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ANSELMO SENGO                                 
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O debate sobre a realização ou não 
das eleições distritais em 2024 tem vin-
do a ganhar campo em vários fóruns 
da sociedade e não começou hoje. 
Em 2021, um estudo da Agência Suíça 
para Desenvolvimento e Coopera-
ção (SDC), em Maputo, denominado 
“Novo Paradigma” da Descentralização 
em Moçambique”, que actualiza com 
base na legislação relevante, analise 
a economia política do outro estudo 
feito por Weimer e Carrilho, em 2017, 
revela que este paradigma resultou 
das negociações de paz e de um acor-
do político entre o Presidente Filipe 
Nyusi e o falecido líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, entre 2017 e 2018. 

“A paz e o acordo político produzi-
ram uma reforma constitucional par-
cial centrada na descentralização pro-
vincial, e, posteriormente, um acordo 
para desarmamento, desmobilização 
e reintegração da facção armada do 
principal partido político da oposição 
em Moçambique”, refere o estudo. 

O Acordo de Paz e Reconciliação de 
Maputo foi assinado pelo presidente 
Nyusi e pelo sucessor de Dhlakama, 
Osufo Momade, em Agosto de 2019.

Naquilo que considera de refor-
mas “controvérsias e preocupantes”, 
o estudo conclui que existe, um certo 
cepticismo da parte dos doadores in-
ternacionais que se traduz numa hesi-
tação e numa atitude de baixo risco 
em relação ao apoio à transformação 
visada pelo novo paradigma, sobre-
tudo no que diz respeito à introdução 
dos Órgãos de Governação Descen-
tralizada Distrital (OGDDs).

“Isto significa, porém, que os doad-
ores não estão conscientes dos poten-
ciais pontos de entrada para apoiar a 
reforma, como sejam, a descentraliza-

Na mensagem enviada à Redacção 
deste semanário, o Chefe do Estado 
refere que foi com enorme regozijo que 
tomou conhecimento da reeleição de Xi 
Jinping para o mais alto cargo de Presi-
dente da República Popular da China.

“Nesta ocasião sublime, permita-
nos, em nome do Povo, do Governo 
da República de Moçambique e no 
meu próprio, endereçar a sí, Senhor 
Presidente, as nossas mais calorosas 
e efusivas felicitações. Estamos certos 
e confiantes de que, sob a vossa sábia 
liderança, a República Popular da Chi-
na continuará com o seu desenvolvi-
mento económico e social sustentável 

e a desempenhar um papel de grande 
relevo no concerto das Nações”, lê-se 
na mensagem.

O Presidente Nyusi refere ainda 
que “reiteramos a nossa vontade de 
reforçar as nossas históricas relações 
de amizade e cooperação, em especial 
a nossa Parceria Estratégica Global, e 
reafirmamos a nossa disponibilidade 
em continuar a colaborar com Vossa 
Excelência para o sucesso no exercício 
das mais nobres funções que, mais 
uma vez, lhe foram confiadas. Dese-
jamos a si, Senhor Presidente, muita 
saúde e ao povo irmão da República 
Popular da China, muita prosperidade”. 

e isto prova a vontade que o partido 
tem e esperamos que, com a garan-
tia que recebemos hoje, possamos 
concluir a ultima base. Para dizer que, 
a satisfação, não deve ser somente da 
Renamo, como também, de todos os 
moçambicanos”, referiu.

No que concerne ao processo de 
descentralização, Ossufo Momade 
disse aos jornalistas que o seu partido 
esperava que as eleições distritais fos-
sem realizadas em 2024, segundo reza 
a constituição da Republica.

“Nós explicamos que, lamentamos 
o facto de sermos apresentados a in-
viabilidade da realização destas eleições 
muito tarde porque este assunto, foi 
tratado entre o governo e a Renamo, na 
pessoa do presidente Dlhakama. Neste 
momento não temos nenhuma res-
posta a dar ao presidente da República, 
no que diz respeito ao adiamento das 
eleições distritais porque é preciso de 
tempo para analisarmos”, disse.

Entretanto, Ossufo Momade sa-
lientou que “nós, não gostaríamos 
de ver o país a fazer a mudança da lei 
para alterar as eleições. Por isso, vamos 
discutir a nível do partido e depois va-
mos que fazer chegar, em resposta, ao 
presidente da República”.

ELEIÇÕES PREJUDICIAIS À 
DEMOCRACIA

Entretanto, mesmo sem constar da 
agenda do dia, as bancadas parlamen-
tares da Frelimo e da Renamo entr-
aram num aceso debate em torno da 
realização ou não das eleições distritais 
em 2024.

A bancada da Frelimo, através da 
deputada Lucilia Hama disse que em 
face do debate em curso nos vários 
fóruns sobre a matéria, a sua bancada 
considera que não existem condições 
para a realização das mesmas, dada a 
necessidade premente de contínua 
reflexão em torno da sua viabilidade. 

“O contexto que o país vive aliado 
a realidade da nossa máquina admin-
istrativa impõe que repensemos pro-
fundamente na sua sustentabilidade. 
Por isso, realizar eleições distritais em 
2024, seria contraproducente aos gan-
hos alcançados até ao momento em 
torno do processo de descentraliza-
ção”, alertou a parlamentar.  

Para o efeito, Lucília Hama convidou 
a todos deputados para que despidos 
de cores partidárias, façam um exer-
cício de reflexão, com patriotismo ol-
hando para o processo de construção 
e consolidação do Estado de Direito 
Democrático, sem contudo, descurar 
o processo de Unicidade do Estado 
e o garante do bem-estar do Povo 
moçambicano. 

“Se estamos recordados”, observou, 
“as eleições provinciais estavam pri-
meiramente previstas para 2007, foram 
adiadas por uma decisão consensual 
desta Magna Casa, pelo que mais uma 
vez, somo chamados a exercer o nosso 
patriotismo. Adiamos as eleições pro-
vinciais por consenso, hoje somos 
chamados a fazer o mesmo, sempre 
pensando no Povo”, defendeu a depu-
tada Lucília Hama. Também a deputa-
da da Frelimo e membro da Comissão 
Permanente, Ana Rita Sithole, sem 
descurar da reflexão sobre a viabilidade 

ou não das eleições distritais de 2024, 
questiona qual é o receio de se rever a 
Constituição da República.

“Eu olho para as disposições tran-
sitórias no artigo 311, da Constitu-
ição da República, a nossa Lei Mãe, 
e lembro-me, porque fiz parte desta 
revisão, de que estes aspectos previs-
tos nos números 1 e 3 das disposições 
transitórias apareceram em virtude do 
acordo político entre o Governo da 
Frelimo e a Renamo. Estamos a trans-
formar num problema sem necessi-
dade”, indagou no calor do debate.

Para a deputada Ana Rita Sithole, 
“esta é uma matéria que a Assembleia 
da República colocou no texto con-
stitucional, então, qual é o problema. 
Este texto vai ser revisto por todos nós, 
é nosso dever. Ninguém disse que 
não se pode rever a Constituição da 
República. Tem limites materiais, mas 
há quanto tempo não mexemos no 
texto constitucional?”, salientou.

Já para a bancada da Renamo, que 
assumiu um posicionamento diver-
gente do seu líder, as eleições distritais 
são irreversíveis. Através do porta-voz 
da bancada, Arnaldo Chalaua, a Ren-
amo diz que “os cidadãos moçambica-
nos estão preparados para a realização 
das eleições distritais. Há um fundado 
receio, então que digam onde está o 
erro. Não é problema da Constituição”.

Longe de entrar no barulho, os 
deputados parlamentares do MDM, 
submeteram-se no silêncio, uns re-
mexendo os celulares, outros a bis-
bilhotar pilhas de papéis, quando os 
deputados da Frelimo e da Renamo 
discutiam o assunto.

“Mas da conversa que mantivemos 
hoje, temos a esperança que o gov-
erno vai aprovar brevemente, um de-
creto que possibilite o pagamento das 
pensões aos ex-guerrilheiros que já se 
beneficiaram do DDR. Isso é um dado 
adquirido”, afirmou.

Ainda assim, Ossufo Momade disse 
esperar que o governo cumpra a sua 
obrigação para que, os ex-guerrilhei-
ros beneficiários do DDR possam rece-
ber as suas pensões e assegure que 
Moçambique viva uma paz duradoira.

Entretanto, questionado se a Re-
namo estaria ou não satisfeita com o 
curso do processo, Ossufo Momade 
respondeu dizendo que “a Renamo já 
fez a sua parte. Só para o vosso conhe-
cimento, já desmobilizamos 15 bases 

PR felicita 
homólogo chinês
O Presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou uma mensagem de fe-
licitação ao seu homólogo da República Popular da China, Xi Jinping, pela 
sua reeleição ao cargo de Presidente da República. 

- Alerta deputada Lucília Hama, a partir do pódio da Assembleia da República;
- Última quarta-feira, o Chefe de Estado, Filipe Nyusi, encorajou aos moçambicanos a não terem medo e dar um 
passo a frente na consolidação do processo democrático.

Pela sua reeleição ao cargo de Presidente 

Então, nós gostamos de pensar 
e os moçambicanos vão encon-

trar uma solução, através do diálogo, 
para fazer evoluir e consolidar a nossa 
descentralização”, enfatizou, para de 
seguida, classificar o encontro como 
bom e frutífero.

PAGAMENTOS DE PENSÕES 

Por sua vez, o presidente da Re-
namo esclareceu aos moçambicanos, 
assim como, à comunidade interna-
cional, que a divergência que levaram 
ao adiamento do encerramento da 
última base militar, de Santugira, em 
Gorongosa, na província de Sofala, 
foram ultrapassadas no encontro com 
chefe de Estado.

ção sectorial, a concepção e testagem 
de um sistema intergovernamental de 
transferência fiscal”, diz o documento.

Apesar de considerar a criação de 

governos provinciais descentraliza-
dos um passo na direcção certa e 
um processo de aprendizagem que 
complementa o modelo de governo 

autoritário” do topo para a base, há ai-
nda que superar dois grandes desafios 
técnicos que constituem o cerne de 
uma descentralização bem-sucedida. 

O primeiro é uma definição clara 
e exequível das tarefas, funções e re-
sponsabilidades exclusivas dos OGDP, 
que as distinga das da Representação 
do Estado Provincial. 

O segundo ponto em falta na agenda 
da reforma é um sistema fiscal intergov-
ernamental, baseado na ideia de que 
“função implica financiamento” e dota-
do de um mecanismo de equilíbrio para 
minimizar as distorções regionais.

Contudo, o estudo salienta que, 
“sem um sistema desta natureza, o 
acordo político e a reforma de descen-
tralização podem não dar a esperada 
contribuição para a construção do Es-
tado e da paz. 

ENCONTRO DE GRANDES 
LÍDERES

No entanto, na última quarta-feira, 
o Presidente da República manteve 
no seu gabinete de trabalho, um 
encontro com o líder da Renamo, 
Ossufo Momade, onde analisaram 
entre vários assuntos, o processo de 
Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) do braço armado 
do principal partido de oposição e a 
viabilidade ou não da realização das 
eleições distritais em 2024.

À saída, as partes falaram à imp-
rensa, onde, o chefe de Estado desta-
cou que o diálogo, como fórmula en-
contrada pelos moçambicanos para 
resolver os seus problemas, é consid-
erado como um caso de exemplo em 
África e no Mundo na resolução de 
conflitos e nos esforços da busca da 
paz, porque sempre, traz soluções.

Nesse contexto, Filipe Nyusi asse-
gurou que o DDR é um compromisso 
do Governo e da Renamo e deve 
terminar. “É um exemplo e nós não 
podemos perder esta oportunidade 
de contribuir para a pacificação do 
nosso país e servir de caso de estudo e 
exemplo para os países que precisem 
da paz”, afirmou Filipe Nyusi, no final 
do encontro. 

Entretanto, em Dezembro passado, 
foi adiado o encerramento da última 
base da Renamo, em Gorongosa, que, 
segundo o Presidente da Renamo, a 
situação deveu-se ao facto de o Gov-
erno não ter estado a pagar as pen-
sões aos guerrilheiros desmobilizados. 
E o encontro de quarta-feira, tratou de 
sanar os pontos em divergência.

O processo da descentralização, 
sobretudo, a viabilidade da realização 
ou não das eleições distritais previs-
tas para 2024, dominou também o 
encontro entre Filipe Nyusi e Ossufo 
Momade.

“Trocámos impressões, o que é bom 
e correcto. Neste caso, vimos os aspec-
tos técnicos que seriam necessários, 
para a consolidação da nossa descen-
tralização em si e os financeiros”, referiu.

De seguida observou que, “se 
estamos a embarcar para um DDR 
que se pensa em pensões, isso sig-
nifica envolver alguns recursos. 

local descentralizado amadurecido ao 
longo de 25 anos nos 53 municípios, 
o estudo salienta que a “descentraliza-
ção como forma de redefinir o poder 

Eleições distritais vão 
prejudicar democracia

Não será pela primeira vez que 
Moçambique vai decidir consen-
sualmente pelo adiamento da re-
alização de uma eleição. Em 2007 
adiou a eleição dos governadores 
provinciais para 2019, nesse con-
texto, o Chefe de Estado, Filipe Ny-
usi, convidou última quarta-feira, 
momentos após à saída do encon-
tro que manteve na Presidência da 
República com Ossufo Momade, 
líder da Renamo, aos moçambica-
nos para não ter medo e encontrar 
uma solução, através do diálogo, 
para fazer evoluir e consolidar o 
processo de descentralização, que 
previa a realização das eleições 
distritais, em 2024. O mesmo posi-
cionamento é também defendido 
pela bancada parlamentar da Fre-
limo na Assembleia da República, 
que considera que não existirem 
condições para a realização das 
eleições distritais, esclarecendo 
que, “o contexto que o país vive 
aliado a realidade da nossa máqui-
na administrativa impõe que re-
pensemos profundamente na sua 
sustentabilidade. Por isso, realizar 
eleições distritais em 2024, seria 
contraproducente aos ganhos 
alcançados até ao momento em 
torno do processo de descentral-
ização”, disse a deputada Lucília 
Hama.  

Presidente da República reunido com o líder da Renamo

Presidente Nyusi felicitando o seu homólogo da China Xi Jinping

O sucesso da descentralização depende de consenso nos debates

Recenseamento Militar 
ultrapassa metas

O Recenseamento Militar que 3 de Janeiro a 28 de Fevereiro do ano em curso em todo o território nacional e nas 
missões diplomáticas e consulares no Estrangeiro, ultrapassou a meta, ao registar 247.159 mancebos, contra os 
200 mil, correspondente a uma execução de 123.58%. 

Sob o lema “Recenseamento Militar, 
promovendo a cidadania e inspiração 
de jovens para a Defesa Nacional”, a 
campanha tinha como meta para este 
ano, recensear 221.141 mancebos dis-
tribuídos pelos centros provinciais de 
recrutamento e mobilização. 

No entanto, o director nacional de 
recursos humanos no ministério da 
defesa nacional, Jorge Leonel fez saber 
em conferência de imprensa realizada 
quarta-feira que, durante o período em 
referência, foram recenseados em todo 
território nacional 278.035 mancebos, 
uma diferença de 56.894 mancebos, 
sendo 178.742 do sexo masculino e 
99.293 do sexo feminino, o correspon-
dente a uma execução na ordem de 
125.73%. 

“Consideramos positivo apesar dos 
constrangimentos resultantes das chu-
vas e cheias que se fizeram sentir por 

quase todo o País, com maior incidên-
cia nas Províncias de Maputo e Inham-
bane”, disse Jorge Leonel.

Para o alcance desta meta, acrescen-
tou o director nacional de recursos 
humanos no ministério da defesa na-
cional, foram criados 1.686 Postos de 
Recenseamento Militar, sendo 1.529 
fixos e 157 móveis.

Com o efeito, dados parciais indicam 
que foram recenseados 46 Mancebos, 
distribuídos da seguinte forma: Malawi 
5, Zimbabwe 33, China 3, Estados Uni-
dos da Améria 2 e Etiópia 3. Faltando 
ainda, os dados da África do Sul, Federa-
ção Russa, Portugal, Angola e Tanzânia.

“O êxito alcançado pelo Ministério 
da Defesa Nacional neste processo 
deve-se, por um lado, ao empenho dos 
Centros Provinciais de Recrutamento 
e Mobilização que criaram postos de 
recenseamento em todos distritos, 

conselhos autárquicos, localidades e 
postos administrativos e por outro, ao 
engajamento da juventude na elevada 
consciência cívico-patriótica, sobre a ne-
cessidade de ter a situação militar regu-
larizada”, disse Jorge Leonel. 

Entretanto, não obstante o término 
do período regular previsto para a Cam-
panha de Recenseamento Militar ed-
ição de 2023, director nacional de recur-
sos humanos no ministério da defesa 
nacional fez saber que a lei prevê que os 
cidadãos que por diversas razões, não 
tenham regularizado a sua situação 
militar, o possam fazer durante 30 dias 
do mês de Março.

“Assim, o Ministério da Defesa Nacio-
nal apela a todos jovens que ainda não 
se recensearam, a fazê-lo nos Centros 
Provinciais de Recrutamento e Mobili-
zação da área de residência até o dia 31 
de Março de 2023”, exortou.
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MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Com efeito, são dois anos que 
Moçambique precisa para se adequar 
às exigências do GAFI que, em Outu-
bro passado, colocou o seu nome na 
lista cinzenta, devido às preocupações 
associadas às deficiências no sistema 
de prevenção e combate ao bran-
queamento de capitais e financiamen-
to ao terrorismo. 

O Governo, para limpar o nome do 
Estado moçambicano daquela lista, 
está neste momento a trabalhar com 
vários actores, internos e externos, que 
demonstram certo alinhamento na 
busca de soluções para combater o 
fenómeno, descrito pelos especialistas 
como tendo tentáculos globais, reco-
mendando-se sempre, nos esforços do 
seu combate, uma abordagem global. 

