho em instalações centrais de ar-
mazenagem; retalho em postos de 
abastecimentos; retalho em postos 
de revenda; exploração de oleoduto; 
exportação e exploração de terminal 
de descarga, deviam ter sido actualiza-
das até ao prazo de 180 dias, ou seja, 
mais tardar até Junho de 2020. Toda-
via, o prazo já venceu e mesmo assim, 
uma parte considerável dos postos de 
abastecimento de combustível que 
operam no país ainda não tinha actu-
alizado as suas licenças, continuando a 
operar com documentos caducados, 
apesar de existir um regulador que, 
inclusive, emite as licenças e uma in-
specção sectorial.

Para esta inércia, a reportagem do 
PUBLICO foi informada que havia 
conivência de funcionários da Di-
recção Nacional de Hidrocarbonetos 
e Combustíveis, incluindo alguns 
Inspectores dos Recursos Minerais e 
Energia.

No entanto, depois de um aturado 
trabalho desencadeado pelos novos 
Ministros dos Recursos Minerais e 
Energia, sobretudo, no regulado de 
Mateus Magala e mais recentemente 
de Carlos Zacarias, reforçado por au-
ditorias, trabalho de inteligência e 
investigação da Autoridade Tributaria 
de Moçambique, o Governo concluiu 
que, efectivamente, a proliferação de 
postos de abastecimento de com-
bustíveis nas cidades capitais, inclu-

indo na estrada circular de Maputo 
constituía um perigo à segurança e a 
soberania, incluindo económica do 
país.

Isso porque o exercício desta ac-
tividade, muitas vezes de forma clan-
destina, com licenças caducadas e 

com combustíveis contrabandeados, 
propiciava a realização de operações 
que consubstanciem branqueamen-
to de capitais e financiamento ao ter-
rorismo.

Para o efeito, a Direcção Nacional 
de Hidrocarbonetos e Combustíveis 
(DNHC), socorrendo-se do número 
2 do artigo 5 do decreto 89/2019, de 
18 de Novembro, comunicou aos 

serviços provinciais de infraestruturas 
e todos os intervenientes na questão 
de licenciamento de postos de abas-
tecimento de combustíveis, de todo 
território nacional que devido à prolife-
ração de postos de abastecimentos de 
combustíveis em espaços localizados 

De acordo com informações em 
nosso poder, em 2019, o Conselho 
de Ministros aprovou o Decreto n.º 
89/2019 de 18 de Novembro, que cria 
o Regulamento sobre os Produtos 
Petrolíferos e revogou o Decreto n.º 
45/2012, de 28 de Dezembro, com 
vista a adequar as disposições legais 
relativas às actividades de produção, 
importação, recepção, armazenagem, 
manuseamento, distribuição, com-
ercialização, transporte, exportação e 
reexportação, trânsito e mecanismos 
de fixação de preços de produtos 
petrolíferos, à dinâmica actual da in-
dústria de combustíveis.

Com a entrada em vigor deste 
decreto em 2019, todas licenças de 

de combustíveis ao longo das cidades 
capitais e denunciou que estavam 
envolvidas em actividades de contra-
bando, branqueamento de capitais e 
no financiamento de acções terroristas 
em Cabo Delgado.

“Há um fenómeno que vocês 
próprios me disseram uma vez. E eu 
observo quando ando qui. Há prolife-
ração de bombas de combustíveis na 
vossa província”, alertou o Presidente 
da República. 

Presumivelmente por estar associa-
das ao contrabando dos combustíveis, 
lesando por isso o Estado na colecta 
de impostos, aconselhou aos importa-
dores e proprietários das bombas 
para pagar os devidos impostos pela 

na zona “A”, concretamente, nas circun-
scrições das cidades capitais e a circular 
de Maputo, interdia a implantação de 
projectos desta natureza, com vista 
a garantir a segurança de bens e pes-
soas e a protecção do meio ambiente 
em todas as actividades relacionadas 
com produtos petrolíferos.

Outrossim, a DNHC assumiu que, 
pelo número de postos de abastec-

imento de combustíveis líquidos 
existentes nas zonas anteriormente 
referidos, os objectivos constantes 
do importantíssimo instrumento le-
gal, regulamento sobre os produtos 
petrolíferos, foram alcançados na plen-
itude de forma eficiente, designada-
mente, assegurar o abastecimento de 
produtos petrolíferos ao país de forma 
eficiente e económica, de acordo com 
as condições do mercado; promover a 
seguranças das pessoas e bens e a pro-
tecção do meio ambiente em todas as 
actividades relacionadas com produ-
tos petrolíferos, desde a produção ou 
importação até ao fornecimento aos 
consumidores finais e garantir a segu-
rança, a regularidade e a qualidade do 
abastecimento dos combustíveis.

Neste contexto, “serve-se da pre-
sente da missiva para solicitar ao SPI 
e às demais entidades intervenientes 
na colaboração da referida interdição 
em prol da harmonização com o leg-
islado bem como com o bem-estar, 
encorajando aos utentes a investirem 
em zonas em que estas infraestruturas 
soa escassas”, lê-se no oficio da DNHC, 
datado de 15 de Junho passado.

Entretanto, o governo esclarece que 
os pedidos já submetidos a DNHC, serão 
analisados e respondidos tendo em con-
ta as condições neles constantes.

Contudo, recorde-se que no dia 22 
de Agosto de 2022, durante uma re-
união com os Conselhos de Represen-
tação do Estado e Executivo Provincial, 
o Presidente da República questionou 
as as razões da proliferação de bombas 

entrada da mercadoria no território 
nacional.

Na ocasião, Filipe Nyusi salientou 
que “nunca falei de coisas sem bases”, 
e de seguida revelou que “tenho in-
formações de pessoas que usam es-
tes meios para subsidiar os terroristas. 
Então, é melhor pagarem legalmente”. 

Para o efeito, o chefe de Estado in-
stou os Conselhos de Representação 
do Estado e Executivo Provincial de 
Sofala a controlar as actividades e op-
erações das bombas de combustíveis, 
sobretudo na vertente fiscal. 

Quanto à proliferação de bombas 
de combustíveis, o Chefe de Estado 
observou que se esse fenómeno es-
tiver para promover o desenvolvim-
ento de Sofala, o Governo acarinha e 
protege. 

“Mas se é para lavagem de dinheiro 
não, porque não sabemos para onde 
vão as receitas”, sublinhou, tendo de 
seguida denunciado a existência de 
algumas pessoas que eram donas de 
bombas de combustíveis que fugiram 
de Sofala. 

Salientou que “quando foram pro-
curar saber…, desapareceram, e não 
se sabe para onde foram”.

Entretanto, Filipe Nyusi lamentou 
o facto do alegado envolvimento 
dos importadores e proprietários 
das bombas de combustíveis estar a 
atrapalhar as acções do Governo no 
combate ao terrorismo em Cabo Del-
gado, que além das FDS contam com 
a participação da SAMIM e da tropa da 
República do Ruanda. 

Filipe Nyusi, Chefe do Estado
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Standard Bank estimula 
negócios inovadores

O Standard Bank capacitou, recentemente, cerca de cinquenta mulheres aspi-
rantes a empreendedoras, no âmbito do apoio ao empoderamento feminino. A 
iniciativa, denominada Ideate, visa o estímulo do empreendedorismo e o desen-
volvimento de negócios inovadores para a resolução de desafios, e é promovida 
em parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ) e a ideiaLab.