“O Banco de Moçambique está con-
fiante que, com as acções estratégicas 
implementadas e planeadas, irá incre-
mentar o seu contributo para o alcance 
do objectivo e imperativo nacional, 
de remoção de Moçambique da lista 
cinzenta do GAFI, dentro do período 
estabelecido”, assegura Benedita Maria 
Guimino, administradora do Banco 
de Moçambique, que acrescenta que 
o país se encontra num momento 
desafiante em matéria de prevenção 
e combate ao branqueamento de 
capitais, financiamento ao terrorismo e 
financiamento à proliferação de armas 
de destruição em massa.

Recordou que, em Junho de 2021, 
após avaliação mútua realizada pelo 
Grupo de Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de Capitais da África 
Austral e Oriental, Moçambique en-
trou na observação de um ano, em 
resultado da baixa observação obtida, 
quer no critério da conformidade téc-
nica, assim como da efectividade.

“Findo o período da observação e, 
na sequência da deliberação de co-
locação do país na lista cinzenta, em 
Outubro de 2022, Moçambique en-
trou numa nova etapa que consiste na 
avaliação do progresso alcançado no 
período de observação, com o acom-
panhamento directo do GAFI”, referiu, 
para depois acrescentar que a coloca-
ção de Moçambique na lista cinzenta 
impacta negativamente as relações 
que o país mantém, a vários níveis, 
na arena internacional, mostrando-se 
crucial uma actuação coordenada de 
todas as entidades relevantes para re-

Mateus Magala, MTC Castigo Nhamane, FEMATRO

dades que se vivem no sector dos 
transportes públicos de passageiros. 
Aliás, olhando para a realidade prev-
alecente, pode-se crer ainda que, 
Os transportadores encurtam rotas 
porque não existem mecanismos 
claros e efectivos de controlo pelas en-
tidades de fiscalização.

Alguns motoristas preferem iniciar 
o carregamento de passageiros, uma 
ou duas paragens antes dos respec-
tivos terminais, com o cobrador a 
anunciar o destino em surdina, para 
não chamar atenção dos fiscais das as-
sociações dos transportadores e/ou da 
Polícia Municipal que, mesmo se aper-
cebendo da situação, em alguns casos, 
não actuam em defesa dos utentes. 

Alguns transportadores, ao serem 
abordados, colocam como argumento 
para os encurtamentos, a necessidade 
de terem que evitar os engarrafamen-
tos nas estradas, que fazem com que 
eles levem mais tempo de uma termi-
nal para a outra e, consequentemente, 
tenham um volume de receitas baixo. 

Outros alegam que, os transporta-
dores encurtam rotas porque, com as 
actuais tarifas, só assim conseguem 
arrecadar receitas para cobrir os custos 
operacionais que têm registado uma 
subida de preço. 

PREJUÍZOS

A nível social, o encurtamento de ro-
tas é um assunto muito preocupante, 
porque afecta muitos habitantes do 
grande Maputo, sobretudo, as cidades 
de Maputo e Matola e distritos de Bo-
ane e de Marracuene. 

Grande parte da população não 
possui meio de transporte próprio e de-
pende dos transportes públicos de pas-

“Modjeiro” cavilha passageiros
Nova figura denominada “modjeiro”, a operar como facilitador na organização de bichas nos terminais dos transportes públicos, tem cavilhado a vida 
dos passageiros, dificultando o aceso ao transporte, via bloqueios. Também age como “dono” das paragens, obrigando os transportadores a terem 
que aceitar o pagamento pelos seus serviços sob o risco de serem sabotados.

sageiros para as suas deslocações diárias. 
Já a nível económico, esta prática 

traz prejuízos tanto para os utentes, 
que incorrem numa duplicação do 
esforço financeiro, como para a eco-
nomia urbana, dado que, a maioria 
das actividades económicas depende 
dos transportes públicos, por ser este 
o meio utilizado por grande parte dos 
clientes e trabalhadores dos sectores 
de comércio, de serviços e da indústria. 

Considerando que os utentes têm 

um fraco poder negocial com os trans-
portadores, economistas ouvidos pelo 
PÚBLICO entendem que cabe ao Gov-
erno local defender os seus interesses e 
garantir um serviço de transporte aces-
sível, regular e de melhor qualidade.

Referem ainda que há a necessi-
dade de os passageiros dos semicolec-
tivos terem que adoptar uma postura 

na área metropolitana do grande Ma-
puto.

O Centro de Integridade Publica 
(CIP) veio alertar a possível agravamen-
to das condições de vida da maioria 
dos moçambicanos, devido ao eleva-
do preço dos combustíveis e a subida 
da tarifa do transporte publico, sobre-
tudo numa situação em que o país 

Com a nova promessa do Gov-
erno, os transportadores dizem es-
tar expectantes. Castigo Nhamane, 
presidente da Federação Moçam-
bicana dos Transportes Rodoviários 
(FEMATRO), diz que existe a expecta-
tiva de o Governo pagar ainda este 
mês/Março as compensações aos 
transportadores.

cívica, no sentido de não se sujeitarem 
às condições impostas pelos trans-
portadores e colaborarem com as au-
toridades policiais, no que diz respeito 
ao controlo da actividade dos “chapas” 
e denunciarem práticas irregulares.

CHEGADA 
DAS COMENSAÇÕES

Em Fevereiro passado, à tarifa do 
“Chapa” foi feita uma revisão em alta, 

está a ser afectado por cheias e ciclone.
O Governo, na voz do ministro dos 

Transportes e Comunicações, Mateus 
Magala, diz que já existe dinheiro para 
compensar os transportadores de 
passageiros na área metropolitana do 
Grande Maputo, no entanto, não avan-
ça data para o arranque do pagamento.

Magala assumiu que o Governo 
não tem recursos e foi por isso que 
demorou a pagar aos transportado-
res que tiveram de manter a tarifa de 
transporte de passageiros, perante 
a subida do preço dos combustíveis 
e de acessórios de manutenção dos 
seus carros.

“Reunimo-nos com a FEMATRO 
para resolver esta situação e também 
tive a oportunidade de falar com o 
ministro da Economia e Finanças, 
Max Tonela, que garantiu que já há 
disponibilidade financeira. Portanto, 
muito em breve, vamos pagar as com-
pensações aos transportadores semi-
colectivos de passageiros”, prometeu 
Magala, para quem a compensação 
visa aliviar os custos de operação das 
transportadoras da área metropolita-
na do Grande Maputo, agravados pela 
subida do preço dos combustíveis.

- A prática piora devido à inoperância da � scalização, onde os agentes envolvidos neste ramo, pouco ou nada fazem para minimizar o � agelo
- Subsídio aos transportadores chega após agravamento da tarifa dos transportes na área metropolitana de Grande Maputo

- Instituições financeiras cada vez mais alinhadas;
- A União Europeia disponível a prestar apoio e assistência técnica a Moçambique, em matéria de supervisão financeira

Todos os dias, principalmente nas 
horas da ponta, verificam-se nas termi-
nais dos transportes públicos de pas-
sageiros, indivíduos que, com o tempo 
foram ganhando a denominação de 
“modjeiros”, que é o termo usado para 
identificar as pessoas que praticam a 
“modja”, uma actividade que consiste 
na procura de passageiros para ocupa-
rem assentos nos transportes públicos, 
até que estes fiquem lotados.

Quando chega um transporte, 
vulgo “chapa”, os “modjeiros” põem-
se a gritar, chamando passageiros 
para ocuparem os assentos e, parale-
lamente, aproveitam a ocasião para 
roubar de forma discreta bens destes, 
como telemóveis, carteiras, jóias, entre 
outros, que vendem logo que podem.

Os modjeiros costumam a agir 
como donos das paragens onde ficam 
e obrigam os motoristas dos chapas 
pagarem pelos seus serviços sob ame-
aça de serem sabotados.

Estas práticas são feitas em conluio, 
entre este, o condutor e o cobrador. 
Aliás, sabe o PÚBLICO, em cada carrada, 
o “modjeiro” recebe do cobrador valores 
que variam de 10 a 20 meticais, não es-
tando por isso para facilitar a vida do pas-
sageiro, mas dos transportadores que 
lhe dão “gorjeta” pelo serviço que presta 
nos terminais dos transportes, onde 
recebe ainda do passageiro que queira 
furar a bicha e aceder em primeiro ao 
transporte, sem passar da bicha.

Este cenário tende a piorar devido 
à inoperância da fiscalização, onde os 
agentes envolvidos neste ramo, pou-
co ou nada fazem para minimizar.

ENCURTAMENTOS

Outro problema que afecta os 
utentes dos transportes públicos, é a 
situação dos encurtamentos e “liga-
ções” injustificáveis. Os “chapeiros”, 
usando artimanhas diversas, burlam 
os utentes, que pagam um preço a do-
brar em uma única viagem. 

O caso que é de extrema importância 
a nível social, já atingiu níveis alarman-
tes, que põe em causa a mobilidade 
dos passageiros e o bom funcionamen-
to da actividade de transporte.

O encurtamento de rotas e “liga-
ções” infundadas que, ocorre com 
alguma normalidade, é uma prática 
ilegal, que se tornou comum entre os 
transportadores semi-colectivos de 
passageiros, em quase todas as rotas 
do Município de Maputo e Matola. 

As rotas, muitas vezes, são divididas 
em duas, obrigando os passageiros a 
pagar duas ou mais tarifas pela mes-
ma viagem, em vez de uma. E, porque 
nem todas as rotas apresentam 
condições para os autocarros de maior 
capacidade circularem, os utentes têm 
de enfrentar um custo adicional e o 
inconveniente de terem que desem-
barcar de um “chapa” e apanhar outro.

A situação dos encurtamentos e de 
ligações intermináveis piora porque a 
fiscalização é inoperante, pois os agen-
tes envolvidos neste ramo, pouco ou 
nada fazem para minimizar o sofri-
mento da população, operando como 
simples facilitadores das arbitrarie-

ção referente à matéria foi revista, tendo 
desta forma sido colmatadas algumas 
deficiências na avaliação mútua.

“Agora, o que se impõe ao país, é o 
desafio de ter que sanar as deficiências 
de efectividade identificadas, o que 
exige de todos, tanto os supervisores, 
como os profissionais liberais, esforços 
conjuntos e coordenados na luta contra 
este mal”, sublinhou aquela represent-
ante do Banco Central, última sexta-fei-
ra, falando em Maputo, no decurso de 
um seminário sobre as sanções finan-
ceiras aplicáveis em matérias de finan-
ciamento ao terrorismo e à proliferação 
de armas de destruição em massa.

O encontro foi organizado pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) 
que, segundo o respectivo Vice-Procu-
rador-Geral da República, Alberto Pau-
lo, enquadra-se nos esforços do país, 
para o cumprimento das diversas re-
comendações, da avaliação mútua de 
Moçambique, pelo grupo de preven-
ção e combate ao Branqueamento de 
Capitais da África Austral e Oriental, no 
período de observação do GAFI e FATI 
(Financial Action Task-Force), tendo em 

verter o cenário.
“É neste contexto que o Banco de 

Moçambique assume como instru-
mentos-chave de orientação, a estra-
tégia nacional de prevenção ao bran-
queamento de capitais, financiamento 
ao terrorismo e financiamento à prolif-
eração de armas de destruição em mas-
sa (2023-2027) e do respectivo plano de 
acção, já aprovado pelo Conselho de 
Ministro, com vista a remoção do país 
da referida lista”, aponta, fazendo lem-
brar também que a avaliação mútua 
identificou várias deficiências no siste-
ma interno de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais, financia-
mento ao terrorismo e financiamento 
à proliferação de armas de destruição 
em massa, dentre as quais, sublinha-
se as deficiências no congelamento 
de fundos e bens ligados a terrorismo, 
organizações terroristas, indivíduos ou 
cidadãos associados de acordo com as 
listas designadas pelas Nações Unidas.

Com a aprovação da lei 11/2022, de 
17 de Julho (lei de prevenção e com-
bate ao branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo), a legisla-

vista contribuir para a retirada do país 
da lista cinzenta.

No encotro, Maria Guimino disse 
que o Banco de Moçambique, na 
qualidade de supervisor, tem também 
um papel preponderante na regula-
ção e orientação do sector para o cum-
primento dos deveres impostos pela 
legislação sobre a matéria. “Por isso, o 
Banco de Moçambique determinou o 
reforço das acções das suas estratégias, 
começando pela revisão das direc-
trizes de prevenção e combate ao ter-
rorismo e branqueamento de capitais, 
as directrizes aplicáveis às instituições 
de moeda electrónica, operadores de 
micro-finanças e prestadores de ser-
viços de activos virtuais, em atenção à 
tipologia do risco inerente a estas ac-
tividades”, ajuntou.

A metodologia de supervisão nesta 
matéria, segundo o Banco de Moçam-
bique, permitirá maior assertividade 
na identificação de riscos inerentes ao 
sector financeiro, o mapeamento dos 
riscos inerentes aos diversos grupos 
de instituições que integram o sector 
financeiro nacional, entre outras.

A MÃO DA UE

A União Europeia (EU) diz estar dis-
ponível para prestar apoio e assistên-
cia técnica a Moçambique, em matéria 
de supervisão financeira, visando a 
retirada deste país da lista cinzenta do 
GAFI, fiscalizador global de operações 
de branqueamento de capitais e finan-
ciamento ao terrorismo.

A UE, segundo a respectiva chefe de 
cooperação em Moçambique, Paula 
Vázquez Horyaans, reconhece que o 
branqueamento de capitais e o terroris-
mo é um fenómeno global que requer 
uma forte cooperação internacional, es-
tando a UE a trabalhar de perto com os 
seus parceiros, incluindo o GAFI.

A questão de branqueamento de 
capitais e financiamento ao terrorismo é 
um fenómeno que, para a UE, apresen-
ta uma série de ameaças à integridade 
económica e ao sistema financeiro, 
bem como ao estado de direito e se-
gurança dos cidadãos. Por isso, avança 
Paula Horyaans, a luta contra este 
fenómeno é uma prioridade para a UE, 
sobretudo no mundo europeu, onde 
as respectivas autoridades têm trab-
alhado para estabelecer regras fortes 
que dificultem a proliferação de fundos 
ilegais sob o comando de empresas fic-
tícias, reforçar o papel das autoridades 
de supervisão financeira e melhorar o 
acesso e a troca de informações.

Já para a vice-ministra da Economia 
e Finanças, Carla Loveira, a prevenção 
e combate ao terrorismo deve con-
tinuar a constituir uma das prioridades 
de todos nós, pois põe em causa a 
dignidade humana e atenta contra a 
soberania do Estado. 

“O terrorismo pode estar, muitas vez-
es, associado às outras formas de crimi-
nalidade organizada e complexa, como 
o tráfico de drogas, a exploração ilegal de 
recursos naturais e os crimes económico-
financeiros. Por essa razão, o combate ao 
terrorismo exige um conjunto de estraté-
gias integradas, que incidam não apenas 
sobre o crime de terrorismo em si, como 
das diversas formas do seu financiamen-
to e recrutamento”, disse a vice ministra, 
concluindo que, tendo em conta que 
Moçambique ainda se encontra sob a 
vigilância acrescida, ou lista cinzenta do 
GAFI, visto que ainda não eliminou as 
deficiências na luta contra o branquea-
mento de capitais e financiamento ao 
terrorismo, é urgente reflectir e tomar 
medidas com urgência para a reversão 
da situação. 

A confiança é maior
O alinhamento das instituições financeiras no cumprimento das recomendações do Grupo de Acção Financeira 
(GAFI), para a retirada de Moçambique da lista cinzenta, tem aumentado nos últimos tempos, contribuindo para 
uma maior confiança dos moçambicanos na remoção do país daquela lista, dentro do horizonte temporal esta-
belecido pelo Governo. 

Participantes do seminário sobre branqueamento de capitais

Flagelo nos transportes semi-colectivosRemoção de Moçambique da lista cinzenta do GAFI
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Não há tempo a perder!...Editorial
Em apenas uma semana, o país 

registou vários eventos, alguns dos 
quais, dignos de registo, dando aso à 
expressão inglesa “no time to spend” 
que, na tradução literária para o por-
tuguês, significa “não há tempo a 
perder”.

Importantes eventos, na vida dos 
moçambicanos, dominaram a sema-
na, dando robustez ao pensamento 
de que nada melhor do que começar 
a semana com o pé direito. Foi exacta-
mente isso que se fez ao longo da se-
mana passada, que conheceu várias 
realizações dentro e fora do país.

O primeiro acontecimento, como 
não deixaria de ser, é relativo à opor-
tunidade que Moçambique teve 
para transmitir ao mundo a sua 
experiencia sobre a integração de 
mulheres nos processos de paz e 
segurança, que é uma das grandes 
prioridades e desafios para a comu-
nidade internacional, o continente 
africano, a Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC) 
e, muito em particular, Moçambique. 
Em outras palavras, como disse em 
debate a ministra moçambicana 
dos Negócios Estrangeiros e Coop-
eração, Verónica Macamo, quando 

falava em debate de alto nível a par-
tir de Nova Iorque, o envolvimento 
da mulher nos processos de tomada 
de decisão sobre questões de paz, 
segurança, prevenção e resolução 
de conflitos, bem como a participa-
ção efectiva da mulher em missões 
de manutenção da paz, constituem 
um grande desafio para o mundo, 
onde Moçambique já deu um passo 
gigantesco, através do valor que 
dá ao envolvimento das mulheres 
em todas as esferas da vida política, 
económica, social e cultural.

Por isso, além de elaboração e 
implementação de diferentes instru-
mentos legais, com destaque para a 
Política de Género e a Estratégia da 
sua Implementação, e Plano Nacio-
nal de Acção para o Avanço da Mul-
her, bem como a ratificação da Con-
venção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres, 
Moçambique dorme um sono pro-
fundo, porque conseguiu aumen-
tar a representação feminina nos 
órgãos de governação de nível cen-
tral, provincial, municipal e distrital.

Apenas para exemplificar, em 
Março do ano passado, Moçam-

bique conseguiu alcançar a paridade 
de género (fifty/fifty) no Governo 
Central, onde as mulheres dirigem 
importantes ministérios, para além 
de vice-ministras, secretárias de 
Estado e Governadoras de Provín-
cias. Outro exemplo vem-nos do 
parlamento moçambicano, onde a 
percentagem das mulheres aumen-
tou de 25% em 1997 para 43% na 
presente legislatura, que tem como 
Presidente uma mulher, tal como na 
anterior Legislatura. 

A nível dos órgãos de administra-
ção da justiça, a participação da mul-
her é substancial desde o topo até 
a base, sendo de destacar que são 
igualmente mulheres as presidentes 
de tribunais como o Tribunal Admin-
istrativo, o Conselho Constitucional 
e a Procuradora-Geral da República.

Isto tudo que o Governo de 
Moçambique faz, demonstra o 
seu compromisso de manter as 
questões de género no centro das 
prioridades da agenda sua, com 
destaque na prevenção, gestão e 
resolução de conflitos, bem como 
na manutenção da paz e segurança 
internacionais.

O segundo momento que domi-

nou a semana passada, foi o encon-
tro que o Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, manteve no seu gabinete de 
trabalho, em Maputo, com o líder da 
Renamo, Ossufo Momade. 

Na mesa das conversações, dois 
assuntos dominaram o debate, no-
meadamente,  os aspectos da nossa 
descentralização e as questões fi-
nanceiras, numa altura em que se 
discute a viabilidade da eleição dos 
administradores distritais em 2024.

O debate entre os dois dirigentes 
políticos incluiu também o processo 
de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) dos homens re-
siduais da Renamo e do entendimen-
to que foi alcançado nesta matéria, é 
que o processo seja concluído ainda 
este mês, o que a nosso ver é salutar 
para o país que que espera ver este 
processo terminado, faz muito tempo.

O terceiro assunto que domi-
nou a semana que findou, foi o 
início da primeira sessão plenária da 
Comissão Consultiva do Trabalho 
que, anualmente, junta o Governo e 
a representação dos empregadores 

e dos trabalhadores, no debate so-
bre vários assuntos económico na-
cional, com destaque para a questão 
de revisão salarial.

O diálogo social tripartido em 
Moçambique configura um proces-
so irreversível assumindo-se como 
uma plataforma de interacção, de 
diálogo construtivo entre os trab-
alhadores, empregadores e o Gov-
erno.

As discussões das matérias em 
fórum tripartido, envolvendo os 
principais actores, têm sido a forma 
de estar e ser no mercado de trab-
alho, assegurando-se desta forma 
a justiça e paz laboral e social aos 
moçambicanos.

Sendo a matéria de destaque o 
processo de negociação dos salários 
mínimos por sector de actividade, 
apelamos a máxima entrega e pon-
deração de todos os actores envolvi-
dos nos debates e que a tomada de 
decisões sobre isso, deve ser feita de 
forma racional, tendo em conta o 
alto custo de vida que não poupa o 
produtor da riqueza nacional.

OPINIÃO OPINIÃO

O Canhão

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

Os amigos são pessoas pelas quais 
nós nutrimos muito carinho e afecto. 
Eles também têm apreço e estima 
por nós. A relação de amizade é mes-
mo assim. Às vezes, chega a ser mais 
forte do que uma relação amorosa. 
Aliás, é mais fácil desfazer um casa-
mento do que uma amizade. É mais 
fácil berrar com a mulher/marido do 

que com amigos/amigas.
Por causa deste laço forte que une 

dois ou mais amigos, muitas vezes 
surgem casos de ciúmes. Quando um 
dos amigos conhece outro amigo 
para além dos seus amigos tradicio-
nais, surgem situações de desconfor-
to por parte destes. Questionam-se 
sempre: será que ele/a agora mudou 
de amizade? Será que o novo amigo 
merece mais atenção do que eu? 
Porque é que o meu amigo agora 
tem um novo amigo?

Estas perguntas acabam criando 
problemas sérios. Há amigos que 
acabam fazendo planos para estragar 
a nova amizade, de separar o seu ami-
go do novo amigo. E isto é feito mui-
tas vezes através da intriga, boato, fo-
foca, armadilhas, etc. Não fazem isso 
por maldade. São ciúmes descon-
trolados. Não estão preparados para 
aceitar que a atenção do amigo está 
dividida entre eles e os novos amigos.

Mas a solução não pode ser essa 

de semear tempestades em copo de 
água. Já diz o ditado do “kota” Bonga 
"Amigo do amigo, amigo é". E tem 
que ser sempre assim. O amigo do 
meu amigo tem que ser meu amigo 
também. Amizade não é casamento, 
em que se exige fidelidade. Até mes-
mo no casamento é aceitável haver 
uma ou mais mulheres do mesmo 
marido, ou um ou mais maridos da 
mesma mulher.

Tudo depende de acordo entre os 
parceiros. Isto é, entre marido e mul-
her, ou entre os amigos.

Amigos, nada de andarmos a falar 
mal dos outros amigos. Se não gos-
tamos de alguém devemos usar a 
melhor forma de gerir o ciúme. Falar 
mal, fazer mal, criar boatos e fofocas 
é muito feio. Isso magoa as pessoas 
e pode estragar a amizade que nós 
queremos proteger.

A amizade vale ouro. Devemos 
protegê-la e valorizá-la. Espero que me 
tenham entendido. Até à próxima! 

Amigos ciumentos

Descentralização: Correr não é chegar!(2)Sapiência

mesma forma que não havendo meios 
para o efeito, é necessário que se prove 
e se reconheça essa incapacidade para 
não se enganar o povo em relação a 
um processo do qual só irá resultar o 
incremento da dívida pública em face 
dos empréstimos que o Governo tem 
vindo a fazer para realizar eleições que 
não trazem o bem-estar social. 

Deve-se reconhecer que o País não 
está preparado para descentralizar por 
descentralizar, mas sim, encontrar os 
melhores motivos e oportunidades 
para o fazer, desde que o processo seja 
viável e sustentável.   

A informação que circula de que as 
eleições distritais de 2024 não terão 
lugar, peca por ser tardia, pois, houve 
tempo de sobra para se aperceber 
que o Pais não tem condições, nem 
técnicas e muito menos financeiras 
para embarcar num processo de de-
scentralização tão arrojado como o 
que está constitucionalmente consa-
grado que requer dinheiro, mas acima 
de tudo sustentabilidade. 

As razões que algumas pessoas 
apresentam para que as eleições acon-
teçam, fundam-se na Constituição 
da República, artigo 267 e seguintes. 
Essas pessoas, numa perspectiva 

conta da incapacidade que resulta nal-
guns casos de falta de planos concerta-
dos visando o desenvolvimento local. O 
mesmo acontece com as Secretarias e 
Estado que acabam sufocando o trab-
alho dos Governos provinciais. 

Ora, adicionar a este sofrimento as 
eleições distritais, é o mesmo que criar 
um martírio ao povo quando se tem 
consciência plena de que se pode evi-
tar. Por isso, correr não é chegar. Temos 
que ter a consciência de que algumas 
acções só podem ter resultado se hou-
ver clareza quanto `a sua viabilidade e 
sustentabilidade. Não se pode imple-
mentar algo que ̀ a partida se sabe que 
não vai funcionar. 

As experimentações fazem-se 
quando se tem a certeza de que o 
projecto, as ideias, estão bem articu-
lados e que os resultados esperados 
vão ser conseguidos. As falhas que 
acontecerem, poderão resultar de er-
ros de implementação da estratégia, 
mas não de uma imposição ou algo 
propositado que interfira negativa-
mente no processo.  

Não se pode aceitar que o País con-
tinue a sofrer por causa de agendas 
que somente sugam o erário público 
sem produzir resultados que interes-

sam o povo. 
O povo merece ter uma vida mel-

hor e, não pode ser sacrificado por 
actos propositados e desmedidos. 
Alguns partidos incitam para que as 
eleições distritais aconteçam em 2024, 
contudo, não apresentam a sua via-
bilidade e, muito menos apresentam 
um estudo sobre o resultado do pro-
cesso de descentralização em curso. 
Não se duvida que a descentralização 
é um processo de desenvolvimento 
necessário e que pode contribuir para 
que o poder local se fortaleça em prol 
do bem-estar social. No entanto, tal 
não significa que vai acabar com os 
conflitos sociais de vária ordem que 
ocorrem em vários locais do nosso 
país. Entendemos que a descentral-
ização quando implementada com 
sabedoria e sustentabilidade, pode 
contribuir para o crescimento da 
nossa democracia e participação das 
comunidades nos processos de de-
senvolvimento e, no fortalecimento 
das instituições de poder político local. 
No entanto, é necessário haver certeza 
sobre o financiamento a afectação de 
meios técnicos e recursos humanos 
capazes de levar a bom termo o de-
senvolvimento do referido processo. 

analítica, têm a sua razão, sendo as 
eleições distritais uma imposição con-
stitucional, mas não parece não haver 
condições materiais para que as mes-
mas aconteçam. 

Tal não significa que a decisão deva 
ser tomada por alguém ou um grupo 
de pessoas. Deve haver um debate que 
conclua esse facto, e uma Lei que revo-
ga tal matéria ou que crie critérios claros 
de como realizar o processo de descen-
tralização com sucesso desejado.   

Honestamente falando, o país não 
possui condições objectivas garantidas 
para a realização das eleições distritais, 
em 2024. O país está a sofrer várias 
calamidades e um aumento exponen-
cial do custo de vida, sendo necessário 
consciência em volta das prioridades a 
levar a cabo. Cada vez mais se prova que 
mesmo os Municípios que eram consid-
erados fortes e capazes de atenderem a 
alguns problemas que os munícipes en-
frentam no seu dia-a-dia (por exemplo, 
Maputo, Matola, Beira e Nampula) não 
possuem capacidade para os resolver. 

Não têm meios e muito menos infra-
estruturas para funcionar. Falta-lhes din-
heiro para tudo. Todos os dias assistem-
se reclamações de vária ordem sobre 
a governação dos Municípios, dando 

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

Não possuem dinheiro para pagar 
salários, para limpeza, construção de 
esgotos e drenagem, atendimento 
das populações, em caso de calami-
dades naturais, ordenamento territo-
rial, urbanização ou mesmo para o seu 
funcionamento. 

Se os políticos tivessem tempo para 
revisitarem a génese da descentral-
ização no país e aceitassem o debate 
popular sobre esta matéria, conclu-
iriam que a descentralização no país, 
por enquanto, não está a apresentar 
os resultados desejados. 

Hoje, está mais que provado que os 
políticos correm mais do que a reali-
dade no terreno. Embora a decisão de 
se descentralizar seja boa, ela carece de 
meios para a sua implementação. Da 
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Engenharia de NwaMilambo e o aviso 
prévio dos desastres naturais (1)

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

No início de Janeiro fez muito calor e 
não choveu quase nada. É provável que 
a quantidade de chuva que caiu não 
tenha atingido 80 mm, cerca de 80 litros 
por metro quadrado, uma quantidade 
de chuva capaz de encher meio tam-
bor de 210 litros, se a água da chuva não 
fosse toda sugada pela areia, daquele 
espaço onde colocamos o tambor. Essa 
quantidade de chuva corresponde a 
quase metade daquela que se espera 
no mês de Janeiro de cada ano. 

Tivemos 4 semanas de calor extremo 
em Janeiro e não nos preocupamos 
com isso. Foram vistas serpentes de ta-
manho invulgar no sul, centro e norte 
do país. Na região sul essa ocorrência foi 
registada fotograficamente e em vídeo 
na região da Reserva Especial de Ma-
puto, se não estou em erro. Ainda assim, 
não nos preocupamos! 

Falamos todos dias do chamado con-
hecimento indígena e da necessidade 

de o sistematizar, usar na educação e 
na gestão dos assuntos da agricultura e 
da terra, mas quando chega a hora da 
verdade, não fazemos uso desse conhe-
cimento, não fazemos as interpretações 
devidas e caímos sempre no misticismo. 
Mas por que razão haveria Nwami-
lambo, uma serpente de tamanho 
insustentável, largar a comodidade dos 
seus buracos e esconderijos e desafiar 
os turistas? Porque será que a serpente 
estava assim tão nervosa? Isso acontece 
com os animais, normalmente, quando 
as suas crias estão em perigo. E porque 
razão estariam em perigo? 

Temos a associação de praticantes 
de medicina tradicional (AMETRAMO) 
e dela nunca ouvimos falar, nem um 
único comunicado se fez circular sobre 
o surgimento de serpentes invulgares 
que aconteceu a nível nacional, nem se 
falou informalmente sobre o significa-
do de aparição das serpentes Nwami-
lambo, as rainhas da água.

Os portugueses acreditavam em 
Nwamilambo como serpente anuncia-
dora da chegada de tempestades sev-
eras e sempre respeitaram isso porque 
aprenderam isso do conhecimento 
tradicional das populações da região da 
baixa da cidade de Maputo. É por isso 

que existe na praça dos trabalhadores 
a estátua da Mulher da Cobra, vulgar-
mente, ‘Nwanhoca’. 

As interpretações são muitas: uns di-
zem que ouve uma mulher majestosa 
que concebeu uma artimanha para 
matar aquela cobra, colocando Maheu, 

farinha de milho, a ferver num pote de 
barro, sobre a sua cabeça, naturalmente 
amortecida por um tecido. E ao passar 
por aquele lugar onde costumava estar 
a serpente Nwamilambo, esta preten-
deu picar a cabeça da mulher e assim 
meteu a cabeça venenosa no líquido 

fervente e contraiu queimaduras graves 
e assim morreu. A partir daí a zona da 
baixa da cidade de Maputo, ficou livre 
da ameaça daquela fatal serpente.

Paulina Chiziane, a renomada mamã 
das escritoras moçambicanas, faz um 
tributo a Nwamilambo quando faz 
aquela cobra, rainha da água conversar 
com David, um caráter da sua novela 
designada Sétimo Juramento. 

Macamo, um académico discutiu 
em monografia o fenómeno Nwami-
lambo, caracterizando-o como o 
corolário de uma série de trovoadas 
e relâmpagos que ocorrem na região 
de Ka-Tembe. Essas trovoadas e relâm-
pagos terminam com a emigração de 
Nwamilambo. A grande serpente sai 
dos buracos e da região onde sempre 
viveu, sendo os lugares que mais situa-
ções de relâmpagos registam. 

E foi assim que veio o mês de Fever-
eiro com chuvas terríveis do lado sul-
africano e Eswatini e do nosso lado, mas 
como não interpretamos o surgimento 
de Nwamilambo, não nos preparamos 
para o que vinha a seguir. Mas todos 
circulamos e repassamos milhares 
de vezes as imagens assustadoras de 
Nwamilambo passeando a classe na 
Reserva Especial de Maputo. 

Mão na Massa
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OPINIÃO

Pensamentos Que Não São Meus

“AZA-GAYA”  

Portugal, Europa, África

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

AZA-GAYA, porque a pronúncia é a 
mesma conforme os que dominam e 
estudam a língua de Camões, espero 
que entendam estar a tratar-se de 
AZAGAIA, tal como o músico Edson 
da Luz assim havia escolhido o nome, 
creio cuidadosamente, para a sua 
eternização. Aliás, disto ninguém terá 
o direito de negá-lo, pois, ele é mesmo 
eterno e soube preparar o seu epitáfio.

Não tenho a certeza das razões que 
ditaram com que o jovem artista já em 
tenra idade (pelo menos o conheço 
ou pelo menos oiço falar dele a mais 
de 20 anos) ter optado por se chamar 
AZAGAIA, um instrumento de guerra 
(de defesa, caça) que caracterizou os 
momentos mais primitivos de várias 
comunidades, tanto para se defender 
dos seus inimigos (que sempre existi-
ram mesmo invisíveis) ou para usar 
como arma para prover as suas ne-
cessidades, como é o seu uso na caça 
(também para derrotar o inimigo que 
acabava virando refeição). 

AZAGAIA, no âmbito da defesa e 
em época dos famigerados desco-
brimentos de terras como as nossas 
(africanas), como a história deturpada 
reporta (sempre defendi que nin-
guém descobre ninguém), foi um in-

JOÃO MELO*                            

Não sei se Mário Soares gostava 
do romance A jangada de pedra, de 
Saramago, o único Nobel português. 
Mas que ele não partilhava dessa me-
táfora criada pelo escritor para sugerir 
um Portugal flutuando no Atlântico, 
entre a Europa, África e as américas, 
confirma-o a sua bem sucedida 
luta para inserir o país que outrora 
"deu novos mundos ao mundo" na 
União Europeia, talvez como um país 
"pequenino", mas "arrumadinho". 
Essa opção - reconheça-se - começou 
a tirar Portugal do atraso histórico 
em que o fascismo salazarento o 
mergulhou durante décadas. Mas, 
simultaneamente, tornou a nação 
responsável pela primeira grande 
globalização da História um simples 
intermediário, para não dizer tarefeiro, 
dos novos donos do mundo.

Um exemplo, entre tantos out-
ros, confirma-o de modo irrefutável: 
segundo se sabe, a diplomacia por-
tuguesa costuma muitas vezes ser 
consultada pelas principais potên-
cias sobre a realidade das antigas 

colónias do país em África, na con-
vicção, nem sempre acertada, de 
que Portugal é o melhor conhece-
dor desses países. Outro exemplo é 
o facto de as grandes multinacionais, 
quando se instalam nos referidos 
países, escolherem, em regra, execu-
tivos portugueses para dirigir as suas 
subsidiárias locais, em detrimento, 
inclusive, dos nacionais, mesmo que 
alguns deles tenham sido formados 
nas mesmas escolas internacionais 
onde hoje são treinados todos os 
funcionários da ordem capitalista 
neoliberal vigente.

É claro que as nações africanas de 
língua portuguesa também têm a 
sua quota-parte de responsabilidade 
nessa situação, mas isso é tema para 
outra ocasião. Por hoje, quero focar-
me numa hipótese: aparentemente, 
as novas elites portuguesas pare-
cem abdicar, inclusive, do seu papel 
de intermediárias entre as grandes 
potências e as antigas colónias do 

pare, por exemplo, a cobertura das 
recentes eleições na Nigéria - um dos 
mais importantes países africanos - 
por parte da imprensa portuguesa, 
espanhola e francesa.