Publicidade

A capacitação, que decorreu em for-
mato virtual, é considerada, pelas partici-
pantes, como uma das formas de ajudar 
os empreendedores, no geral, a vencer os 
desafios impostos pelo mercado.

"Foi uma escola para nós. O conheci-
mento é algo que ninguém nos pode tirar. 
O que nos resta, a partir de agora, é aplicá-
lo no nosso dia-a-dia. Esperamos que o 
banco e os parceiros dêem continuidade 
a esta iniciativa. O País e as mulheres, em 
particular, precisam", afirmou Stela Marime.

Para Milagreth Marcos, também par-
ticipante, uma das mais-valias do iDeate é 
o facto de terem aprendido a sistematizar 
as informações sobre o seu negócio, o que 
lhes permite apresentá-lo da forma convin-
cente e persuasiva a potenciais parceiros, 
investidores e clientes: "Graças ao iDeate, já 
sei falar do meu produto, onde e como pro-
curar clientes, entre outras coisas. Foram 
cinco dias de intenso aprendizado".

Intervindo na cerimónia de encerra-
mento, a representante do Standard Bank, 
Tanuja Viriato, explicou que o iDeate foi 
concebido para empoderar as mulheres, 
dotando-as de ferramentas essenciais à es-
truturação das suas ideias, tendo, por isso, 
instado às participantes a partilhar o que 
aprenderam durante a capacitação com as 
mulheres das suas comunidades, às quais 
devem, também, apoiar.

"Tenho a certeza de que já estão em 

condições de transformar os vossos sonhos 
em negócios, e, dessa forma, singrar no mer-
cado. Hoje é, acima de tudo, o início de uma 
caminhada que vai transformar as vossas 
vidas, e que vai ter um impacto sustentável 
na sociedade”, referiu Tanuja Viriato.

Na ocasião, a representante da Coop-
eração Alemã para o Desenvolvimento 
(GIZ), Sindy Karberg-Manuel, reiterou o 
apoio a esta e mais iniciativas ligadas ao 
empoderamento da mulher no País, espe-
cialmente na área económica.

“Estamos orgulhosos por contribuirmos 
para o fortalecimento das mulheres, bem 
como para a criação de um ecossistema 
mais equilibrado. O País e a economia 
precisam de um sistema mais justo, com 
mulheres empoderadas. A vida de um em-
preendedor é cheia de desafios e espera-
mos que, com esta capacitação, consigam 
enfrentá-los e vencê-los”, sublinhou.

Por seu turno, o representante da idei-
aLab, Manuel Rego, realçou que a capacita-
ção tem contribuído para o fortalecimento 
do empreendedorismo no país. “Acredita-
mos no poder do empreendedorismo, 
pois não se limita somente à criação de 
negócios. É uma forma de contribuir para 
a comunidade e a sociedade, através da 
identificação de problemas e criação de 
soluções. Hoje, por via do iDeate, levam fer-
ramentas que vão implementar em todas 
as áreas das vossas vidas”, realçou.

NACIONAL

DOUTOR  MWANACHIPETA
Agora já se encontra em Maputo

Cura e resolve vários problemas tais como:
 Zing poda-faz crescer o penis do homem para qualquer (tamanho, 

largura e cumprimento)

Doutor faz baffu para proteger cxcontra o coronavírus
Visite: Alto Maé, paragem, Av de Angola, perto da Farmácia 

Contactos : 84-2236478, 870634739, 822226623

•Tembo-da frocab ao homem            
•Diabetes                                            
•Hemorróides                                                                                   
•Sorte no trabalho                                
•Sucesso nos negócios                        
•Impotência sexual                            
 •Ejaculação precose                            
 •Recuperar amor perdido                     
•Diminuir barriga(estética) 
•Mulher ter sorte com homem                           
•Pessoa que faz xixi na cama               
•Dá sorte a pessoas que não tem          
•Dores das ancas e dores de cabeça               
•Asma                                                  
 •Ser apertado com espírito a noite                    
•Tensão Alta                                    

•Paralisia                                                                                           
•Menstruação prologanda                      
•Dores das pernas                                    
•Protege o corpo e empresas
•Deixar de fumar    
•Sonhar a fazer sexo  
•Faz subir de cargo
•Faz acabar problemas do tribunal
•Resolve problema de gravidez
Resolve problema no amor
•Tira maus espíritos
•Sucessos nos exames  
•Comichão
Devolucação de bens roubados
•Resolve conflitos conjugais
•Borbulhas no pés

Publicidade
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Mulheres recorrem às ruas e tribunais
Depois dos vendedores do merca-
do do frango e magumba, agora é 
a vez das mulheres do mercado 
do peixe recorrer às ruas, sobre-
tudo, no espaço onde durante 
mais de 20 anos serviu de antigo 
mercado e actualmente, decor-
rem obras de construção de um 
edifício privado para protestar 
exigir indeminização ao Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo e 
também contra a violência infrin-
gida pela Polícia da República de 
Moçambique (PRM).

puto, Eneas Comiche esclareceu que a 
manifestação dos vendedores do mer-
cado de peixe de Maputo, ocorrido no 
passado dia 17 de Agosto de 2022, rei-
vindicando, junto do Conselho Munic-
ipal o pagamento de compensações 
pela sua retirada do antigo mercado, 
mais conhecido por “A Luta Continua”, 
bem como a melhoria das relações 
de trabalho no actual mercado, não 
encontravam espaço para serem ac-
olhidas.

  "O processo de transferência dos 
vendedores do extinto mercado “A 
Luta Continua” para o actual mercado 

ização dos produtos, inexistência de 
sanitários, incumprimento e indemni-
zação selectiva dos vendedores reas-
sentados no novo mercado. A solução, 
segundo o porta-voz dos vendedores 
do mercado do peixe, Jacinto Manjate, 
passa pelo cumprimento pela edi-
lidade dos compromissos assumidos 
relativos a indemnização e compen-
sação justa através de quiosques pro-
porcionais às dimensões dos espaços 
alegadamente expropriados e nas 
condições e qualidade aprovadas no 
anteprojecto, nos termos do artigo 10, 
do decreto 31/2012 que aprova o reg-
ulamento sobre o processo de reas-
sentamento resultante da actividades 
económicas, reforçado pelo ponto 2.2 
sobre indemnização pela expropria-
ção estabelecida no diploma ministeri-
al n°181/20210 que aprova a directiva 
sobre o processo de expropriação para 
efeitos de ordenamento territorial.

“A remoção da renda cobrada pelo 
Conselho Municipal e o estabeleci-
mento de uma taxa única proporcio-
nal à cobrada em outros mercados da 
cidade”, referiu Jacinto Manjate.

Aliás, o porta-voz dos vendedores 
do mercado do peixe, frisou que “o 
Conselho Municipal da Cidade de Ma-
puto (CMCM) fez um estudo exaustivo 
dos nossos espaços, com vista a fazer 
as devidas compensações, e temos 
em nossa posse documentos que 
compravam as promessas feitas pelo 
município quando fomos retirados do 
antigo mercado do peixe”. 

ASSUNTO DIVIDE ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

Entretanto, há dias a Assembleia Mu-
nicipal de Maputo esteve reunida em 
XVII Sessão Ordinária e o braço-de-ferro 
que opõe os vendedores dos merca-
dos do frango e magumba e do peixe, 
dominou os debates, sobretudo, das 
bancadas da Renamo e do MDM. 

Na ocasião, o edil da Cidade de Ma-

de peixe ocorreu há seis (6) anos e teve 
como condição a integração de todos 
vendedores, depois de feita a análise 
da dimensão do espaço que cada 
vendedor ocupava, para ser equipa-
rado ao que iria ocupar na nova infra-
estrutura", elucidou Comiche.

Em relação a alegada expropriação 
do mercado para dar lugar a um pro-
jecto privado, tal como está a acon-
tecer, o edil de Maputo referiu que “o 
mercado A Luta Continua era informal, 
funcionava num espaço municipal, e a 
transferência dos vendedores que ex-

erciam actividades no espaço obrigava 
que se melhorassem as condições de 
trabalho, sem lugar à indemnizações, 
de acordo com o artigo 14, alíneas 1 e 
2 da Postura Sobre Mercados e Feiras”.

Acrescentou que, porque o mer-
cado  “A Luta Continua” funcionava 
num espaço pertencente ao Conselho 
Municipal, cabe a esta instituição, de-
terminar o destino a dar, seja para uso 
público, seja para uma parceria públi-
co-privada”. 

Entretanto, entendimento contrário 
teve o chefe da bancada Municipal 
da Renamo, Paulo Chiburre ao avan-

Dos mercados do frango e magumba e do peixe

HERMÍNIA MAHUMANE                                                     
Email: hmahumane@gmail.com

Estas mulheres sustentam sua rei-
vindicação ao alegado facto de terem 
se antecipado ao Estado, erguendo 
infra-estruturas sociais para sobreviver 
e das gerações dos seus filhos, alimen-
tar famílias moçambicanas e educar 
seus filhos.

Nesse contexto, desde a entrega 
das obras do mercado de frango e ma-
gumba, os vendedores, na sua maioria 
mulheres, tem estado a exigir publica-
mente, incluindo em manifestações, 
transparência e acesso a informação 
sobre aos contratos, alegadamente as-
sinados de forma compulsiva e sob in-
timidação, e protestar contra a cobran-
ça de uma renda de 3.500 meticais, 
acrescida de uma outra taxa denomi-
nada de mercado, a inexistência de 
sanitários e exigência de pagamento 
de cinco meticais por cada entrada.

Ou seja, os vendedores do mercado 
do frango e de magumba denunciam 
a alegada privatização e gestão estra-
nha e não negociada das infra-estru-
turas pela CTA, onde os supostos rep-
resentantes são acusados de impor a 
aquisição de produtos e serviços, inclu-
indo bancários em determinadas in-
stituições previamente seleccionadas, 
assim como, de obrigar a partilha de 
quiosques por mais de duas pessoas. 

Como saída, os vendedores do 
mercado do frango e magumba ex-
ige a remoção da renda e fixação pelo 
conselho municipal de uma taxa única 
proporcionar à aquela que é cobrada 
noutros mercados da cidade, equiva-
lente a 550 meticais esclarecimento do 
papel da CTA na gestão do mercado e 
implementação do tipo de quiosques 
aprovado no anteprojecto do merca-
do, mormente a qualidade, resistência 
e descongestionamento.

No que concerne ao mercado do 
peixe, os vendedores dizem que de-
cidiram sair às ruas num período de 15 
em 15 dias para protestar contra a ale-
gada violência física, sobretudo contra 
que se recusam a comprar gelo ven-
dido pela antiga administradora do 
mercado, coincidentemente, vereado-
ra adjunta para mercados e freiras na 
edilidade de Eneas Comiche, vandal-

çar que a cidade de Maputo tem sido 
palco de levantamentos de munícipes, 
uns reclamando pela carestia da vida, 
outros questionando as condições de 
mercado e as taxas elevadas cobradas 
pelo Conselho Municipal por ocupa-
ção de bancas.

Já chefe da bancada do MDM Au-
gusto Banzo defendeu que se está 
numa cidade segregacionista, em que 
os mais desfavorecidos não têm o di-
reito de usufruir do mínimo que a sua 
cidade pode oferecer, m detrimento 
da minoria. 

"Essa postura mercantilista faz-nos 
lembrar onde só alguns tinham o 
direito de circular pelo" xilunguine", 
salientou, para de seguida lamentar 
o facto de vendedores informais, par-
ticularmente dos mercados do frango 
e magumba e também do peixe viv-
erem um martírio interminável.

“A construção do novo mercado de 
peixe, essa infra-estrutura ao invés de 
servir para reduzir a pobreza, é uma 
fonte de disseminação da corrupção, 
opressão e prepotência dos seus ges-
tores”, denunciou o MDM.  

Nesse contexto, a Quitéria Guir-

rengane, Secretaria Executiva do 
Observatório das Mulheres disse que 
“de hoje até a resolução do problema, 
usaremos o hashtang #socorro em rei-
vindicação contra toas as humilhações 
a que o povo está submetido”.

Quitéria Guirrengane, cuja organiza-
ção está a assistir as mulheres informais 
na luta pelos seus direitos, anunciou 
que os processos crimes entrarão nos 
próximos dias na procuradoria contra 
a violência da polícia e o conselho mu-
nicipal de Maputo e a luta será nas ruas 
e nos tribunais”.
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TotalEnergies leva estudantes a FrançaOs 16 estudantes de um total de 
22 que beneficiam de bolsas de 
estudos para o ensino superior na 
França, já se encontram naquele 
país, com efeito, desde semana 
passada, para iniciarem as suas ac-
tividades lectivas. As bolsas a estes 
estudantes foram concedidas pela 
TotalEnergies, na sua qualidade de 
operadora do projecto Mozam-
bique LNG.

bolsas para o ensino superior em França. 
Laurent Perez-Vidal, Conselheiro 

de Cooperação e de Acção Cultural 
da Embaixada de França em Moçam-
bique, afirmou que “a mobilidade 
estudantil é uma prioridade para o 
Governo Francês e nesse contexto, 
a Embaixada de França em Moçam-
bique e Eswatini desenvolve desde 
muitos anos o programa de bolsas de 
estudos superiores ao nível do douto-
ramento, do mestrado e de licenciatu-
ras técnicas e profissionais. 

Desde 2021, este programa tornou-
se mais impactante com a participa-
ção e contributo da TotalEnergies, mas 
de igual modo da Société Générale, e 
recentemente neste ano com a pre-
sença da empresa Schlumberger”. 

Para Jenifer Cheveia, Vice-Presiden-
te para Assuntos Corporativos da To-
talEnergies, " é com grande satisfação 
que, pelo segundo ano consecutivo, a 
TotalEnergies testemunha a partida de 
estudantes para França. 

A nossa expectativa é que estes jo-
vens estudantes, quando regressarem 
da sua formação, estejam ainda mais 

aptos a contribuir para fazer uma mu-
dança positiva nas suas comunidades, 
nas empresas e organizações em que 
vão trabalhar. 