Com o maior respeito pelos pro-
fissionais que trabalham nos dois 
veículos que a seguir menciono - a 
RDP África e a RTP África -, quer um 
quer outro parecem-me o exemplo 
acabado de uma boa ideia que se fica 
pelo caminho. Por outro lado, na re-
alidade, o noticiário africano não deve 
ser "acantonado" em órgãos supos-
tamente especializados, sob risco de 
ser menorizado e, quiçá, "folclorizado". 
Pela parte que me cabe neste latifún-
dio, como diz a canção, sou contra 
guetos e caixas.

Para finalizar, a postura das novas 
elites portuguesas em relação ao 
atual conflito geopolítico e militar na 
Ucrânia constitui o mais recente indí-
cio de que a opção do país pela Euro-
pa (ao menos a Europa "oficial") será 

país em África, convictas da sua natu-
ral e definitiva, mais do que inegável, 
vocação e natureza europeísta. África 
parece não lhes interessar mais, o que 
a História, entretanto, se encarregará 
de demonstrar se é uma atitude 
acertada ou não. Para já, as movi-
mentações das principais potências 
mundiais no continente em questão 
sinalizam que a retirada de Portugal 
do cenário africano pode ser um 
equívoco.

A mídia é o primeiro terreno onde 
o crescente desinteresse das atuais 
elites lusitanas por África pode ser de-
tectado. Uma palavra serve para re-
tractar a cobertura africana por parte 
da imprensa portuguesa: inexistente. 
É de facto confrangedor constatar 
que a imprensa da vizinha Espanha, 
em especial o jornal El País, ganhe 
de 10 a zero de todos os jornais por-
tugueses em termos de noticiário 
africano, para não falar do francês Le 
Monde. Quem tiver dúvidas, com-

cada vez mais feita em detrimento 
(e não complementarmente) das re-
lações de Portugal com o Sul global, 
em particular com África. Só para 
limitar a análise à postura da mídia, a 
cobertura da guerra em questão por 
determinados jornais portugueses 
consegue ser mais "papista" (estou a 
ser cordial) do que a imprensa de out-
ros países anti-Rússia.

Em suma, tudo indica que a guerra 
da Ucrânia fez as novas elites por-
tuguesas descobrirem "de repente-
mente", como diria Odorico Para-
guaçu, a personagem do genial Dias 
Gomes, que Portugal é única e exclu-
sivamente um país europeu, para não 
dizer "puro", que nada tem a ver com 
a porção do mundo que ele próprio 
ajudou a trazer para a cena histórica 
mundial. Perguntem a certos minis-
tros nórdicos e com nomes impro-
nunciáveis se eles pensam o mesmo. 
*Escritor e jornalista angolano. Direc-
tor da revista África 21.

strumento preciosíssimo usado pelos 
africanos (podendo existir outros) e 
que contribuíram para derrotar e cas-
tigar o potente inimigo nas suas fases 
de ocupação efectiva do continente 
negro (principal alvo da Europa colo-
nial, incluindo a de hoje), pois, aquele 
mesmo com as suas armas de pre-
cisão e de potência, porque a verdade 
esteve do lado do africano, a AZAGAIA 
NÃO PERMITIU que a dominação 
fosse eterna, o mesmo que dizer, 
embora fosse instrumento “arcaico” 
(parentemente), totalmente manual e 
dependesse necessariamente da força 
humana (manual), a sua capacidade 
foi e é electrizante, tal como foi o finado 
jovem artista nas suas investidas.

AZAGAIA, o Edson, para a escolha 
do nome como seu artisticamente, 
sabia claramente que tinha algo a 
defender ou pelo menos a trazer (des-
pertar) e que para o seu envolvimento 
precisava não só ter a azagaia como 
teu instrumento de luta, mas sim, ser 
necessariamente a própria azagaia, 
um instrumento que conforme o di-
cionário, é uma lança de arremesso, 
constituída por uma haste de madeira 
e uma ponta de ferro (parte letal), que 
muita das vezes e para aumentar 
a sua capacidade de letalidade, os 
seus utentes a “envernizavam” como 
veneno (uma verdadeira máquina de 
combate). A parte da ponta metálica 
(fuzil) é a que fazia o trabalho essencial 
de uma arma, depois de uma injecção 
de uma verdadeira força pelo seu pro-
ponente em direcção ao alvo bem 

feitos e acções prematuramente in-
terrompidos continuarão vivos e pre-
sentes em todos, principalmente na 
camada mais jovial que se mostrou 
incondicionalmente advogada do jo-
vem artista e travador de verdades.

Sim trovador de verdades é o 
que o AZAGAIA foi e fez, pois, prin-
cipalmente neste de falar a verdade, 
porque esta é insípida, inodora, incol-
or, directa e muita das vezes ofensiva, 
muitos não querem e nem deseja-
vam ouvir, mas o AZAGAIA, não exi-
tou de assim o fazer, mas sabendo o 
que podia lhe valer, mesmo assim op-
tou em ser ele o advogado de gente 
da sua camada e de todos que não 
conseguiam dizer o que lhes vinha 
na mente e na alma, não como suas 
necessidades pessoais, mas possivel-
mente de um determinado grupo e 
com alguma significância global.

AZAGAIA, foi sim uma arma que 
sem lutar estava pronta para a luta 
pela liberdade de consciência, liber-
dade de ser livre e de libertar aqueles 
que ainda não haviam percebido 
que estavam presos dentro de sim 
mesmos, estavam amarados (como 
o dizem alguns pastores ou profetas 
que apregoam pela libertação de al-
mas, como se de Jesus Cristo se tratas-
sem (agiotas)). AZAGAIA, embora não 
tenha sido letal (talvez não era isto que 
ele pretendia ou desejava ser) foi um 
porta-voz do iluminismo juvenil (da 
renascença) e que através do seu estilo 
de música (RAP), desconectado da re-
nascença afro-americana (tinha estilo 

próprio) soube criar e fazer seguidores, 
fãs, amantes e admiradores, talvez pela 
forma descontraída e relaxada em que 
apresentava as suas investidas music-
ais e o seu performance em palco. 

Pouco seguidor do estilo de música 
e das noites em que tem sido apaná-
gio a realização de espectáculos, em 
nenhum momento presenciei a sua 
actuação, mas o seu percurso era quase 
incontornável para quem quer que seja, 
devido a forma versátil em que as suas 
canções eram preparadas e trazidas 
ao público. AZAGAIA, foi sim um bom 
combatente que efectivamente com-
bateu um bom combate, sendo pena 
que tão cedo rendeu-se a esta vida ter-
rena, acreditando que onde quer que 
esteja, a sua alma poderá estar a dizer 
missão cumprida, foi bom enquanto 
durou, a vida é assim.

AZAGAYA, sim AZAGAIA, o Edson 
da Luz, embora tenha partido (clara-
mente muito cedo), muitos tem a 
certeza que armou seus seguidores, 
cabendo àqueles pegar dos instru-
mentos, ferramentas e todas as 
memórias do mesmo e assim desen-
volver a guerra rumo ao empodera-
mento juvenil e em consequência, o 
seu próprio desenvolvimento e quiçá 
desta pérola do índico que tenho a 
certeza que nunca teve a intenção de 
renunciá-la, pois do sangue e alma ele 
foi deste país, o qual muito bem lutou 
e que os seus feitos ainda se sentiram 
mesmo com a sua ausência definitiva. 
É mesmo para dizer até sempre AZA-
GAIA, VERDADEIRO POVO NO PODER.  

definido.
AZAGAIA, o Edson, soube e muito 

bem usar do seu nome (artístico), não 
necessariamente para lutar com um 
alvo concreto, mas segundo as suas 
nobres palavras “POVO NO PODER”, 
ele tinha a consciência de que o poder 
é popular e que os seus detentores 
não deviam deixá-lo em mãos alhe-
ias, ou pelo menos mesmo estando 
em estas mãos, deviam os detentores 
deste poder saberem e reconhecer 
que poder tem o seu dono, o povo 
(até é constitucional) e em razão disso, 
melhor representá-los.

AZAGAIA, pode em razão da sua 
luta (o segredo é a alma do negócio) 
não ter sido entendido em alguns 
momentos por muitos ou mesmo 
poucos (talvez porque não deixara 
antes os Termos de Referência da sua 
missiva), mas a sua voz ecoo muito 
bem no ouvido de todos (mesmo os 
que pareciam se irritar com o seu lir-
ismo poético) e a sua mensagem se 
fez passar e em razão disso granjeou 
simpatias ou mesmo inimigos em 
resultado da sua luta pelas palavras 
e accões, principalmente no mundo 
que ele melhor conhecia, suportado 
pela sua voz única e a sua consciência 
que soube e sabia claramente definir a 
mensagem a deixar e escolher as pala-
vras necessariamente próprias para o 
momento.  

Embora tenha se calado, apenas 
a voz que pudesse trazer mais enre-
dos combativos na missão terrena, 
AZAGAIA não morreu, porque os seus 

Casa 23
Resumo Descrição da Casa

Casa 23 tem uma área total de 149m2, 3 quartos 
com casa de banho privada com kitchenettes 

totalmente equipadas. 
Acomoda 6 adultos e 2 crianças menores de 12 

anos de idade.
USD 120.000 x 63.83 MT Taxa de Cámbio 

(7.659.600,000 MT) 
Precos sujeitos a mudanças/ Preço

Negociavel Condições de pagamento: como por 
contrato

Descrição Detalhada da Casa 
• Casa 23 é uma casa que oferece 2portas de liga-
ção dando a opção de separar a casa em 3, sendo 2 
casaspadrão e um estúdio cada um com sua própria 
cozinha independente. 
• Casa 23 oferece 2 quartos principais luxuosos e 
modernos em suite que acomoda dois. 
• Casa 23 também tem 3 quartos que acomodam 2 
adultos e 2 crianças, com um sofá-cama. 
• As 3 cozinhas, sala de jantar e sala de estar estão 
totalmente mobiladas e equipadas com uma deco-
ração e acessórios modernos, de acordo com os nos-
sos elevados padrões em todo o resort. 
● Esta casa está perfeitamente localizada em frente 
da lagoa ao lado da movimentada área da piscina 
do resort, permitindo relaxamento e conforto, man-
tendo uma vista total sobre a deslumbrante lagoa 
Ubenje, com suas praias de areia branca e águas 
azuis cristalinas. 
●Também está a uma curta distância a pé da piscina 
infantil e das futuras instalações planejadas do nosso 
Clubhouse Resort, que consistirá de um café, busi-
ness center e salas de conferência, tornando-a uma 
vila ideal para aqueles que desejam estar no meio de 
todas as atividades possíveis do resort. 

Visão geral 

A Casa é composta por 2 x Quartos Standard - 
Casa A & C e 1 Quarto Estúdio Casa B, que inter-
-leva a oferecer uma unidade familiar completa.
Capacidade máxima - 6 adultos e 2 crianças me-
nores de 12 anos.
Quarto Standard (Casa C) Quarto Studio (Casa 
B) Quarto Standard (Casa A)

Casa A e C 
Este Quarto Standard dispõe de quarto em plano 
aberto (King ou 2 x camas de solteiro) com banheiro 
separado apenas com chuveiro. Este quarto também 
possui umapequena kitchenette e área de estar com 
um pátioprivado com comodidadespara churrascos. 
Capacidade Máxima - 2 adultos.

Casa B 
Este quarto estúdio dispõe de cama queen-size mon-
tada na parede e sofá-cama para as crianças, com 
banheiro separado completo, bem como cozinha 
completa e área de estar com varanda térreaprivativa 
com instalações braai. A cama Queen se desdobra 
como uma unidade de parede durante o dia para 
aumentar a área do salão. Capacidade Máxima - 2 
adultos e 2 crianças menores de 12 ano.

Detalhes de compra / informações de vendas. 

● Este investimento é considerado um Resort Ho-
tel Villa Investment (RHVI) 
● Investir em uma casa em um hotel resort é como 
um investimento “Comprarpara Alugar” 
● Você compra a casa com um título de propriedade 
seccional em seu nome e "alugar" para os hóspedes. 
● O hotel atua como uma empresa de gerenciamen-
to supervisionando o processo para o investidor por 
meio de um aluguer em associação . 
● Sua casa pode estar registrada em seu nome pessoal, 
nome da empresa ou parcerio, o que você desejar. 
● Assim que a unidade for vendida ao comprador, 
você entrará em um acordo de locação com a Praia 
do Cossa Resort Hotel, que alugará a unidade em 
seu nome e pagará dividendos mensais que não são 
tributáveis em suas mãos. 
● Os dividendos podem ser mantidos em sua con-

ta bancária em Moçambique ou enviados para sua 
conta no exterior. 
● Você terá o direito de usar sua unidade por 60 dias 
do ano e os dias restantes estarao sobre gerencia da 
praia do cossa . 
● Você não será obrigado a cobrir quaisquer cus-
tos de manutenção ou substituição de móveis por 
desgaste ou danos,isso é feito pela Praia do Cossa 
Resort Hotel. 
● Todos os custos de segurança, seguro e manuten-
ção são realizados pelo Hotel Praia do Cossa Resort. 
Nenhum imposto é cobrado

 ➢ Por que investir?
Um Resort Hotel Vila Investment (RHVI) "faz o 

que diz." Ele concede aos investidores a oportu-
nidade de investir em uma Casa de hotel resort. 
A atração é clara. Facilita a posse de uma Casa de 
hotel resort em um local popular que é bem ocu-
pado e que gera um bom rendimento através de 
reservas. Mas há muitas outras vantagens também. 
É por isso que investidores de todo o mundo estão 
buscando este tipo de oportunidade de investimen-
to em hotéis. 
➢ O investimento na vivenda do hotel pode ser 
seguro com a opção de devolução do aluguer da 
garantia. 
➢ Fornece baixos níveis de entrada em comparação 
com apropriedade residencial 
➢ Uma vez adquirido, ele é financeiramente livre de 

problemas, já que toda a manutenção, segurança, 
seguro, upgrades etc. são atendidos pela gerência 
do hotel. 
➢ Gestão de hotéis proativamente no mercado, e 
gerenciar a limpeza e manutenção dos quartos. 
➢ Melhores rendimentos do que outros investi-
mentos de comprapara venda. 
➢ Concede a oportunidade depossuir umapercen-
tagem do setor de hospitalidade. 

➢ Exemplos de retornos rentáveis por ter in-
vestido na Praia do cossa. 

➢ O Hotel Villa / Suítes oferece uma excelente 
oportunidade de investimento e uma oportunidade 
de diversificar as carteiras de imóveis e retornos 
mensais. 
➢ A indústria hoteleira de Moçambique está 
crescendo! Os hotéis têm desfrutado de um 
comércio recorde, com a indústria hoteleira ex-
perimentando um crescimento ano após ano. A 
maior força motriz tem sido a queda do valor 
dos meticais, que aumentou o turismo receptivo 
à medida que Moçambique se torna um destino 
de férias ainda mais popular. O Investmento 
dentro de um Hotel Resort é uma das classes 
de activos mais recentes e mais rentáveis, ofere-
cendo um dos investimentos de risco mais bai-
xo, com desempenho melhorado pela instabili-
dade política e económica em Moçambique. Os 
meticais enfraquecidos continuaram a atrair um 
maior número de turistas e convidaram mais 
feriados domésticos onde as pessoas passam 
férias em casa, em vez de internacionalmente, 
o que resulta numa maior taxa de ocupação do 
Hotel. 
➢ Encorajamos-te a investir nas casas seccional 
doHotel Praia do Cossa Resort e tornar-separte da 
indústria hoteleira onde aproveita os meticais de-
preciativos e transforma o teu investimento num 
lucro fenomenal numa economia que não está a 
funcionar. 

Exemplo 1: 
➢ Em 2014, uma casa com 3 quartos foi vendi-
dapor 188 000 dólares (5 984 980 Meticais) 
➢ Em 2018, a mesma casa com 3 quartos foi 
vendidapor 188 000 dólares (11 280 000 meti-
cais)
 ➢ Os dividendos tiveram uma média de 342 545 
meticais por ano (1 712 725 Meticais para o 
período). 
➢ Retorno Total do Investimento 11 280 000 - 5 
984 980 + 1712 725 = 7 007 745 meticais. Igual 
a 117% de retorno do investimento em 5 anos 
(23,4% de retorno do investimento por ano) 

Exemplo 2: 
➢ Em 2016, uma casa com 1 quarto foi vendida-
por $ 98.000 (4 214.000 meticais) 
➢ Em 2018 a mesma casa de 1 quarto foi vendi-
dapor $ 98.000 (6 055 460 Meticais) 
➢ Os dividendos foram em média 191 467 meti-
cais por ano (574 401 Meticais para o período). 
➢ Retorno Total do Investimento 6 055 460 - 4 
214 000 + 574 401 = 2 415 861. Igual a 57% de 
Retorno do Investimento em 3 anos (19% de 
retorno do investimento por ano) 

➢ Por que investir nas Casas do Hotel Resort ? 
➢ Retornos típicos variam de 15% a 25% ao ano 
➢ Crescimento nos mercados hoteleiros regionais 
deverá continuar 
➢ Normalmente, renda imediata com risco de 
desenvolvimento zero devido ao hotel já estar 
operacional 
➢ Um aumento nos turistas em Moçambique que 
se hospedam em Moçambique para as suas férias 
significa que a procura de férias de lazer em Mo-
çambique está a aumentar 
➢ Um Meticais fraco significa que o turismo em 
Moçambique está a subir e, subsequentemente, os 
níveis de ocupação hoteleira, particularmente nas 
regiões, estão a aumentar 
➢ Os retornos são entregues pela empresa de ges-
tão e garantidos pelo desenvolvedor 
➢ Um investimento totalmente sem mãos com 
rendimentopassivo, sem taxas de gestão, sem 
custos de funcionamento e sem necessidade de 
encontrar inquilinos 
➢ Vendas de casas de campo, todas supervisiona-
das por advogados, com as ações da Villa registra-
das em seu nome no registro da escritura.