Portanto, apesar de o nosso pro-
jecto Mozambique LNG estar em 
Força Maior, e, por conseguinte, com 
as operações suspensas, continuamos 
empenhados em contribuir para 
o desenvolvimento sustentável de 
Moçambique”. 

Lúcia Manuel Varela, que integra o 

NACIONAL

Mestrado em Geociências de Petróleo, 
afirmou: “Sinto-me realmente aben-
çoada por beneficiar desta bolsa. Es-
pero aproveitá-la ao máximo e, através 
deste mestrado, adquirir conhecimen-
tos que me permitirão trabalhar em 
diversas áreas do sector mineiro, espe-
cialmente na indústria petrolífera, que 
se tem mostrado promissora no que 
diz respeito ao desenvolvimento de 
Moçambique. É também o meu son-
ho desenvolver um negócio no ramo 

de consultoria geológica e ambiental, 
bem como contribuir na formação de 
futuros geólogos”. 

Por seu turno, Judson Matusso, que 
irá integrar o curso de Licenciatura em 
Engenharia Eléctrica e Computação 
Industrial, referiu que “com esta opor-
tunidade de estudar em França, es-
pero adquirir conhecimentos na área 
das energias renováveis com vista a 
ajudar e alavancar o desenvolvimento 
da minha pátria amada”.

Publicidade

Maputo - Inhambane       1.100.00 mt
Maputo - Tete                   3.500.00 mt
Maputo - Quelimane        3.500.00 mt
Maputo - Lichinga            6.000.00 mt
Maputo - Nampula           4.500.00 mt
Maputo - Pemba               5.500.00 mt

Av. Karl Max nº 1268 | Telefone: +28 84 491 9701/ 86 582 6303 | Fixo:  +258 21 467870 |
E-mail: Info@etrago.co.mz | Web: www.etrago.co.mz

A ETRAGO, LDA- é uma Empresa do Grupo A, 
profissional  vocacionada no Ramo de 
Transportes Rodoviário de Passageiros, 
Transporte de Carga e Prestação de Serviços de 
Correio, a operar no mercado Nacional e 
Internacional de acordo com as leis que regem o 
mercado de transportes.

Etrago o prazer de viajar bem

Os 22 jovens, 12 dos quais mulheres, 
foram seleccionados, em colabora-
ção com a Embaixada de França em 
Moçambique, num rol de 1581 jovens 
candidatos de todo o país. 

As bolsas foram atribuídas após um 
rigoroso processo de selecção, que in-
cluiu critérios como competência aca-
démica e diversidade de género. 

Este grupo de estudantes selec-
cionados irá frequentar algumas das 
mais conceituadas instituições univer-
sitárias em França, cobrindo uma ex-
tensa variedade de disciplinas a nível 
de Licenciatura e Mestrado. 

Esta é a segunda edição em que são 
atribuídas bolsas de estudo, sendo que 
na edição do ano passado foram atribuí-
das 21 bolsas, totalizando, assim, 43 bol-
sas atribuídas pela TotalEnergies em dois 
anos de vigência deste programa de 



Público
Segunda-feira 05 de Setembro de 2022

20

DESPORTO

Salvador no mundial da patinagem
Donaldo Salvador é atleta de patinagem que recentemente desafiou a longuíssima Estrada Nacional Número Um (EN-1), percorrendo o país de lés-a-lés, incentivado pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi. O patinador revelou que foi importante percorrer o país, pois conheceu de perto o mosaico cultural e incentiva muitos jovens a praticarem da modalidade. Salvador falou das 
dificuldades no início da carreira, os motivos que o levou a deixar a Zambézia para Maputo. O atleta confidenciou ao PÚBLICO que, este mês, concretamente no dia 15, parte com destino a 
Alemanhã, onde vai participar na maior maratona do mundo, com mais de 10 mil patinadores. Neste campeonato, o atleta moçambicano, como afirma, carrega consigo o desafio de disputar o 
primeiro ou segundo lugar. Mais desenvolvimento na seguinte entrevista:

Juventude e Desporto, em busca de 
apoio. Contactei também o empre-
sariado local para apoiar a modalidade 
em material. E foi aconselhado a esta-
belecer contacto com a Federação na 
época, numa perpectiva de ser recon-

hecido pelo órgão máximo que gere a 
modalidade. 

Um belo dia, a descansar em casa, 
minha prima chamou-me para ver 
Bruno Pimentel que falava num dos 
programas televisivos sobre partici-

pação de Moçambique no mundial. 
Quando a conversa ia no fim, o seu 
contacto foi passado na tela e, depois 
o contactei para pedir apoio.

Ligamos para Bruno Pimental, mas 
disse que não seria possível nos aju-
dar, pois o material quase todo era 
importado. 

Perguntou se já havíamos criado 
uma associação, tendo respondido que 
sim e aconselhou-me a contactar a Fed-
eração Moçambicana de Patinagem 
para beneficiarmos de capacitação. 

Os membros da Federação já cheg-
aram a visitar Zambézia e ofereceram 
material desportivo. Para nós, aquilo foi 
uma grande ajuda. Entretanto, não tín-
hamos técnico para nos dar formação 
e tive que tomar a iniciativa de liderar 
o grupo, treinar e coordenar as activi-
dades.

JP: Qual veio para Maputo, pela 
primeira vez, qual era a sua inten-
ção?

DS: Com o passar do tempo senti à 
necessidade de buscar mais experiên-
cia a nível da cidade de Maputo. Para 
chegar a capital pedi apoio ao presi-
dente do município, na altura, Pio Ma-
tos. 

Já em Maputo, tive interacção com 
vários atletas do Clube Desportivo de 
Maputo, Maxaquene e Estrela Vermel-
ha, onde aprendi muita coisa. Voltei 
com material e conhecimento, fruto 
da capacitação que tive.

Fomos crescendo a nível da patina-
gem, e comecei a praticar outras mo-
dalidades como baliza em patinagem. 

Na altura, já conseguíamos fazer duas 
equipas.

A nível da província da Zambézia, 
tivemos alguns apoios. Por exemplo, 
fomos cedidos o campo de Sporting 
de Quelimane para treinos, e todos os 
fins-de-semana estávamos lá. Zambé-
zia tornou-se a segunda província com 
mais praticantes.

Quando conclui o meu ensino mé-
dio, a minha mãe adotiva sugeriu-me 
que veiesse a Maputo para aprender 
mais. Arranjou-me uma casa e depois 
disso passei a viver na capital moçam-
bicana desde 2009. 

Em Maputo não só vim praticar pa-
tinagem, mas também dar continui-
dade aos meus estudos. De dia trabal-
hava e de noite ia à Faculdade e, já nos 
momentos mortos, ia treinar.

JP: Quando é que chega a se-
lecção nacional, pela primeira vez?

DS: Não me ocorre exactamente a 
data, mas lembro que fiz alguns jogos 
para selecção nacional de hóquei em 
patins por algum tempo, após isso, 
afastei-me por causa da minha forma-
ção académica. 

Mais tarde, voltei à selecção, porém, 
numa outra vertente, que é patina-
gem em linha.

JP: Porquê da mudança?

DS: Houve uma alteração a nível 
da Federação Internacional. Inicial-
mente, estava agendado o mundial 
de hóquei em patins, mas a organiza-
ção trocou para olimpíadas de 

 RAUL SIVE                                                          
Email: siveraul2020@gmail.com

Jornal Público (JP): Como é que 
surge a paixão pela patinagem?