PUBLICIDADE
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prevenção das doenças de origem hí-
drica com destaque para a cólera que 
afecta algumas províncias do País e 
a tomada de medidas de prevenção 
dos desastres naturais.

Nesse contexto, a brigada central 
solidarizou-se com os moçambica-
nos que foram vítimas dos efeitos das 
tempestades tropicais “ANA e GOMBE”, 
que culminaram com a destruição de 
62 hectares de culturas diversas, 466 
casas, 19 salas de aula e queda de 36 
postes de energia, afectando um total 
de 2.961 pessoas agregadas em 571 
famílias, 2.155 alunos, com registo de 
um total de 4 óbitos. 

“Estendemos a nossa solidariedade 
as vítimas do Ciclone FREDDY que 
atingiu a zona Centro e Sul do país, 
assim como as vítimas das enxurra-
das que abalaram algumas partes da 
província e Cidade de Maputo”, disse.

Para Amélia Muendane, a presença 
física da briga central no meio do povo 
emana um outro sentimento, na me-
dida em que, demonstra a preocupa-
ção da Frelimo.

“Demonstra igualmente o segui-
mento da linha política do partido, 
segundo a qual, a Frelimo sempre está 
com o povo, o que herdamos dos nos-
sos pais fundadores”, frisou a dirigente 
política, tendo na ocasião, mobilizado 
o povo, particularmente, a população 
do Niassa, a envolver-se activamente 
no combate às doenças endémicas, 
como a cólera entre outros, através de 
uma educação cívica permanente.

“Junto do povo, com o povo e pelo 

povo, onde sempre pertencemos, 
devemos gerar soluções conciliatórias 
que permitam a construção de um 
bem-estar de todos, pois este é o pri-
meiro e último beneficiário da gov-
ernação do nosso glorioso partido”, 
realçou.

II SESSÃO ORDINÁRIA

No entanto, realizou-se na última 
quarta-feira, a II sessão ordinária do 
comité provincial do Niassa, teste-
munhada pela membro da comissão 
política e chefe da brigada central de 
assistência e apoio à esta província, 
Amélia Muendane. 

Além do preenchimento da vaca-
tura deixa pelo antigo Secretário de 
Estado da Província, Dinis Vilanculo, 
nomeado para o cargo de PCA da 
empresa Imprensa Nacional, a II sessão 
analisou e aprovou o relatório do sec-
retariado do comité provincial; o plano 
do secretariado do comité provincial e 
o orçamento do partido para o ano de 
2023; o relatório do comité de verifica-
ção do comité provincial; o informe da 
bancada da FRELIMO na Assembleia 
provincial informe do Conselho Execu-
tivo provincial. 

Na abertura da sessão, o primeiro 
secretário do comité provincial e chefe 
do gabinete provincial de preparação 
das eleições, Artur Nalincha Mchopa, 
enfatizou que a FRELIMO é um partido 
das transformações, que concretiza a 
sua linha política com base nas aspira-
ções e vontade do povo.

produtos para o gabinete provincial 
de preparação de eleições.

RECENSEAMENTO ELEITORAL

No entanto, as actividades desen-
volvidas há dias pela briga central de 
assistência a Niassa visavam engajar, 
consciencializar e harmonizar as de-
cisões do partido rumo a uma par-
ticipação frutuosa da gloriosa e vitori-
osa Frelimo e dos seus candidatos nas 
eleições autárquicas de 11 de Outubro 
próximo.

Porém, observou Amélia Muen-
dane, antes da realização das eleições, 
terá lugar o processo de recensea-
mento, que é a antecâmara para a par-
ticipação de todos os moçambicanos 
no escrutínio de Outubro próximo. 

“A nossa mobilização e dos poten-
ciais eleitores é a primeira actividade 
política que devemos abraçar para o 
êxito das nossas pretensões de vitória 
no processo eleitoral”, exortou.

Relativamente às decisões emana-
das do 12º Congresso, incluindo as 
orientações do Presidente da Frelimo 
e da República de Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, a chefe da brigada central 
referiu tratar-se de linhas mestras que 
guiarão o partido nos próximos 5 anos.

“Por isso, a sua absorção pelos mem-
bros é uma missão sagrada, porque 
somente quem segue essas directrizes 
é que pode cumprir com os objecti-
vos superiores do nosso glorioso par-
tido”, frisou, acrescentando que, nesta 
missão sagrada não os membros, mili-
tantes e simpatizantes do partido no 
Niassa não devem claudicar.

“Isso, porque nós é que somos os 
seus executores e supervisores, e a 
nossa presença e entrega é que ditar-
ão os resultados finais que inequivoca-
mente devem ser positivos”, asseverou.

Entretanto, anotou que a presença 
da brigada central no Niassa, não de-
veria significar o relaxamento do tra-
balho que vinha sendo desenvolvido 
ao nível local, mas sim, um reforço 
institucional que visa harmonizar as 
decisões da liderança do Partido e as 
actividades que estão a ser desenvolvi-
das, que se diga de passagem que são 
positivas. “ Este reconhecimento do 
trabalho desenvolvido, visa exacta-
mente unir o resultado do trabalho 
que vem sendo desenvolvido e as 
decisões do 12º Congresso, cujas teses 
tiveram a participação de todos os 
membros”, destacou.

Artur Muchopa referiu que para o 
efeito, o partido deve ganhar bem em 
todos os municípios da província do Ni-
assa, nas próximas eleições autárquicas.

Por isso, “a conquista de uma paz 
duradoira, o reforço permanente da 
unidade nacional, e a promoção do 
desenvolvimento económico, rumo 
ao bem-estar da população do país, e 
de forma particular do Niassa, é agen-
da de governação do partido”.

De seguida felicitou a brigada cen-
tral, chefiada por Amélia Muendane 
pelo trabalho abnegado realizado que 
culminou com a oficialização do gabi-
nete provincial de preparação das sex-
tas eleições autárquicas no Niassa, e 
na monitoria dos órgãos de base. Este 
facto, segundo Artur Muchopa, “serviu 
de alavanca para os desafios da corrida 
eleitoral que se avizinha”, congratulou.

Por sua vez, a membro da comissão 
política e chefe da brigada central de 
assistência e apoio à Niassa, começou 
a sua intervenção, saudando o presi-
dente da FRELIMO e da República de 
Moçambique, Filipe Nyusi, pela sábia 
liderança do governo e pela entrega 
abnegada nos esforços da busca da paz 
e desenvolvimento sustentável do país.

De seguida Amélia Muendane exor-
tou aos membros do partido a consoli-
dar a coesão interna, unidade nacional 
e a construção do diálogo, baseado no 
princípio da crítica-auto crítica. 

No final dos trabalhos, a II sessão 
ordinária do comité do provincial do 
Niassa contribuiu com um valor de 
187.200 meticais, incluindo diversos 

Frelimo não pode falhar no Niassa
A membro da comissão política e chefe da brigada central de assistência e apoio à província do Niassa, Amélia Muendane, assegurou os membros, militantes e simpatizantes do partido que 
a Frelimo está proibida de falhar nas seis autárquicas no dia 11 de Outubro próximo. “O povo está confiante no nosso desempenho rumo à vitória nos pelitos eleitorais que se avizinham”, 
sublinhou, para depois observar que, a realização das eleições autárquicas é um ensaio para as eleições gerais do próximo ano. “Por isso, que o nosso desempenho na preparação das eleições 
autárquicas ditará a nossa preparação para as eleições gerais”, instou a chefe da brigada central.

Amélia Muendane, chefe da brigada central de Assistência e apoio à província do Niassa

Mandatada pela Comissão Política, 
para junto dos membros, militantes e 
simpatizantes do partido e da popu-
lação em geral da província, se inteirar 
sobre a situação política, económica 
e social do Niassa; orientar, mobilizar 
e acompanhar os órgãos, membros 
e simpatizantes do Partido para o 
seu envolvimento no processo das 
eleições autárquicas, Amélia Muen-
dane fez saber que a Frelimo é o único 
partido que conta com quadros estra-
tegicamente formados, que tem a ca-
pacidade de fazer leituras certeiras dos 
eventos futuros.

“É por isso que este partido está 
sempre rodeado de êxitos. Esta quali-
dade deve ser explorada ao máximo, 
dando espaço aos nossos quadros de 
mostrarem o seu saber e sua entrega 
para a causa do Partido, através do 
aproveitamento pleno destas quali-
dades”, disse a também membro da 
comissão política.

A brigada central chefiada por Amé-
lia Muandane que semana passada 
trabalhou no Niassa, divulgou tam-
bém as decisões tomadas no 12º Con-
gresso da Frelimo, bem assim, inteirou-
se sobre o nível de preparação para as 
Eleições Autárquicas.

“Todos os membros contam na F Fre-
limo,, e a sua contribuição é que faz deste 
Partido, um colosso reconhecido inter-
nacionalmente como um dos partidos 
mais organizados do mundo”, disse. 

Além de oficializar o gabinete provin-
cial de preparação de eleições, a brigada 
central que assiste Niassa, mobilizou 
igualmente os membros, militantes, 
simpatizantes, sociedade civil, confissões 
religiosas e a população em geral para 
uma participação massiva na educação 
cívica, no recenseamento eleitoral e no 
processo das Eleições Autárquicas.

“Fomos mandatados pela comissão 
política para virmos acompanhar de 
perto, a situação de emergência pro-
vocada depressões tropicais Gombe e 
Ana e prestar solidariedade aos afecta-
dos; transmitir mensagens de repúdio 
e condenação às acções terroristas e 
mobilizar à sociedade, apoios e soli-
dariedade para a população vítima”, 
disse, indicando também como tarefa 
emanada pela comissão politica, a 
mobilização dos membros, militan-
tes, simpatizantes e a população em 
geral para intensificar a promoção da 
Unidade Nacional, da Paz e do Desen-
volvimento, assim como, mobilizar a 
população sobre a necessidade de 

completa hoje foi dedicada à causa da 
Frelimo, desde a luta de libertação na-

que parte dos 80 anos de vida que 
a Camarada Deolinda Guezimane 

cional até a fase actual de consolidação 
da nação moçambicana.

"Não é um simples aniversário que 
celebramos, mas uma exaltação à trajec-
tória de uma mulher que muito fez para 
a libertação do nosso país", destacou.

e carinho a si. 
Deolinda Guezimane foi uma figura 

de destaque no Destacamento Femi-
nino, uma das fundadoras da OMM, 
tendo sido a primeira Secretária-Geral 
desta agremiação.

Acrescentando, o Secretário-Geral 
afirmou que "a história da Camarada 
Deolinda Guezimane confunde-se 
com o próprio processo de libertação 
de Moçambique", justificando a razão 
de se prestar a homenagem "a esta 
grande figura" no dia em que comple-
ta mais um ano de vida.

Em breves considerações, profe-
ridas mesmo em jeito de gratidão, 
Guezimane não escondeu a emoção 
pelo momento. Aliás, descreveu a visi-
ta como uma demonstração de amor 

Frelimo busca inspiração nos 
quadros históricos

Simpósio rende-se às mulheres percursoras

O Secretariado do Comité Central 
da Frelimo, liderado pelo respec-
tivo Secretário-geral (SG), Roque 
Silva, visitou terça-feira, duas figu-
ras históricas do partido, nome-
adamente, Raimundo Pachinuapa 
e Jacinto Veloso, com o objectivo 
de partilhar os principais desafios 
da actualidade  e receberem acon-
selhamentos para melhor enfren-
tá-los, com particular enfoque, nas 
eleições autárquicas de Outubro 
próximo.

Esta quinta-feira, 16 de Março, a Organização da Mulher Moçambicana (OMM) assinala a passagem dos 50 anos da sua criação, cujo momento mais alto, 
será a realização de um simpósio que vai homenagear as mulheres percursoras da agremiação. O programa das festividades de celebração das bodas 
de ouro, tiveram lugar no distrito de Boane e foram orientadas pela primeira-dama da Republica e presidente da Organização da Mulher Moçambicana 
(OMM), Isaura Nyusi, centradas na promoção da cultura de solidariedade humana. 

FRELIMO inspira-se na vida e experiência de Raimundo Pachinuapa

Direcção da FRELIMO busca inspiração em Jacinto Veloso

Secretariado da FRELIMO felicitando Deolinda Guezimane

A escolha deste roteiro de visitas, 
resultou, de acordo com Roque Silva, 
do reconhecimento que a direcção 
da Frelimo tem da experiência acu-
mulada pelos dois veteranos da luta 
de libertação nacional, ao longo dos 
anos que estiveram ao serviço do par-
tido e do país,  facto que lhes coloca, na 
posição de bibliotecas vivas da Frelimo 
e da jovem nação moçambicana.

Por esse facto, “esta visita reveste-se 
de particular simbolismo, dado que, 
marca o respeito por aqueles que de-
ram grande parte da sua juventude 
e das suas vidas pela Frelimo e por 
Moçambique, desde a heróica Luta 
de Libertação Nacional, passando pelo 
processo de construção e de afirma-
ção da nação  moçambicana e que até 
aos dias de hoje têm estado na linha 
da frente na transmissão de valores 
patrióticos para a juventude”, sublin-
hou o SG da Frelimo. 

"A Frelimo nunca se esquece daqueles 
que deram as suas vidas para o cresci-
mento do próprio partido. Os Camara-
das Raimundo Pachinuapa e Jacinto Ve-
loso, são testemunhos de uma geração 
que tornou possível a realização de um 
sonho colectivo de independência na-
cional e que permitiu os moçambicanos 
serem donos do seu próprio destino”, 
disse o Secretário  Geral.

Por seu turno, Raimundo Pachinu-
apa e Jacinto Veloso manifestaram a 
sua satisfação pelo gesto do partido, 
através do seu Secretário-geral, e pela 
oportunidade que tiveram de receber 
informações relevantes sobre os de-
safios internos do Partido, bem como 
sobre o actual estágio do País.

Manifestaram a sua total disponibi-
lidade em continuar a dar a sua contri-
buição para o crescimento da Frelimo 
e do país.

FELICITAÇÕES A DEOLINDA 
GUEZIMANE

No entanto, na segunda-feira, 
Roque Silva visitou a combatente da 
Luta de Libertação Nacional, Deolinda 
Guezimane, na sua residência, pela 
passagem do 80º aniversário natalício.

Acompanhado pelas Secretárias do 
Comité Central Para Administração e 
Finanças, Sónia Macuvel; Comunicação 
e Imagem, Ludmila Maguni e da Secre-
tária Geral da Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), Mariazinha 
Niquisse, o SG do partido reconheceu 
os feitos da aniversariante na luta de lib-
ertação nacional, no fortalecimento da 
Frelimo, na construção e consolidação 
do Estado moçambicano.

Na ocasião, Roque Silva, lembrou 

Nesse diapasão, as mulheres 
moçambicanas celebraram no dia 4 
de Março, os 55 anos da fundação do 
Destacamento Feminino. O programa 
comemorativo inclui, entre varias ac-
tividades, o lançamento do Boletim da 
OMM; a distribuição de folhetos com 
as principais linhas do programa da 
OMM e as principais decisões do 12º 

rural” e Mulher e inclusão financeira.
O programa inclui ainda a realização 

de debates sobre mulher no contexto 
mulher, paz e segurança; de casa-
mentos colectivos e da Gala Mulher 
Moçambicana.

“Ė uma idade de ouro que será marca-
da por várias actividades, com destaque 
para o lançamento das obras 55 anos do 

Congresso da Frelimo.
Foram também realizados torneios 

desportivos da mulher, lançado con-
curso literário; festival de danças tradi-
cionais e palestras sobre, “Mulher e sua 
participação na política”, “Uniões Pre-
maturas: Os desafios para a sociedade 
e para a mulher”; “Mulher trabalhadora: 
os desafios actuais; Mulher e economia 

Destacamento Feminino: Emancipação 
e Legado e 50 anos da OMM: Percurso e 
Desafios”, refere a organização.

O momento mais alto das celeb-
rações, será uma homenagem, a ser 
feita durante o Simpósio dos 50 anos 
da OMM, às mulheres percursoras da 
organização e reflectir em torno do 
passado e futuro da organização. 

- E felicita Deolinda Guezimane, pelo seu octogésimo aniversário, cuja efeméride assinalou-se semana 
passada, em Maputo

- Efeméride marca a massagem do meio século da OMM

- Instou Amélia Muendane, membro da comissão política e chefe da brigada central de assistência e apoio à província do Niassa, aos quadros do partido.
- A II sessão ordinária do comité do provincial do Niassa contribuiu com um valor de 187.200 meticais, incluindo diversos produtos para o gabinete provincial de preparação de eleições.

Para sustentar as suas bases Nas eleições autárquicas de Outubro próximo
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cias de Gaza, Inhambane e Sofala, e 
as cheias e inundações na Cidade e 
Província de Maputo. As restantes 162 
mil pessoas foram acolhidas em casas 
de familiares e amigos.

No entanto, o primeiro-ministro 
afirmou que como resultado destes 
fenómenos climatéricos extremos, 
o Governo decidiu criar, em 2017, o 
Fundo de Gestão de Calamidades 
(FGC) para assegurar a disponibilidade 
imediata e previsibilidade de recursos 
para fazer face a ocorrência dos desas-
tres naturais.

“Reiteramos que os recursos do 
Fundo de Gestão de Calamidades 
destinam-se exclusivamente ao finan-
ciamento de actividades de reforço 
da prontidão, resposta, recuperação, 
bem como a reconstrução pós-calam-
idades”, disse Maleiane.

Para detalhar, o Ministro das Obras 
Públicas, Habitação, e Recursos Hídri-
cos esclareceu deu a conhecer tam-
bém aos deputados que, foram evac-
uadas 535 cabeças de gado (bovino 
e caprino) e 1.420 aves para zonas se-
guras; abertos 72 Centros de Acomo-
dação ao longo da época para acolher 
cerca de 24.886 pessoas nas províncias 
de Maputo, Cidade de Maputo, Gaza, 

ções e 1.747 artes de pesca desapa-
recidas, 1.089 bovinos e 31.378 aves 
perdidas. 