Donaldo Salvador (DS): A paixão 
pela patinagem em linha surge em 
Quelimane aos meus 13 anos de 
idade. Tudo começa quando meu ir-
mão gémeo compra um par de patins 
num dos nossos vizinhos. O objectivo 
quando comprou pares de patins era 
para divertimento. Na altura quando 
começamos a usar patins não tínhamos 
conhecimento. Tivemos que ver alguns 
vídeos e imagens televisivas para apre-
ndermos melhor. A partir daí, tivemos 
muitos conhecimentos e hoje sou o 
que sou graças a esse aprendizado.

JP: Em que dia da semana treina-
vam?

DS: Os treinos decorriam aos fins-
de-semana, durante o período de 
manhã e à tarde, no pátio da escola. 
Neste percurso, o meu irmão gémeo 
deixou de praticar a modalidade devi-
do às dificuldades que enfrentávamos. 

Depois do meu irmão desistir, al-
guns jovens do bairro começaram a 
praticar a patinagem por minha in-
fluência.

A dado momento, deixei de praticar 
por falta de condições. Fiquei algum 
tempo, até que um dia encontrei um 
amigo chamado Antoninho. Numa 
conversa, ele disse-me que iria patinar no 
final-de-semana. Logo, perguntei a ele 
se sabia patinar, tendo respondido que 
sim. Então, eu também disse que sabia 
e desejava praticar com ele. Passamos a 
treinar juntos todos os fins-de-semana.

Um ano depois, o meu amigo An-
toninho regressa a Portugal, e pela 
boa amizade que tínhamos, deixou o 
par de patins comigo, daí aperfeiçoei 
as minhas habilidades. Dois anos de-
pois a patinar sozinho, convidei outros 
jovens a praticarem a modalidade. O 
número ia crescendo, porém, na ci-
dade de Quelimane não havia lojas de 
equipamentos de patinagem, o que 
dificultava ainda mais a massificação 
da modalidade. 

JP: Consta ter criado uma asso-
ciação de patinagem na Zambézia. 
Qual era o objectivo? 

DS: Ao fundar a associação visava 
aglutinar mais jogadores.

Após a criação da organização 
dirige-me à Direcção Provincial da 

- A partida está prevista para 15 de Setembro corrente e o atleta moçambicano leva consigo o desafio de disputar o primeiro ou o segundo lugar, numa maratona que envolverá mais de 10 mil patinadores 

Donaldo Salvador recebendo condecoração do Chefe do Estado
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DESPORTO
do asfalto, crateras, areia. E nas zonas 
onde havia buracos usávamos patins 
adequado para o feito. Mesmo assim, 
conseguimos chegar a Ponta Ouro.

JP: Mais uma vez, voltou a ser 
homenageado pelo Presidente da 
República. Como é que se sentiu?

DS: No dia 25 de Junho fui home-
nageado pela segunda vez pelo Presi-
dente da República com uma medal-
ha de mérito e certificado de honra. Foi 
uma sensação muito boa para mim, 
pois acima de tudo, serviu de motiva-
ção para muitos outros jovens.

 
JP: Que projectos tem para o fu-

turo?

DS: Com duas maratonas que já 
fiz, sinto que ainda preciso fazer mais, 
e no próximo ano gostaria de patinar 
em prol da paz e união, carregando a 
tocha da unidade nacional. Como tem 
dito o Presidente da República, o povo 
moçambicana deve ser uno e indivi-
sível, por isso, me proponho a patinar 
por esses objectivos.

Também é meu sonho abrir esco-
las de patinagem no país para ajudar 
outros jovens. A ideia é ocupá-los de 
modo a não sentirem a marginalidade 
ocupacional e se envolverem em dro-
gas. Gostaria formar, em pouco tempo, 
atletas olímpicos para representar o 
país nas competições internacionais.

JP: Tem tido participações inter-
nacionais?

DS: No dia 15 de Setembro corrente, 
estarei na Alemanha a participar na 
maior maratona do mundo, onde vão 
estar mais de 10 mil patinadores. Neste 
campeonato vou com objectivo de dis-
putar o primeiro e segundo lugar.

Estarei num bloco difícil, onde es-
tarão  os melhores patinadores do 
mundo. 

JP: Na última corrida que foi ter-
minar na Ponta de Ouro, qual era o 
vosso plano de descanso?

DS: Nos tínhamos uma meta de 
100 quilómetros mínimos e o máximo 
150 quilómetros por diário. Depois de 
alcançar a meta, procurávamos um 
distrito para descansarmos e no dia 
seguinte continuávamos a maratona. 
É assim que percorremos o país até 
chegar a Maputo.

JP: Qual é o seu maior sonho 
como atleta?

DS: Imortalizar a modalidade no 
meu país país.

JP: Porque decidiu abraçar a pati-
nagem em linha em detrimento de 
outras?

DS: Tenho uma grande paixão 
pela patinagem em linha, devido às 
características do próprio patins. A pa-
tinagem em linha dá-me um prazer 
emocional.

patinagem em linha, onde cada 
país devia levar os atletas de diversas 
modalidades. Moçambique, como 
não tinha condições de levar muitos 
atletas, só podia levar hóquei patins e 
patinagem em linha.

Preparei-me para ir a China onde 
decorreram as provas, porém, por 
factores alheios a minha vontade não 
pude representar o país, contudo, a 
selecção de hóquei em patins se fez 
presente. 

JP: Quando é que decide pro-
mover a patinagem em linha, indi-
vidualmente?

DS: Esta iniciativa surge porque de-
pois de algum tempo, cheguei à con-
clusão de que a patinagem em linha 
não estava a ser promovida pela Fede-
ração Moçambicana de Patinagem. A 
partir daí, comecei a criar as actividades 
individuais com apoio da minha mãe.

JP: E como é que surge a ideia de 
promover a maratona a nacional?

DS: Ao longo da minha carreira, 
tentei promover diversos campeona-
tos. O primeiro foi na Zambézia, Nam-
pula Beira e Vilankulos. Feito isto, achei 
que podia fazer muito mais, daí a ideia 
da maratona de Quelimane a Maputo, 
em homenagem a minha mãe. 

Em 2021, no dia 3 de Junho, iniciei a 
prova tendo chegado a Maputo no dia 
25 de Junho. Chegado a Maputo, fui 
recebido pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, que depois me sugeriu 
que fizesse de Rovuma ao Maputo e 
eu aceitei o desafio. 

Entretanto, comecei a preparar-me 
e a encetar contactos para ter apoio. 
Feito isto, avançámos para Cabo Del-
gado, onde no dia 05 de Maio, par-
timos da fronteira entre Tanzânia e 
Moçambique na presença do gover-
nador da província de Cabo Delgado, 
Valigy Tauabo, com destina a Ponta de 
Ouro, em Maputo.

JP: Quantos dias levou de Cabo 
Delgado para Maputo?

DS: O percurso foi de mais de 4000 
quilometros equivalente a um mês e 
20 dias até à Ponta de Ouro. Percorri to-
das as províncias, excepto Niassa, pois 
a estrada não estava em condições. 

A maratona foi espectacular. Pude 
conhecer grandes diversidades cul-
turais. Dei instruções de iniciação de 
patinagem em linha a muitos jovens 
provincianos.