Foram igualmente registados, cu-
mulativamente, 117 feridos e 117 óbi-
tos; 273.190 pessoas afectadas, (54.691 
famílias); 69 Unidades Sanitárias, 46 
casas de culto, queda de 194 postes 
de energia, dos quais 02 postes de 
transformação, 11.250 km de estradas 
afectados, 20 aquedutos e 02 pontes 
destruídas. 

Na Educação, Agricultura e Pecuária, 
referiu, foram de modo global afecta-
dos, 686 salas de aulas em 1.012 esco-
las, prejudicando 1.036.212 alunos e 
11.895 professores; 72.626.9 hectares 
de culturas diversas e perdidos 28.603 
hectares de culturas e diversos equipa-
mentos agro-mecânicos. 

No entanto, em acções de pron-
tidão e assistência humanitária aos 
afectados, o Governo através do Insti-
tuto Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD), e envolven-
do actividades multissectoriais, foram 
sensibilizadas 170.229 pessoas para se 
retirarem das zonas de risco, das quais, 
18.229 foram albergadas nos centros 
de acomodação estabelecidos em 
resposta ao Ciclone Freddy nas provín-

Inhambane e Sofala.
Para estas operações, o governo 

mobilizou 26 barcos, 02 drones, 01 
helicóptero, 10 rádios VHF, 02 viaturas 
anfíbias, efectivos das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) e 20 nadadores vol-
untários. 

Em relação a equipamentos, Carlos 
Mesquita disse que, em 2017, o então 
INGC adquiriu 10 pontes móveis, das 
quais 04 são plataformas flutuantes 
(do estilo batelão) e 06 são pontes. 

“Neste momento estão montadas 
na província de Nampula 03 pontes de 
15 metros cada, das quais, 02 implan-
tadas no troço Nacala-a-Velha/Mem-
ba, na ponte sobre o rio Nachiropa e a 
terceira implantada em Liúpo, no troço 
Corane/Liúpo”, apontou o MOPHRH. 

Na província de Niassa acrescentou, 

de Pensões dos Funcionários e 
Agentes do Estado, estabelecendo o 
Regime Jurídico de Segurança Social 
Obrigatória dos Funcionários e Agen-
tes de Estado e reformar o Sector Em-
presarial do Estado. 

“A reforma da política salarial que 

tabelas, 5.625 salários e 35 suplemen-
tos ou subsídios. 

“Este facto, fazia com que existisse 
na administração pública directa e 
indirecta do Estado diferentes níveis 
salariais, tabelas remuneratórias, mui-
tos subsídios, assim como diversa 

está implantada uma ponte de 21 met-
ros, sobre o rio Luatize no troço Chicono-
no/Mavago e em Maputo localizam-se 
01 plataforma flutuante e 01 ponte 
móvel em processo de reparação. 

As restantes 03 plataformas flutu-
antes operacionais encontra-se prep-
osicionada em Caia, na Direcção Re-
gional Centro do INGD. 

 REFORMA 
SALARIAL HISTÓRICA

Em relação à Tabela Salarial Única 
(TSU), Adriano Maleiane explicou 
que é uma reforma iniciada em 2016 
com objectivo de melhorar as fontes 
de arrecadação de receitas internas; 
racionalizar os gastos públicos; auton-
omizar, de forma faseada, o Fundo 

estamos a implementar é histórica por 
introduzir, pela primeira vez, uma Ta-
bela Salarial Única que engloba num 
único instrumento, aprovado por esta 
Magna Casa do Povo, as remunera-
ções dos Funcionários e

Agentes do Estado da administ-
ração directa e indirecta do Estado”, 
frisou, para de seguida observar que, 
não obstante as reformas que vinham 
sendo adoptadas e implementadas 
desde 1990, prevaleciam desequilí-
brios na pirâmide salarial do Estado, 
com destaque para a proliferação de 
carreiras, bem como o agravamento 
do fosso salarial entre as mesmas. 

A título ilustrativo, o primeiro-min-
istro apontou que existia na admin-
istração directa e indirecta do Estado, 
constituída por 89 níveis salariais, 103 

legislação dispersa relativa a esta ma-
téria, desde Leis, Decretos, Diplomas 
Ministeriais e Despachos Conjuntos”, 
esclareceu. 

É neste contexto que, através da 
Lei nº. 5/2022, revista e republicada 
pela Lei nº 14/2022, Lei de bases, 
estabeleceu-se critérios para a fixação 
das remunerações na função pública 
e dos servidores públicos, dos titulares 
ou membros de órgão público e dos 
titulares e membros dos órgãos da 
administração da justiça, bem como 
das Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique.

“Por isso é histórico porque as re-
formas anteriores não tinham conse-
guido trazer uma lei de bases que es-
tabelecesse regras para o pagamento 
de salários na administração pública. 

salientou o governante.
Aliás, o primeiro-ministro sublinhou 

que com esta Lei, foram simplificadas a 
pirâmide salarial e o sistema de remu-
nerações na administração pública, 
nos órgãos de soberania e na admin-
istração indirecta do Estado, passando 
a existir apenas duas tabelas salariais, 
designadamente, a Tabela Salarial Úni-
ca (TSU) para a administração pública 
no geral e a Tabela salarial das Forças 
de Defesa e Segurança. 

“Com a simplificação da pirâmide sa-
larial e do sistema de remunerações na 
administração pública, órgãos de sober-
ania e administração indirecta do Estado, 
reduzimos os 5.625 salários para 63, os 89 
níveis salariais para 21, assim como as 103 
tabelas para duas e os 35 suplementos 
para 18”, destacou Maleiane. 

salarial entre funcionários afectos nos 
diferentes sectores com os mesmos 
qualificadores e categorias profissionais. 

A título ilustrativo, apontou Ma-
leiane, o salário mínimo actualmente 
está fixado em 8.758,00 meticais

contra os anteriores 4.468,00 met-
icais da administração directa a altura 
em que foi realizado o estudo sobre 
esta matéria, em 2017.

No entanto, o primeiro-ministro deu 
a conhecer que a reforma da política 
salarial do Estado, dada a sua magni-
tude e complexidade, compreende 
duas fases, designadamente, de en-
quadramento e a de actualização dos 
qualificadores profissionais. 

Assim, a primeira fase, foi a de en-
quadramento e tinha como objectivo 
ajustar os anteriores níveis salariais dos 

No passado, na prática, quem fixava 
os critérios de remuneração era o Gov-
erno. Com a actual reforma da política 
salarial foi introduzida a Tabela Salarial 
Única que tem o salário do Chefe de 
Estado e Chefe do Governo como 
referência, é por isso que é histórico”, 

Outro grande impacto da imple-
mentação da TSU, decorre do facto, de 
que ela irá também permitir assegurar 
a estabilidade e profissionalização dos 
recursos humanos na função pública, 
bem como eliminar as disparidades 
salariais, trazer maior equilíbrio e justiça 

funcionários e agentes do Estado para 
os actuais 21 níveis previstos na Tabela 
Salarial Única, sem alterações das car-
reiras e qualificadores profissionais. 

“Nos termos da Lei nº. 5/2022, no 
processo de enquadramento assegu-
ramos que nenhum funcionário ou 
agente do Estado tivesse o seu salário 
reduzido em relação aquele que aufe-
ria à data de entrada em vigor desta 
Lei”, salientou. 

Presentemente, prosseguiu Adria-
no Maleiane, está em implementação 
a segunda fase que é de ajustamento 
dos qualificadores das carreiras profis-
sionais e das funções de direcção, che-
fia e confiança em função dos 21 níveis 
da Tabela Salarial Única. 

APRECIAÇÃO DIVERGENTE DAS 
BANCADAS

Sem constituir novidade quando se 
tratar de avaliar o governo, com a ex-
cepção da bancada da FRELIMO que 
deu nota positiva e encorajou o execu-
tivo nos seus esforços, as bancadas da 
oposição, nomeadamente Renamo 
e MDM, chumbaram as informações 
prestadas.

Pra sustentar a nota positiva, a 
bancada da FRELIMO, através do 
deputado Afonso Lopes Nipero, disse 
que, apesar de prevalecer desafios, 
no que concerne a implmentacao da 
TSU, a informação do Governo aponta 
ganhos como por exemplo, a inversão 
da tendência crescente da massa sala-
rial verificada em anos anteriores e o al-
cance de um equilíbrio salarial dentre 
profissionais na mesma carreira em 
diferentes órgãos do Estado; a redução 
do número de tabelas salariais diferen-
ciadas e do peso das despesas com 
salários e remunerações.

“Com o trabalho que o nosso Gov-
erno está desenvolvendo no âmbito 
da implementação da TSU ao nível de 
cada Instituição do Estado à escala na-
cional, acreditamos que os problemas 
detectados serão, num futuro breve, 
ultrapassados e estabilizada a justiça 
salarial que todos almejamos. Apela-
mos ao Governo que continue a envi-
dar esforços na perspectiva de sanar as 
inconformidades na implementação 
da TSU”, referiu Afonso Nipero.

Por outro, o deputado, Faruk Os-
man, também da bancada maioritária, 
enalteceu a resposta dada pelo gov-
erno as chuvas e ciclones, por via do 
INGD que acudiu de imediato, às pop-
ulações afectadas, mobilizando meios 
de salvamento e resgate, montando 
com prontidão centros de acolhimen-
to, coordenando com eficiência os co-
mités locais de gestão de riscos.

Prontidão do Governo evitou mortes e destruições
Desde o início da época chuvosa e ciclónica, as várias acções multissectoriais realizadas pelo Governo no quadro da implementação do Plano de Contingência 2022-2023, concorreram 
para mitigar os efeitos das calamidades naturais, evitar perdas de vidas humanas e reduzir danos maiores nas infra-estruturas públicas e privadas, afirmou o primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, durante a sessão de informações ao governo na Assembleia da República. Em relação à Tabela Salarial Única (TSU), Adriano Maleiane esclareceu que, concluída a primeira fase, 
que, permitiu simplificar os 89 níveis salariais, 103 tabelas, 5.625 salários e 35 suplementos ou subsídios, no Estado passou a existir apenas duas tabelas salariais, designadamente, a Tabela 
Salarial Única (TSU) para a administração pública no geral e a Tabela salarial das Forças de Defesa e Segurança. “Presentemente, está em implementação a segunda fase que é de ajusta-
mento dos qualificadores das carreiras profissionais e das funções de direcção, chefia e confiança em função dos 21 níveis da Tabela Salarial Única”, observou o primeiro-ministro. 

- Afirma Primeiro-Ministro moçambicano, Adriano Maleiane, na sessão de informações na Assembleia da República

Na presente época chuvosa e ciclónica 

Adriano Maleiane, PM

ANSELMO SENGO                                                     
Email: sengoans@yahoo.com.br

As perguntas ao governo foram for-
muladas pelas três Bancadas Parlamen-
tares, com particular enfoque no sector 
Obras Públicas, Habitação, e Recursos 
Hídricos, onde a Frelimo, solicitou infor-
mação detalhada sobre o impacto da 
época chuvosa 2022/2023 na vida dos 
moçambicanos, incluindo dados sobre 
as pessoas afectadas, as infraestruturas 
danificadas, bem como as medidas em 
curso para atender às necessidades das 
populações e para a reposição das in-
fraestruturas danificadas. Por sua vez, a 
bancada Parlamentar da RENAMO quis 
saber do Executivo o que está sendo 
feito para se alcançar a justiça salarial e 
se garantir a estabilidade institucional 
no aparelho do Estado.

Já a bancada Parlamentar do MDM 
solicitou informações, de forma det-
alhadas, do Executivo moçambicano, 
sobre que meios o Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de Desas-
tres (INGD) conta para garantir a busca 
e salvamento de cidadãos em situa-
ções de isolamento, tendo em conta, 
as fragilidades e insuficiência de meios 
demostrada nas operações de resgate 
e salvamento das vítimas das cheias no 
Distrito de Boane, bem como as acções 
que estão em curso com vista a garantir 
a descentralização da capacidade técni-
ca e material do INGD. Durante dos dois 
dias, isto é, quarta e quinta-feira, o gover-
no, coordenado pelo Primeiro-ministro 
respondeu as perguntas solicitadas, e 
os ministros que superintendem as pas-
tas da Economia e Finanças e das Obras 
Públicas, Habitação, e Recursos Hídricos, 
detalharam.

Por isso, nas considerações finais, 
Adriano Maleiane ressaltou que o país, 
devido a sua localização geográfica, está 
exposto a ameaças e riscos de desastres 
naturais que causam elevados danos 
humanos e materiais, como se pode 
constatar na presente época chuvosa 
e ciclónica, onde, entre o período de 01 
de Outubro de 2022 a 06 de Março de 
2023, foram registados danos em cerca 
de 48.432 casas, das quais, 18.697 par-
cialmente destruídas; 3.780 totalmente 
destruídas e 26.085 inundadas.

Registou-se ainda a destruição de 
265 tanques piscícolas, 86 embarca-
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CS), apela ao bom senso no debate 
das matérias propostas para a dis-
cussão, sobretudo o ponto que diz re-
speito ao reajuste salarial. Acrescenta 
que, neste capitulo, as partes deverão 
ter em conta o agravamento do curso 
de vida que afecta em grande escala 
os produtores da riqueza nacional.

disse que “estamos satisfeitos por 
continuarmos a liderar como a marca 
mais valiosa de África, o que indica 
que o nosso modelo de negócio, com 
foco no fornecimento consistente 
de serviços excelentes e soluções 
bancárias, bem como de gestão de 
activos e de seguros, está a surtir os 

Para o responsável máximo pela 
gestão do banco, o mote do Grupo, 
“África é a nossa casa, nós impulsion-
amos o seu crescimento”, visa ligar 
Moçambique e todo continente afri-
cano ao mundo na busca de um cres-
cimento inclusivo e sustentável para o 
País e para o continente.

Já a ministra do Trabalho e Segu-
rança Social, esta apelou a máxima 
entrega e ponderação de todos os 
actores nos debates sobre a definição 
da nova tabela salarial, sublinhando 
ser importante que se estude e se 
define as melhores formas de apli-
cação do modelo vigente de fixação 

Apelo à reflexão na definição 
de novos salários 

Standard Bank mais valiosa em África

O debate iniciado, última quinta-feira, em Maputo, pela Comissão Consultiva do Trabalho (CCT), rumo à definição 
da nova tabela salarial, começa com um apelo à reflexão sobre a matéria, sobretudo, porque a economia nacional 
que é a base para qualquer mexida salarial, não cresceu tanto. Os empregadores dizem que a economia revelou-
se “estática” em 2022, o que pode implicar na definição da nova tabela salarial, este ano.

O Standard Bank foi, recente-
mente, nomeado, pelo segundo 
ano consecutivo, como a marca 
bancária mais valiosa de África, em 
2023, no ranking anual do Brand 
Finance referente às 500 marcas 
bancárias mais fortes do mundo.

Todos os anos, a Brand Finance 
põe à prova as 5.000 maiores mar-
cas e publica cerca de 100 relatórios, 
classificando-as em diferentes secto-
res e países. As 500 marcas bancárias 
mais valiosas e mais fortes do mundo 
estão incluídas no ranking anual da 
Brand Finance Banking 500.

A propósito da nomeação, o admi-
nistrador delegado do Standard Bank 
em Moçambique, Bernardo Aparício, 

resultados desejados”.
Em 2019, conforme enfatizou Ber-

nardo Aparício, o Standard Bank deu 
início à jornada de redefinição, funda-
mentalmente, do seu negócio. O banco 
empreendeu uma transformação 
pronta para o futuro e a expansão para 
uma plataforma de negócios.

dos salários mínimos por sectores de 
actividade, para responder o nível de 
crescimento económico do país.

Por outro lado, no encontro a gov-
ernante fez saber das realizações do 
ano  passado, que por sinal foram 
bem sucedidas, tendo afirmado 
terem se realizado 12 encontros das 

Governo acaba de dar mais passos 
significativos na perspectiva da revisão 
legislativa. É que, na semana passada, 
o Conselho de Ministros aprovou a 
proposta de revisão da Lei de Trabalho 
e da Lei de Investimento Privado, que 
resultam, em parte, de contribuições 
de todos os parceiros sociais. 

subcomissões especializadas e 4 ses-
sões plenárias ordinárias, nas quais, 
foram debatidas várias matérias per-
tinentes para as partes e para o país.

A ministra falou ainda do uso cres-
cente dos serviços de Conciliação e 
Mediação Laboral, apontando ser 
mais um testemunho do sucesso 
na aplicação prática do diálogo na 
solução de inúmeros problemas, que 
afligem os trabalhadores e emprega-
dores, daí que, deixou apelo às partes 
para que continuem a abraçar e a 
investir no diálogo, como uma ferra-
menta permanente na resolução de 
conflitos laborais.

A primeira sessão da CCT, refira-se, 
realizou-se numa altura em que o 

- Empregadores dizem que, em 2022, a economia esteve estagnada, com uma média de 28%, o que pode 
complicar o aumento salarial este ano

Margarida Talapa, MTSS Agostinho Vuma, CTA Alexandre Munguambe, OTM-CS

Na segunda-feira, depois de denún-
cias anónimas, a AT apreendeu numa 
casa que servia de armazém no bairro 
Chamanculo, na capital do país, mais 
de 200 caixas de diferentes bebidas 
alcoólicas. Esta mercadoria, constituída 
por bebidas espirituosas, vinhos e cer-
vejas, de acordo com a AT, é produto 
do contrabando. 

“A apreensão resulta do facto de 

 No balanço da visita, o vice-ministro 
orientou às entidades do Sector para 
trabalharem com a oficina para a im-
plementação dos padrões mínimos a 
serem observados na manutenção e 
reparação de autocarros de transporte 
público de passageiros. 

“Nenhum autocarro deve sair desta 
oficina para operar sem que tenha as 
condições mínimas de segurança. Pre-
cisamos de colocar a segurança dos 
passageiros e demais utentes da via 
pública em primeiro lugar”, disse.