Fiz a corrida na companhia de 
mais quatro patinadores. A maratona 
teve apoio do Ministério da Cultura e 
Turismo, e Ministério do Interior, auto-
ridades locais por onde passávamos e 
partidos políticos.

JP: A EN-1 não está em perfeitas 
condições. Quais foram os maiores 
constrangimentos enfrentados na 
estrada?

DS: Tivemos dificuldades em algu-
mas zonas, devido às características 

JP: Como tem sido a aderência?

DS: Acho que a patinagem em 
linha tem tido maior aderência. Actu-
almente temos quatro escolas a  fun-
cionr, uma no recinto da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Maputo e as 
outras estão em Quelimane, Matola e 
em Vilankulo.

Nós impulsionamos a modalidade, 
pois conseguimos tirá-la do anonima-
to para a superfície. 

Só para ter ideia, quando vou a 
Palma as pessoas ficam estupefactas, 
porque nunca antes tinham visto atle-
tas a patinarem. Algumas perguntam 
como é que um ser humano con-
segue andar com sapatos de rodas? 
Em algumas zonas patinamos por aí 
cinco quilómetros com crianças a nos 
seguirem.

JP: Como é que estão os prepara-
tivos para Alemanha?

DS: Fisicamente, estamos pre-
parados, mas precisamos de apoio 
financeiro para as despesas da ida a 
Alemanha, compra de material e ali-
mentação. 

Esta é a terceira participação de 
Moçambique nesta prova. Já tiramos 
algumas lições desportivas e precisa-
mos melhorar o nosso rendimento.

Estamos a bater as portas, não tem 
sido fácil, até então alguns parceiros já 
responderam o nosso pedido.

JP: Quanto irá custar a viagem?

DS: Precisamos de 800 mil meticais 
para cobrir todas as despesas. 

JP: Sente-se acarinhado pela 
Federação Moçambicana de Pati-
nagem?

DS: Trabalharmos com Federação, 
faz tempo, e nunca tivemos prob-
lemas de relacionamento.

JP: Acredita que os moçambica-
nos dão o devido valor à patinagem 
em linha?

DS: Como disse, a patinagem é uma 
modalidade que estava esquecida. Nós 
levantamos a modalidade e o povo está 
a dar o devido valor. A única dificuldade 
que estamos a encontrar, é falta de ma-
terial para massificar a modalidade. 

JP: A patinagem é ou não uma 
modalidade elitista?

DS: a patinagem é uma modali-
dade que pode ser praticada por to-
dos. Não é um desporto de ricos.

 JP: Será que os automobilistas 
respeitam os patinadores?

DS: Ainda existe um conflito muito 
forte entre patinadores e condutores, 
pois continuam a não respeitar os atle-
tas. Penso que temos que continuar a 
consciencialização os automobilistas 
sobre a necessidade de ter que se valo-
rizar a patinagem em linha.
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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 05 de Setembro de 2022

BNI apoia “Mambas” com 
um milhão de Meticais

O Banco Nacional de Investimento 
(BNI) anunciou a disponibilização de 
um milhão e duzentos mil Meticais 
aos Mambas caso se qualifiquem para 
a fase final do Campeonato Africano 
Interno, designado CHAN-2022, agen-
dado para Argélia.

O prémio contemplará todos os 
jogadores e equipa técnica da Selecção 
nacional. “Se o guarda-redes não so-
frer nenhum golo, daremos um pré-
mio de 100.000.00(cem mil meticais). 
Em caso de qualificação, iremos dar 
30.000.00(trinta mil meticais) a cada 
jogador e elemento da equipa técnica”, 
referiu Tomás Matola, Presidente da 
Comissão Executiva do BNI.

A assinatura do acto de formalização 
do apoio teve lugar na última terça-feira, 

na FACIM, no Pavilhão do Sector Em-
presarial do Estado. O BNI foi represen-
tado pelo seu Presidente da Comissão 
Executiva, Tomás Matola, e a FMF pelo 
seu Presidente, Feizal Sidat. 

Na ocasião, Tomás Matola prometeu 
mais apoios aos Mambas nas cam-
panhas que se avizinham.

Lembre-se que os Mambas dispu-
tam o jogo da segunda mão da se-
gunda ronda de qualificação ao CHAN 
Argélia 2022 no próximo domingo, 
4 de Setembro de 2022, às 15h00, no 
Estádio Nacional do Zimpeto, frente 
ao Malawi. No encontro da 1a mão, 
Moçambique e Malawi empataram a 
uma bola, pelo que um empate sem 
golos é suficiente para os Mambas se 
qualificarem.

Primeira-Dama madrinha Guardiões da Moral e Identidade Cultural
Isaura Nyusi, esposa do Presidente da República, abraça o projecto de ho-
menagens aos Guardiões da Nossa Moral e Identidade Cultural, que junta 
amantes, fazedores e pesquisadores das artes e cultura. Na qualidade de 
madrinha, Isaura Nyusi fez saber que o projecto tem a perspectiva de fazer 
crescer Moçambique e encorajar a todos a prosseguirem com estas acções 
pedagógicas em outras capitais do país. Com o efeito, a esposa de Filipe 
Nyusi desafiou recentemente os empresários para apoiarem e se juntarem 
a estas iniciativas, replicando ideias geradoras de crescimento, coesão e Uni-
dade Nacional.

da vida e obra dos decanos da cultura 
e jornalismo moçambicano, bem 
como a criação de referências para 
os mais novos, sobre tudo a partilha 

boas práticas e habilidades para a vida, 
constitui um dos pilares fundamentais 
para a construção e consolidação da 
Paz em uma Nação, que representa 
características multiformes através do 
nosso mosaico cultural, não sendo 
Moçambique uma excepção. 

“Quero manifestar o meu regozijo 
por tomar parte desta gala de tributo 
e reconhecimento à estas figuras que 
emprestam valor acrescentado para o 
progresso de Moçambique”, disse. 

Esta longevidade dos homenagea-
dos, acrescentou, demonstra que a 
entrega, o amor ao trabalho, aos Ho-
mens, a pátria e aos valores mais sub-
limes dos direitos do homem, contin-
uam a ser os principais indicadores de 

que a vida só vale a pena, quando vi-
vemos em sociedade de forma digna, 
perpetuando o nosso valioso legado 
para as futuras gerações.

Por esta ocasião, “deixo ficar uma 
palavra de apreço à ´́ Doutora Hono-
ris Causá  ́ Reinata Sadimba, Helena 
Nhantumbo (aqui representada pelo 
seu irmão), Glória Muianga, José Barata 
e Ungulani Ba Ka Khosa com votos de 
muitos parabéns por este tributo”, frisou.

Sublinhando, disse que o percurso 
dos homenageados engrandece 
Moçambique, reafirma a Moçambi-
canidade, torna apreciáveis perante o 
mundo. 

“A vossa entrega é símbolo de luta 
incansável, de uma carreira que sofreu 

A iniciativa que já vai na sua quin-
ta edição, além de homenagear 
Guardiões da Moral e Identidade Cul-
tural, junta amantes, fazedores e pes-
quisadores das artes e cultura.