Refira-se que o Centro de Repara-
ção de Viaturas de Moçambique as-
segura a manutenção de cerca de 300 
autocarros adquiridos pelo Ministério 
dos Transportes e Comunicações para 
o transporte de passageiros, na zona 
metropolitana de Maputo, 90 dos 
quais movidos à gás.

não haver documentos que atestam 
a legalidade da importação da merca-
doria. Ou seja, presume-se que a be-
bida tenha chegado ao país cortando 
a fronteira. Isto é, parte ínfima de um 
conjunto de outras apreensões que 
foram realizadas nas últimas semanas”, 
disse porta-voz da AT.

 Golpe aos contrabandistas 
de bebidas alcoólicas

Governo adquire novos autocarros 

Em cumprimento de um mandado de busca, a Autoridade Tributária de Moçambique (AT), através das suas eq-
uipas de fiscalização da Cidade e província de Maputo, apreendeu pouco mais de 2300 caixas de bebidas alcoóli-
cas diversas, num estabelecimento comercial localizado no Bairro Zona Verde, no município da Matola. Para AT, 
a apreensão das bebidas alcoólicas resulta da violação do dispositivo legal que estabelece a obrigatoriedade da 
selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado. 

O Governo, através do Ministério dos Transportes e Comunicações adquir-
iu 20 novos autocarros para o transporte público urbano de passageiros, 
7 dos quais já em Maputo e os restantes ainda por chegarem ao país até 
Abril próximo, há dias. A informação foi dada a conhecer pelo vice-min-
istro dos Transportes e Comunicações, Amilton Alissone, no final da sua 
visita de trabalho à oficina de manutenção de autocarros de Tchumene, 
cidade da Matola.

Para além da falta de selagem, os 
fiscais da AT, que se dirigiram àquele 
estabelecimento na sequência de uma 
denúncia popular, depararam-se com 
a falta de documentos comprovativos 
da aquisição da mercadoria em causa, 
o que indicia que a mercadoria tenha 
entrado para o País por via do contra-
bando.

Com o efeito, na manhã de quinta-
feira, a AT apresentou no recinto do 
terminal internacional rodoviário e 
ferroviário de Maputo, publicamente 
as bebidas alcoólicas apreendidas, na 
presença dos proprietários das mer-
cadorias.

Na ocasião, Fernando Tinga, Porta-
voz da AT, disse, em declarações à 
imprensa, que caso não tivesse sido 
apreendida a mercadoria, o Estado 
teria perdido uma receita estimada 
em cerca de 24 milhões de meticais, 
correspondente aos direitos e demais 
imposições aduaneiras, tendo na oca-
sião encorajado a todos os cidadãos a 
denunciarem casos similares às enti-
dades aduaneiras.

Refira-se que na sequência desta 
apreensão, a mercadoria encontra-se 
cativa junto às Alfândegas e está sujeita 
a sanções dentro do estabelecido na lei.

Avaliados em cerca de 93.3 milhões 
de meticais, desembolsados pelo Fundo 
dos Transportes e Comunicações (FTC), 
os 20 autocarros movidos a diesel, con-
stituem parte do pacote de medidas, de 
impacto imediato, em implementação 
para a melhoria da oferta do transporte 
público urbano, nomeadamente a aqui-
sição, ano passado, de 5 automotoras, 3 
das quais alocadas para a zona sul e duas 
na zona centro, aquisição de autocarros 
articulados, em processo de procure-
ment, reabilitação e requalificação das 
vias de acesso, entre outras.

O vice-ministro dos Transportes e 
Comunicações trabalhou na oficina de 
Tchumene para se inteirar dos desafios 
e perspectivas daquela unidade, con-
cessionada pelo MTC à empresa centro 
de reparação de viaturas de Moçam-
bique (CRVM) – antiga Madjedje.

Ecos da primeira sessão da CCT Para o transporte público de passageiros 

Publicidade

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Em representação do Sector 
Privado, Agostinho Vuma, presidente 
da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), 
entende que um dos pontos chaves 
de discussão em sede da CCT, antes 
de se avançar para o tema de fundo 
que tem a ver com a definição da 
nova tabela salarial, é desenvolver 
uma análise profunda e cuidadosa 
sobre desempenho do sector 
económico e social do país, ao longo 
do ano passado, para depois se lançar 
perspectivas para o ano em curso.

“O desempenho económico e 
social deve ser analisado e deba-
tido com toda a profundidade e sem 
qualquer animosidade, porque é 
com base nesses pressupostos que 
se vai definir o posicionamento da-
quilo que, para a classe trabalhadora, 
é o ponto mais alto das sessões da 
Comissão Consultiva do Trabalho. Es-
tou a falar da definição da nova tabela 
salarial”, fundamentou Vuma que, 
recorrendo aos dados da evolução 
do Índice de Robustez Empresarial, 
indica que, a economia mostrou, ao 
longo do ano passado, uma tendên-
cia de estagnação.

“As nossas estimativas consubstan-
ciadas pela evolução do Índice de 
Robustez Empresarial revelam uma 
tendência de estagnação em 2022, 
com uma média de 28%”, considerou 
o presidente da CTA, mostrando-se 
reticente em relação à definição da 
nova tabela salarial.

Vuma diz ainda que as estimativas 
do Sector Privado, baseadas no Índice 
de Tendência de Emprego, que regis-
tou uma média de 116, demonstram 
que os postos de emprego foram, 
maioritariamente, suportados pelas 
actividades temporárias ou sazonais, 
como a comercialização agrícola. “Isto 
deve-nos levar ainda mais a reflectir 
profundamente sobre a real situação 
das empresas versus o reajuste sala-
rial”, reforçou, para depois referir que 
sobre as sessões da CCT, a expectativa 
do Sector Privado é que sejam produ-
tivas e sempre com perspectivas de 
consensos, em prol do bem comum, 
que é a estabilidade sócio-laboral.

PROPOSTA DE INOVAÇÃO NOS 
DEBATES

Para 2023, a CTA destaca, igual-
mente, a criação do subsector para 
negociação de salário mínimo, 
aplicável aos retalhistas de com-
bustíveis, e os esforços que tem sido 
realizado com vista à alteração do 
modelo de fixação de salários míni-
mos, o que vai contribuir para a pro-
moção de justiça salarial.

A CTA apela ainda para que, este 
ano, as inspecções de trabalho às em-
presas privadas sejam mais coordena-
das e educativas. 

Por seu turno, Alexandre Mun-
guambe, secretário-geral da Or-
ganização dos Trabalhadores de 
Moçambique- Central Sindical (OTM-

Para Fernando Tinga, o fenómeno 
de contrabando está a causar perdas 
avultadas aos cofres do Estado.

“Só durante os meses de Janeiro e 
Fevereiro deste ano, registamos 177 
apreensões de bebidas alcoólicas e 
que resultaram numa receita recuper-
ada em mais de 18 milhões de Metic-

ais”, elucidou Fernando Tinga.
Refira-se que o combate ao contra-

bando de mercadorias constitui um 
dos principais desafios da AT e das 
Alfândegas de Moçambique, estando 
em curso, a intensificação de acções 
de fiscalização nos principais portos e 
terminais de carga.

Retoma da vida satisfaz Banco Mundial
A vice-presidente do Banco Mundial para a África Oriental e Austral, Victoria 
Kwakwa, avalia positivamente o regresso da vida às ruas de Palma e Mocím-
boa da Praia, junto aos projectos de gás em Cabo Delgado, Moçambique.

“Estou contente com o que vi: é en-
corajador ver a atividade económica 
vibrante nos mercados, é agradável 
ver a formação da juventude, a con-
strução e agricultura”, referiu a diri-
gente.

Kwakwa passou hoje pela região, 
no norte de Moçambique, que sofre 
uma insurgência armada desde 2017, 
cujos ataques levaram à suspensão de 
projectos de gás em 2021.

Uma coligação de tropas do Ruan-
da e da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) ajudou 
as forças moçambicanas a libertar a 
zona dos investimentos, que deverão 
ser reiniciados este ano.

A petrolífera francesa TotalEnergies 
disse que está a avaliar a segurança e 
respeito pelos direitos humanos para 
decidir, mas empresas locais e o sub-
empreiteiro Saipem já referiram que a 
retoma vai acontecer a meio do ano.

“O que se passa no norte é bastante 
importante e quis ver os esforços de 
estabilização” que abrem portas a 
“grandes actividades económicas, 
como os projectos de gás natural”, 
referiu Victoria Kwakwa.

“O Banco Mundial está a ajudar os 
residentes a terem acesso a condições 
de vida e serviços básicos essenciais” e 
tentar que até possam ser “melhor do 
que eram antes”, concluiu.

Nesta primeira visita a Moçambique, 
a dirigente pretende debruçar-se sobre 
o plano de reformas do governo, as cau-
sas das fragilidades do país e o aumento 
da resiliência de Moçambique.

A agenda inclui encontros com o 
Presidente de Moçambique, primeiro-
ministro, ministro da Economia e 
Finanças e governador do Banco Cen-
tral, entre outros, dias depois de a orga-
nização ter aprovado um novo quadro 
de parceria com o país até 2027.
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MDM sugere criação de tribunal de contas
O presidente do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), Lutero Simango, sugere 
a criação de  tribunal de contas, 
para tratar de crimes ligados à 
corrupção, fenómeno que, para 
ele, retarda o desenvolvimento 
do país.

prolongar-se-ão por períodos quase 
sem fim.

O presidente do segundo maior 

precisou.
Para Simango, enquanto tivermos 

que seguir o sistema geral, os casos 

partido da oposição de Moçambique, 
Lutero Simango entende que a cor-
rupção não é só o desvio de dinheiro, 
mais também de comportamentos 
desviantes.

Simango denunciou ainda que os 
membros do seu partido, nos últimos 
três dias têm sido vítima de perseguição 
política nas províncias de Tete e Manica.

“Neste últimos três dias os nossos 
membros têm sido vítimas de perse-
guição protagonizadas pelo partido 
Frelimo, em Tete e Manica. O que para 
nós revela intolerância política. Sobre 
o assunto, instamos as nossas delega-
ções a apresentarem os casos ao Co-
mando Provincial da Polícia das duas 
províncias”, disse.

Outro facto que mereceu mani-
festação de Simango, prende-se com  
à onda de raptos que segundo avan-
çou, continuam a ser motivo de medo, 
pânico e insegurança dos cidadãos que 
há anos têm estado a perturbar o país.

“Condenamos veementemente es-
tas acções criminosas, que prejudicam 

a harmonia social e a economia”, disse 
a presidente do MDM, apelado para 
acção mais enérgica contra estes crim-
inosos que põem em causa o desen-
volvimento económico do nosso país.

A fonte que manifestou-se solidário 
para com às vítimas das cheias em 
Moçambique, disse que a situação 
em que se encontram as populações 
padecentes, revela incapacidade do 
Governo do dia, em buscar ajuda para 
mitigar, os impactos das calamidades 
naturais.

Refira-se que no encontro de três 
dias, o partido avaliar o seu nível de 
preparo para as eleições gerais e pro-
vinciais e gerais de 2024.

Nesta reunião, o MDM deverá ainda 
deliberar sobre a estratégia eleitoral, 
reforçar o seu gabinete central de 
eleições, assim como apreciar e de-
liberar as actividades realizadas pelo 
novo secretariado.

“Vamos neste três dias analisar a 
situação geral do país, situação politica 
interna do partido e o processo eleito-
ral que se avizinha”, referiu.

Para julgar crimes de corrupção

Conflitos de terra reduzem na Matola 
O Conselho Municipal da Cidade da Matola fez e entrou para a história da governação local, ao reduzir, os casos de conflito de terra, de quatro mil que 
existiam em 2014, para apenas 260 casos, em 2023. Este feito foi anunciado sexta-feira pelo edil da Matola Calisto Cossa em conferência de imprensa 
que serviu para o anúncio do lançamento da campanha de regularização massiva do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), referente ao 
ano de 2023. 

“Temos a consciência de que os 
munícipes têm direito à documentação 
que lhes confere o uso do terreno que 
ocupam ou que tenham implantado 
sua residência. Por isso, com esta iniciativa 
evitamos situações de conflitos de terra 
que felizmente o conselho Municipal re-
duziu bastante”, destacou Calisto Cossa.

çada, o edil disse que os munícipes da 
Cidade da Matola, que ocupam talhões 
devidamente parcelados e enumera-
dos, tendo iniciado ou pretendendo ini-
ciar a regularização do DUAT, poderão 
submeter pedidos de regularização 
de DUAT, beneficiando-se de uma 
redução da taxa de concessão em 30%.

A medida abrange também, os 
munícipes que ergueram construções 

Em relação 260 casos de conflito de 
terra que ainda existem, o presidente 
do Município da Matola referiu, que 
parte deles, foram remetidos aos tribun-
ais para a devida resolução, no entanto, 
enfatizou a importância e o grande con-
tributo as campanhas de regularização 
massiva de DUATs na garantia da posse 
e segurança da terra pelos munícipes.

Para efeitos da campanha, ora, lan-

sem o licenciamento, os quais estarão 
isentos de pagamento das multas pre-
vista.

A redução ou isenção, estará em 
vigor de 13 de Março a 13 de Junho de 
2023, para os munícipes que se dirijam 
aos Serviços Municipais adstritas   à 
Vereação do Planeamento Territorial 
e Urbanização, Postos Administrativos 
Municipais e bairros.

No entanto, a edilidade da Matola, 
através da Vereação de Finanças , lançou 
também há dias, uma campanha de 
Educação Fiscal para os munícipes da 
Matola, com objectivo de obter seu con-
tributo para o desenvolvimento Cidade.

Na ocasião, a Vereadora de Finanças 
Ana Maria Alves, fez saber que o maior 
desafio da edilidade prende-se com o 
contributo de todos munícipes, razão 
que levou ao arranque da campanha 
de sensibilização e educação fiscal.

"Temos registado um crescimento 
no contributo de impostos e taxas por 
parte dos munícipes, de 2014 a 2022 
por exemplo, a contribuição fiscal refer-
ente ao Imposto Predial Autárquico 
(IPRA), saiu dos 8 milhões para 150 mil-
hões de meticais, quer dizer que a nossa 
base foi alargada e temos uma con-
sciência maior por parte dos muníci-
pes em cumprir com suas obrigações 

fiscais"; revelou a Vereadora de Finanças. 
Por sua vez, o Presidente do Mu-

nicípio da Matola, Calisto Cossa disse 
que a maior parte da despesa munici-
pal é paga com receita própria, num 
total de 80%. 

"Na medida em que cresce a capa-
cidade de arrecadação, através dos 
vários mecanismos criados, também 
as necessidades aumentam. Por isso 
lançamos esta campanha, no sentido 
sensibilizar, e recordar os munícipes 
que para além de direito também tem 
deveres, no processo da construção da 
cidade que só será possível através da 
sua contribuição", referiu o edil.

JORGE MALANGAZE                                                
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Lutero fez este pronunciamento 
quarta-feira última na Beira, por 
ocasião da abertura da reunião da 
Comissão Politica Nacional daquela 
formação política.

“A corrupção generalizada vivida 
no Estado moçambicano tem que 
ser combatida com acções concretas. 
O poder judicial deve exercer as suas 
responsabilidades livre de amarras 
políticas, para  investigar e clarificar e 
responsabilizar os infractores. Por isso, 
o combate a corrupção no país, passa 
pela criação de tribunais específicos 
a casos ligados a ilícitos económicos”, 

Lutero Simango, MDM

Calisto Cossa, edil da Matola
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Maputo e as restantes 162.000 foram 
acolhidos em casas de familiares e 

amigos. 
Para o Ministro das Obras Públicas 

Habitação e Recursos Hídricos, Carlos 
Mesquita que, recentemente, esteve 
na Assembleia da República (AR) para 
responder ao pedido de informação 
ao Governo no âmbito das acções 
de assistência face aos impactos dos 
eventos extremos na época chuvosa 
2022-2023, foram também impor-
tantes os sobrevoos de monitoria para 
avaliar a situação prevalecente, o que 
permitiu a evacuação de 535 cabeças 
de gado (bovino e caprino) e 1.420 
aves para zonas segura, assim como a 
abertura de 72 Centros de Acomoda-
ção ao longo da época para acolher 
cerca de 24.886 8 pessoas nas provín-
cias de Maputo, Cidade de Maputo, 
Gaza, Inhambane e Sofala.  

Para o sector das Obras Públicas, 
segundo Carlos Mesquita, neste mo-
mento em curso trabalhos visando a 
retoma da vida normal das popula-
ções através de abertura de desvios 
nos locais com cortes acentuados nas 
estradas, pontes, aquedutos e outros, 
tendo sido já “reposta a transitabi-
lidade nas estradas que tinham sido 

cortadas, nomeadamente que dão 
acesso a Timanguene, Mahubo, Bo-
ane, Belavista e Catuane, na Província 
de Maputo; Mussassa, Dondo, Buzi, na 
Província de Sofala; Vila Municipal de 
Catandica e Mossurize, na Província de 
Manica; Magige e Lioma; na Província 
da Zambézia; Chalaua, Corrane, Mem-
ba, Namahaca, e Matibane, na provín-
cia de Nampula; Macomia na provín-
cia de Cabo Delgado, entre outras”. 

A terminar, Mesquita explicou que 
foram movimentadas Pontes Metáli-
cas do Distrito de Dondo para serem 
montadas em lugares de corte, como 
no Rio Kalachane em Impaputo, Distri-
to da Namaacha, Província de Maputo, 
Manica e Sofala. 

Em curso a reposição de salas de au-
las parcialmente destruídas, sobretudo 
as que perderam seus tectos. No que 
concerne a infra-estruturas de grande 
dimensão afectadas, está em processo 
o levantamento de danos e neces-
sidades, com vista ao lançamento de 
concursos e adjudicação das obras de 
reconstrução das mesmas.