Para além da Isaura Nyusi, o evento 
contou com a presença de Júlio Par-
ruque, Governador da Província de 
Maputo; Calisto Cossa, Presidente do 
Conselho Municipal da Cidade da Ma-
tola, Vasco Mutisse, Presidente da As-
sembleia Municipal da Cidade da Ma-
tola e dos representantes da Empresa 
Electricidade de Moçambique.

Trata-se de um projecto que desde 
a sua fundação, homenageou as 
seguintes personalidades: José Mu-
cavel, David Abílio, Professor Orlando 
da Conceição, Drílon Djindji, António 
Marcos, Ernesto Dzevo, Elvira Viegas, 
Mingas e Alberto Mucheka.

Por isso, a esposa do presidente da 
República, considera que a celebração 

metamorfoses ao longo do tempo, 
foi-se temperando, criando esta con-
sistência que hoje celebramos como 
tributo”, destacou Isaura Nyusi.

Entretanto, Isaura Nyusi usou da 
ocasião para falar com os mais novos, 
sobretudo com a mulher e rapariga 
que tem vindo a trabalhar a algum 
tempo em todo País no ́ ´Programa Eu 
Sou Capaź .́ 

“Desta vez, são também convida-
dos para que se sintam capazes de 
promover e preservar este legado 
celebrado, porque a cultura marca 
a nossa identidade como cidadãos 
Moçambicanos. Para os mais novos 
aqui estão as referências, identidades, 
percursos e caminhos”, apelou.

Isaura Nyusi, Primeira Dama de Moçambique
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CINEMA
A BESTA

ELIS 

Logo no começo de A Besta, ainda 
antes dos créditos, numa espécie de 
prólogo, um grupo de caçadores se 
aproxima, à noite, no meio da savana 
africana, de uma armadilha preparada 
para capturar leões. Vários dos animais 
se encaminham para comer uma ze-
bra, colocada à disposição para atraí-los, 
sem imaginar o fim que se aproxima. 
Tiros são disparados, sangue é derra-
mado e diversos corpos caem, ainda 
pulsantes, no chão. Os homens logo 
percebem, no entanto, que um dos 
machos conseguiu escapar. Porém, não 
fugiu. E, à espreita, parte para a vingan-
ça. Sim, essa é a ideia perseguida por 
este filme dirigido pelo islandês Baltasar 
Kormákur, uma tese que chega, literal-
mente, a ser pronunciada por um inte-

Nos últimos anos a história da música 
brasileira tem ganhado um bom es-
paço na sétima arte. Com filmes como 
Cazuza, (2004), Heleno (2011), Luiz 
Gonzaga: De Pai Para Filho (2012), 
Tim Maia (2014),  entre outros, o pú-
blico tem tido a chance de redescobrir 
ou conhecer momentos importantes 
da história musical daquele país. Elis Re-
gina é um dessas personagens riquíssi-
mas de se abordar.

Estreia na realização de Hugo Prata, 
o filme retrata a vida intensa da con-
sagrada cantora Elis Regina (Andreia 
Horta) – conhecida como “Pimentinha” 
e uma das precursoras da música 
popular brasileira (MPB) – desde o início 
da sua carreira, aos 18 anos, saindo de 
Porto Alegre para o Rio de Janeiro, em 
1964, até ao auge de seu sucesso, que 
romperam as fronteiras do Brasil e a 
projectaram para uma carreira interna-
cional. Didático, o panorama nos ofer-
ece parte da adolescência, a ascensão 
à fama, o casamento conflituoso com 
Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), a 
redenção no amor com César Mariano 

grantes do elenco: “é chegada a hora da 
natureza dar o troco”. 

Baltasar Kormákur é um daqueles 
realizadores que tem uma predileção 
por histórias de sobrevivência com 
personagens em risco de vida – veja-
se casos de The Deep – Sobrevivente 
(2013), Evereste (2015), À Deriva 
(2018) – e A Besta encaixa-se perfeita-
mente nesse tipo de fitas de médio 
orçamento e com um público fiel para 
fazer a “roda girar”.

Nate Samuels (Idris Elba) leva as suas 
duas filhas, Norah Samuels (Leah Jef-
fries) e Meredith Samuels (Iyana Halley) 
para a África do Sul. Isso porque, foi lá 
onde conheceu a sua falecida esposa. 
Lá eles encontram Martin Battles (Sharl-
to Copley), um biólogo especializado 

(Caco Ciocler), a relação conflituosa com 
o regime militar e os momentos angus-
tiantes do fim da vida. 

A sua grandiosa e meteórica ascen-
são na música, assim como o peso da 
fama atribuídos a uma vida pessoal 
conturbada, a perseguiram até à sua 
fatídica morte, ocorrida em São Paulo, 
a 19 de Janeiro de 1982, com apenas 

em vida selvagem e administrador do 
Parque Nacional Kruger, que é também 
um velho amigo da família. Ele os vai 
hospedar e levá-los para conhecerem 
a reserva de animais, para que as meni-
nas possam ver um pouco o local que a 
sua falecida mãe amava tanto.

Porém eles não imaginavam encon-
trar caçadores e um leão que vai dar 
o troco nos assassinos de sua alcateia, 
muito menos que Nate, sua família e o 
seu amigo estariam no meio do fogo 
cruzado, afinal o leão quer matar todos 
os seres humanos que conseguir.

A Besta entrega tudo o que se pre-
cisa para este tipo de filmes: suspense, 
acção electrizante e lutas épicas. Sem 
espinhas e nem gorduras!

Em exibição na Nu Metro

36 anos. Apesar da controvérsia, os 
exames provaram que se deveu a 
uma “overdose” de cocaína, embora, 
na altura, muitos acreditassem ter sido 
vítima da ditadura. A sua morte prema-
tura chocou profundamente o Brasil e o 
mundo.

Em exibição dia 08 no CCBM, às 18 
horas 

Nos Limiares Da Morte(11)

VAKITHY NYAMBUWE

VOA DE LENDAS E MITOS

Salienta-se que, o dito momento 
sacro não é rigidamente exclusivo a 
esta idade. Claro que é a mais notória. 
Tomando como exemplo o primeiro 
Presidente de Moçambique, chefe da 
família moçambicana, Samora Ma-
chel, sem precisar citar, quase que toda 
a sua vida política, viveu o tempo sa-
grado, mesmo que dizer o tempo pro-
fético, enquanto presidente da nação. 
As suas ideais inseridas nos seus discur-
sos sonoras e na escrita constatam-se 
ainda hoje e se enquadram no tempo 
porque está actualizado na realidade 
da nossa sociedade actual e prevê-se 
que será o mesmo nas vindouras. 

Na Mídia Nacional televisiva, no dia 
dez de Dezembro de dois mil e vinte, 
difundiu várias figuras queira acredi-
tar, são sonantes do país e, pelas suas 
respostas subentende que foram 
questionadas sobre quais eram as 
qualidades que ostentava o Samora 
Machel. E, uma das quais, pronta-
mente, respondeu com tanta emoção, 
dando amostras que debruçava do 
assunto e da figura do seu domínio de 
forma evidente e clássica esclareceu 
neste teor:

 “ (...) Samora Machel não era profeta, 
mas sim um visionário (...) tinha pre-
visão em tudo (...) os jovens que tives-
sem escutado, o discurso do Samora 
Machel há quinze a vinte anos percebi-
am que o seu discurso estava em con-
sonância com actualidade (…) ”

Em conformidade com o sentido 
do título deste assunto: MOMENTO 
SAGRADO os ditos idosos na véspera 
da sua partida, dispunham de dois ti-
pos de heranças para os vivos. 

Então, após a sua morte e respectivo 
o trabalho fúnebre e a dor dos famili-
ares pelo desaparecimento físico do 
parente, praticamente, o morto, já no 
estado de alma, consoante a visão ide-
ológica religiosa tsonga, tinha como 
missão nobre de retribuição de a pas-
sar anjo protector contra atrocidades 
que a vida impunha ao Homem, assim 
de igual modo, a de atrair a sorte para 
distribuir aos seus vivos, claro, cada el-
emento consoante o grau prestativo 
ao morto enquanto possuía a vida. 
Então, já em alma, faculta o sucesso 
económico em recompensa ao el-
emento que prestou bons tratos. Eis 
a razão de serem adorados pelo facto 
de disporem de força suprema divina. 
Em contra partida, os desobedientes 

em toda suas vidas são cercados pelo 
inferno terrestre e a alma referida, is-
entava de responsabilidade. Era como 
não os vice. Viveu-se questão semel-
hante entre o Lázaro e o Divas e, o úl-
timo clamou:

“ (…) Senhor Abrão tenha com-
paixão comigo, favor mandatar o 
Lázaro mergulhar, pelo menos, o dedo 
na água, para conseguir trazer uma 
gota, para servir de extintor da brasa 
que fende a minha língua.” Lucas 16:24          

O dito intervalo integra-se a um in-
determinado “período extra”, porque 
não é comum a todos, um observador 
sem auxílio de instrumentos cientí-
ficos poder declarar o indivíduo morto 
nesse momento enquanto trata-se 
de um desmaio. Apesar de muito re-
strito, admite-se que no momento da 
observação de um “cientista”, se calhar, 
pela falha ou incapacidade técnica 
dos seus instrumentos pode ser indu-
zido a constatação que o corpo esta 
sem vida enquanto ligeiramente o 
organismo processa a reanimação de 
forma progressiva para a respectiva 
recuperação da vida, assim, tempo 
depois registar-se algumas melhorias 
até num estado de retorno da vida da 
pessoa. E por último, surpreender o 
Homem comprovado que dispõem 
de conhecimento da existência e aus-
ência da vida no corpo.

Quando uma determinada família 
interromper as primeiras preparações 
da cerimónia fúnebre do seu amado 
porque ressuscitou. Não falamos de 
quem tinha perdido os sentidos, mas 
depois os recuperar. É precisamente 
neste intervalo extra que o indivíduo 
era declarado morto enquanto vive 
milagres entre entidades pertencentes 
a outro mundo. Todavia, na sua partida 
tinha adquirido dois bilhetes (morte e 
vida). Então, quando expirasse a sua 
estadia, em uso do segundo bilhete, 
tomava o regresso ao mundo de vida, 
munido de notícias referentes ao que 
terá visto e viveu no suposto planeta, 
que esteve como hóspede. Então, ex-
plana narração dos episódios aos que 
cá tinha os deixados momentanea-
mente.

Há probabilidade de, quando se tra-
tasse de um religioso afirmar, com ar 
de distinção, dizia que chegou ao Céu, 
felizmente, Deus lhe devolveu a terra 
pelo facto de a sua missão missionária 
não ter ainda terminado. Numa outra 
versão vulgar inerente à morte com 
bilhete de ida e volta, diz-se que, a 
casa dos Céus dessa pessoa, não tinha 
sido concluída, ainda estava em obra, 
porque logo que terminar morre sem 
retorno confirmar a passagem bíblica 
nos coríntios 5: 1, que diz (…) se a nossa 
casa terrestre (…) se desfazer, temos de 
Deus (…) nos Céus.

Está evidente que, este assunto de 
MOMENTO SAGRADO é complexo, 
porque abordam questões não co-
muns, apesar da maior parte ser ver-
dade, entretanto, não é abdicável que 
está interligada com questões lend-
ária/mítico.

CULTURA
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O PÚBLICO saúda, neste espaço reservado aos Bons 
Exemplos, a visita oficial do primeiro-ministro portu-
guês, António Costa, no contexto da quinta cimeira luso-
moçambicano que, entre quinta e sexta-feira se realizou 
em Rikatla, distrito de Marracuene, na província de Ma-
puto. O que nos leva a louvar aquela visita, é o facto de, a 
mesma ter servido para viabilizar muitas coisas, em bene-
fício dos dois países, como por exemplo, a assinatura de 
18 instrumentos de cooperação em áreas como política, 
económica e social. 

É hora de a gente reconhecer que, na nossa história, é a 
primeira vez que isto acontece: um visitante, com poucos 
dias de visita ao país (apenas dois dias) assinar um con-
junto de 18 acordos de cooperação. Queremos apelar aos 
outros visitantes que, acreditamos, não são poucos, para 
que sempre que venham ao país, deixem algo de recorda-
ção, como o fez o chefe do governo-luso que, também, 
prometeu fornecer armamento e outros materiais para 
apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo 
Delgado. 

Em Novembro do ano passado, recorda-se, a pedido 
de Moçambique, arrancou a missão de formação de 140 
militares das Forças de Defesa e Segurança (FDS), para re-

Apregoar falsa teoria de prosperidade, para manipular a 
mente das pessoas e, em função disso, amealhar dinheiro, é 
dos pecados que não vou mais tolerar (mesmo Deus já não 

tolera) que continue a ser praticado pelos falsos profetas que 
pululam em todo o território nacional, emprestando a sua 

insanidade às populações carenciadas.
Medidas de precaução contra estes actos devem ser 

tomadas e, o Presidente Nyusi já deu pontapé de saída, 
orientando a sua equipe de futebol a procurar formas de pôr 

algemas à prática.
Quero aqui congratular o Chefe de Estado que teve a 

coragem de atacar o problema de cara, mas há uma coisa 
que ele não disse: que os profetas renitentes serão recolhidos 

em bloco para os calabouços.   

sponder à crise na província de Cabo Delgado.
De visita a Moçambique, o Primeiro-ministro português 

quis conhecer de perto o trabalho que está a ser realizado. O 
primeiro destino foi a Escola de Fuzileiros Navais, localizado 
no distrito de Katembe, na cidade de Maputo. Naquela Es-
cola, António Costa viu, elogiou e saiu deixando a promessa 
de um seu governo ter que continuar a apoiar Moçam-
bique na luta contra o terrorismo.

Disse ainda que parte dos equipamentos que a União 
Europeia oferece, já está em Moçambique, e diz que os 
mesmos serão entregues na visita que Josep Borrell, o Alto 
representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança, irá efectuar ao país, ainda este mês. 

Disse também que há outro tipo de equipamentos que 
Moçambique tem listado como necessidades, que Portu-
gal tem que trabalhar, quer no quadro da União Europeia, 
quer porventura um conjunto de países da União Euro-
peia para se poder completar esse apoio, para que toda 
esta operação, para além da formação tenha ferramentas 
necessárias para acção.

O político garante que há dinheiro para responder às 
necessidades de Moçambique, graças à boa relação entre 
os dois países.
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