Governo adopta medidas arrojadas

EN1 vai à reabilitação

Visando a retoma da vida normal das populações afectadas pela vaga das inundações em diversos pontos do país, o Governo, através do Ministério das 
Obras Públicas, Habitações e Recursos Hídricos, está envolvido na abertura de desvios nos locais com cortes acentuados nas estradas, pontes, aquedutos 
e outros, tendo sido já “reposta a transitabilidade em diferentes zonas, cujas estradas tinham sido cortadas pela força das águas.

Já há dinheiro garantido para a reabilitação de 1300 quilómetros da Estrada Nacional Número Um (EN1), num 
montante de 400 milhões de dólares norte-americanos. O anúncio foi feito pela vice-Presidente do Grupo Banco 
Mundial para África Oriental e Austral, Victoria Kwakwa, que esteve de visita ao país, no final de uma audiência 
concedida sexta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Nesse encontro, Filipe Nyusi e Victoria Kwakwa 
abordaram matérias de fundo relacionados com o desenvolvimento de Moçambique.

Com a ocorrência de precipitações 
intensas na região da África Austral, as 
Autoridades de gestão de Recursos 
Hídricos dos países a montante viram-
se obrigados a efectuar descargas co-
ordenadas com vista a salvaguardar a 
integridade das infra-estruturas, cujos 
impactos se fizeram sentir nos países 
a jusante. Em Moçambique, por ex-
emplo, a época chuvosa e ciclónica 
(Outubro a Abril) está a ter impactos 
devastadores nos assentamentos 
humanos e infra-estruturas socio-
económicas nas províncias de Mapu-
to, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, 
Tete, Niassa e Cidade de Maputo, com 
registos de cheias e inundações, resul-
tantes de intensas chuvas e do incre-
mento dos níveis de águas nas Bacias 
Hidrográficas de Umbeluzi, Incomáti, 
Limpopo, Save, Punguè, Zambeze e 
Rovuma.

Das medidas tomadas pelo Gov-
erno de Moçambique, consta a Elab-
oração e difusão de alertas, avisos e 
comunicados Hidrometeorológicos 
e respectivas medidas a serem con-
sideradas pelos Centros Operativos 
de Emergência provinciais, distritais, 
Comités Locais de Gestão do Risco 
de Desastres (CLGRD) e comuni-
dades, assim como a sensibilização 
de 170.229 pessoas para se retirarem 
das zonas de risco, das quais 18.229 
foram albergadas nos centros de aco-
modação estabelecidos em resposta 
ao Ciclone Freddy nas províncias de 
Gaza, Inhambane e Sofala, cheias/
inundações na Cidade e Província de 

A EN1, a única estrada que liga o Sul, 
Centro e Norte do País, apresenta-se 
num estado avançado de degradação, 
e por causa dos buracos existentes, tem 
sido palco de graves acidentes de via-
ção, com várias mortes e quase sempre 
envolvendo transportes colectivos.

Com o efeito, em Abril de 2022, o 
Governo anunciou a intenção de re-
abilitar a N1 e, segundo cálculos avan-
çados na altura pelo Ministério das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, as obras estavam orçadas em 
750 milhões de dólares.

Carlos Mesquita referiu ainda que a re-
abilitação, que inclui a construção de um 
total de 13 portagens, vai incidir numa 
extensão de 1300 quilómetros dos 2477 
quilómetros que a rodovia possui.

No entanto, à saída da audiência 
que lhe foi concedida pelo Chefe de 
Estado na última sexta-feira, a Vice-
presidente do Banco Mundial, anun-
ciou aos jornalistas que os 400 milhões 
de dólares americanos estavam asse-
gurados para a reabilitação da Estrada 
Nacional Número Um.

Para o desembolso dos fundos, Vic-
toria Kwakwa justificou-se pelo facto de 
a rodovia ser crucial não somente para o 
desenvolvimento do país, pois permite 
a ligação com outros países, tornan-
do-se importante para a integração 
económica da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC). O 
valor deve apoiar o projecto de Estradas 

Seguras para uma Melhor Integração 
Económica de Moçambique.

De seguida, Victoria Kwakwa anun-
ciou, igualmente, que o Banco Mun-
dial disponibilizou quatro milhões de 

Moçambique desde que assumiu o 
cargo de Vice-presidente da instituição 
para a região, Victória Kwakwa focou-
se no apoio à agenda de reformas do 
governo, no aumento da resiliência 

dólares para dar resposta de emergên-
cia às cheias e inundações que afec-
taram recentemente a zona sul do país.

Aliás, durante visita, que decor-
reu de 6 a 11 de Março, e a primeira a 

de Moçambique e na abordagem 
aos factores que contribuem para a 
fragilidade do país. Para o efeito, visitou 
a província de Cabo Delgado onde 
testemunhou o retorno à vida normal 
pelas populações, nos distritos afecta-
dos pelos ataques terroristas.

E além do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, a vice-Presidente do 
Grupo Banco Mundial para África Ori-
ental e Austral, reuniu-se ainda com 
o Primeiro-Ministro, o Ministro da 
Economia e Finanças, o Governador 
do Banco Central, e vários outros altos 
responsáveis do Governo e do Estado. 
Manteve ainda uma interacção com 
beneficiários e implementadores de 
projectos financiados pelo Banco 
Mundial, incluindo empreendedores 
na área das tecnologias digitais, mem-
bros da sociedade civil, think tanks e 
líderes de opinião.

Por isso, o Banco Mundial refere que 
a visita de Victória Kwakwa represen-
tou um fortalecimento dos laços com 
Moçambique, na medida em que, 
teve lugar dias após o Conselho de Ad-
ministração do Grupo Banco Mundial 
ter discutido e endossado um novo 
Quadro de Parceria com Moçambique 
para o período 2023-2027.

Com esta garantia de financiamen-
to do Banco Mundial, tudo indica que, 
as obras de reabilitação da EN1, irão, de 
certeza, arrancar no segundo semes-
tre do presente ano.

Retoma da vida pós cheias e inundações

- Banco Mundial, poderá aprovar

Carlos Mesquita, MOPHRH
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internet, com apenas 10% ao nível de 
todo o país. contudo, apesar destas 
adversidades, esforços têm sido feitos 
pelo Governo de Moçambique, para 

garantir a inclusão digital associada às 
acções para a redução das desigual-
dades do género”, considerou.

Como afirmação deste compromis-
so, segundo Nyelete Mondlane, o País 
aprovou e implementa vários instru-
mentos legais dos quais destaca-se o 
Programa Quinquenal do Governo 
(2020-2024), que prevê entre outras 
acções, o aumento dos níveis de in-
clusão digital, bem como o aumento 
do número de mulheres e raparigas 
a todos os níveis de ensino, incluindo 
no ensino técnico-profissional, o Plano 
Estratégico de Educação (2020-2029), 
que destaca como um dos principais 
objectivos estratégicos a inclusão, o 
acesso equitativo e retenção da rapari-
ga a todos os níveis de ensino, a Política 
de Género e Estratégia da Sua Imple-
mentação, de 2018 que promove o 
acesso e retenção da rapariga no En-
sino Técnico-Profissional e aumento 
do número de raparigas nos cursos 
de Ciências, Tecnologias, Engenharias 
e Matemáticas e expansão do uso das 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação, para todos os níveis de ensino.

Do rol dos instrumentos aprovados 
pelo Governo destaca-se igualmente a 
Política de Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) de 2002, que 
tem permitido a massificação no uso 
das TICs no País, a Estratégia Nacional 
de Inclusão Financeira (2016- 2022), 
que massificou o uso de serviços finan-
ceiros móveis, que passou a ser um dos 

canais que está a ser mais usado como 
alternativa aos serviços financeiros for-
mais no País, e o Fundo de Serviço de 
Acesso Universal desde 2008, que tem 
dinamizado a expansão das praças 
públicas digitais, como acesso grátis 
à internet para as populações, princi-
palmente nas zonas rurais. “No geral, a 
implementação destes instrumentos 
e outras acoes tem contribuído para 
o aumento do nível de inclusão didital 
no país”, anotou.

Por outro lado, a governante desta-
cou que a pandemia da COVID-19, que 
assolou o mundo em 2020, mostrou 
o quão benéfico pode ser a inclusão 
digital para a formação e capacitação 
das populações, especialmente das 
mulheres e raparigas, mas também 
permitiu desenvolver novos ambientes 
de trabalho que outrora eram pouco 
explorados e que têm-se mostrado 
eficientes na promoção da igualdade 
de género e empoderamento das mul-
heres e raparigas na actualidade.

A Ministra sublinhou que o acesso e 
o uso de tecnologias constitui uma das 
prioridades do Governo de Moçam-
bique, “pois, vive-se num mundo em 
que a era digital vai evoluindo constan-
temente, sendo necessário potenciar a 
população, em particular as mulheres 
e raparigas para poderem usufruir dos 
seus benefícios de forma a não deixa-
rem ninguém para trás”

A governante observa que a prática 
mostra que a inclusão digital só será 
possível alcançar com o aumento de 
investimentos na educação, inovação 
e nas áreas técnicas.

O Governo, segundo Nyelete Mond-
lane, reconhece que as capacidades das 
mulheres e das raparigas em adaptar-
se às novas realidades, têm melhorado 
bastante, todavia, nota que ainda ex-
istem enormes barreiras estruturais, 
derivadas dos modelos sócio-culturais, 
na sociedade moçambicana, “pelo que 
temos desafios para ultrapassar este 
entrave, pois, à semelhança do que 
acontece em várias partes do mundo, 
precisamos de apostar na transforma-
ção das mentalidades para reduzir as 
disparidades do género”.

cento de mulheres e 14.5 por cento de 
homens têm acesso.

“A menor inclusão digital também 
é influenciada pela menor difusão da 

Moçambique defende 
priorização das tecnologias

Edson Macuácua assume 
novo desafio

MRM oferece pastas escolares às crianças 

A ministra do Género, Criança e Acção Social (MGCAS), Nyelete Mondlane, na sua intervenção, na sexagesima sé-
tima sessão da Comissão das Nações Unidas, sobre o estatuto da mulher, disse que, na era digital, os governos do 
mundo, em particular, de Moçambique, devem priorizar o acesso e uso de tecnologias, para se alcançar a igual-
dade de género e empoderamento das mulheres e raparigas.

Até bem pouco tempo, Secretário de Estado na província de Manica, Edson Macuácua, diante 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, assumiu última semana, as funções de vice-ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e primeiro, sendo o primeiro a deter o cargo, desde a cria-
ção desta instituição, em 2020. Dirigindo-se ao empossado, Filipe Nyusi exigiu um ensino su-
perior focado na pesquisa científica, inovador e dinâmico e que esteja ao serviço da população.

A Montepuez Ruby Mining (MRM) ofereceu, há dias, 2.300 pastas escolares às crianças em situação de vulnerabi-
lidade em duas escolas, no distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado, nomeadamente, a Escola Primária 
e Secundária de Mararange, no posto administrativo de Mirate, e Escola Primária de Mpupene, no posto admin-
istrativo de Namanhumbir.

Nyelete Mondlane a partir de Nova IorquePara a governante, que falava se-
mana passada, a partir da cidade norte 
americana de Nova Iorque, a tecno-
logia desempenha um papel impre-
scindível no processo de desenvolvim-
ento global e, em Moçambique, falar 
de inovação e mudança tecnológica é 
um grande desafio, pois, nas áreas de 
Ciência e Tecnologia, com excepção 
das ciências médicas onde existe 53 
por cento da participação feminina, 
em outras áreas como engenharias e 
matemáticas, a percentagem de mul-
heres é ainda baixa.

“Este facto está aliado a factores 
sócio-culturais historicamente con-
struídos e às desigualdades de género 
no acesso ao ensino, especialmente 
no ensino superior”, referiu a ministra 
que acrescenta que a semelhança 
dos outros países do terceiro mundo, 
Moçambique enfrenta dificuldades 
no acesso e uso das novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC), 
desde acessibilidade a dispositivos 
habilitados para a Internet, como com-
putadores e smartphones, bem como 
a capacidade de pagar os custos de 
conectividade, associado à exiguidade 
de recursos económico-finciaceiros. 

Segundo a Ministra do Género, 
Criança e Acção Social, o quadro 
prevalecente faz com que os níveis da 
inclusão digital no país sejam baixos, 
como testemunha o último censo de 
2017, que ilustra que 22.4 por cento de 
mulheres e 30.8 por cento de homens 
têm posse de telefone celular, 5.3 por 
cento de mulheres e 8.1 por cento de 
homens têm acesso à internet.

Igualmente, dados indicam que 
apenas 3.1 por cento de mulheres e 
3.8 por cento de homens têm acesso 
ao computador. Relativamente ao uso 
de serviços financeiros móveis, 9.5 por 

Ao assumir a função, o Chefe de Estado, disse 
aos presentes que Edson Macuácua dispensava 
qualquer tipo de apresentação, pois é jurista de 
profissão, autor de várias obras academias e já des-
empenhou diversas funções no governo, destaque 
para de Secretário de Estado na província de Mani-
ca. Ocupou, antes, várias funções, tendo sido porta-

e Ensino Superior e ao país”.
Acrescentou ainda que, muito tem sido feito 

no sector mas os desafios continuam. “Os grandes 
desafios que prevalecem são o acesso ao ensino 
superior por parte de grande parte dos moçam-
bicanos, com particular atenção da rapariga e da 
melhoria dos serviços tecnológicos e científicos ou, 

voz da Presidência da República, depois deputado 
do Parlamento, onde dirigiu a primeira comissão.

Assim, como vice -ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, Edson Macuácua deverá, 
de acordo com Filipe Nyusi operacionalizar os 
compromissos assumidos pelo governo, através 
do programa quinquenal, colocando o sector ao 
serviço das populações e do desenvolvimento de 
Moçambique, aliviando a grande pressão sobre o 
ministro Daniel Nivagara.

“Os moçambicanos querem um ensino superior 
de qualidade e socialmente relevante. Querem um 
ensino superior que atenda às necessidades da ad-
ministração pública nacional, do sector produtivo e 
da sociedade em geral, e que esteja em alinhamento 
com as dinâmicas de desenvolvimento do país”, frisou.

Por isso, prosseguiu o presidente da República, “é 
nosso desejo que o seu empenho e entrega se tra-
duzam em valias ao ministro da Ciência, Tecnologia 

ao desenvolvimento equilibrado e sustentável de 
Moçambique”, apontou.

Com o efeito, Filipe Nyusi voltou a exortar ao sec-
tor para trazer uma nova dinâmica, libertando di-
versas iniciativas existentes e abancando as novas. 
“Os problemas do sector devem ser resolvidos por 
um trabalho em equipa e em coordenação”, apelou 
o Chefe de Estado, para de seguida convidar a Ed-
son Macuácua para concentrar-se na construção 
de uma sociedade de inovação e de soluções catali-
sadoras do desenvolvimento sustentável. 

No entanto, nas suas primeiras palavras como 
vice -ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, Edson Macuácua disse aos jornalistas que “o 
Governo tem uma política, um plano económico e 
social e políticas do sector definidas e é no quadro 
desses instrumentos que vamos trabalhar e dar a 
nossa humilde contribuição para o enfrentamento 
dos desafios”.

Na Escola Primária e Secundária de 
Mararange, que fica a 70 km da cidade 
de Montepuez, todos os 800 alunos 
matriculados do 1º ao 10º ano rece-
beram uma pasta escolar. Na Escola 
Primária de Mpupene, localizada na al-
deia de Nsembia, a cerca de 25 km do 
centro do distrito, as pastas escolares 
foram distribuídas a cada uma das 
1.500 crianças inscritas.

A oferta das pastas escolares, que 
coincide com o início do ano lectivo 
de 2023, surgiu como resposta aos 
pedidos dos directores escolares e à 
consciência da MRM de que muitas 
famílias não podiam fornecer todo o 
material escolar necessário aos seus 
filhos, que anteriormente andavam 
longas distâncias carregando livros e 

cadernos nas suas mãos ou em sacos 
de plástico improvisados.

conforto que as pastas escolares trarão aos alunos, 
especialmente aqueles que vivem distantes da escola.

Num futuro próximo, a MRM fornecerá pastas es-
colares a mais 800 alunos: 500 das escolas primárias 
de Nacoja e Mpene; e 300 alunos com necessidades 
especiais, nas aldeias ao redor da área de concessão da 
MRM, aumentando assim o número total de alunos 
que recebe uma pasta escolar de 2.300 para 3.100.

Em 2022, refira-se, a Montepuez Ruby Mining dis-
tribuiu 1.500 pastas escolares nas escolas primárias 
de Nanune, Nseue, Namanhumbir, Mpene, Nan-
hupo e Wikuphuri.

O aumento significativo no fornecimento de 
pastas escolares reflecte, em parte, o movimento de 
muitas famílias para Montepuez, como resultado de 
ataques dos insurgentes em vários distritos de Cabo 
Delgado, o que culminou numa sobrelotação das 
escolas do distrito.

Em resposta à sobrelotação nas escolas de Mon-
Os directores das escolas apreciaram 

o gesto da MRM e destacaram o 

tepuez, MRM e Gemfields Foundation, o braço 
solidário do accionista maioritário e operador da 
MRM, comprometeram-se a fornecer um total de 
10 salas de aula e um laboratório de informática, 
que foram inaugurados em Novembro passado 
pelo Governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo.

A Escola Secundária de Montepuez recebeu 
mais quatro salas de aula e o único laboratório de 
informática operacional nas escolas secundárias do 
distrito. A MRM também financiou mais duas salas 
de aula em cada um das escolas Primária de Cuirio, 
Primária de Mararange e Primária de Nanhupo "B", 
as quais, nesta última, estão ainda por concluir.

Estas 10 salas de aula, que aumentarão a capacid-
ade para um total de 500 alunos por turno, são em 
adição às quatro escolas já construídas ou reabilita-
das com o financiamento da MRM, proporcionan-
do um benefício combinado a mais de 2.000 alunos 
localmente. 
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No distrito de Montepuez

Nyelete Mondlane, MGCAS
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CINEMA
THE WANDERING EARTH II 

TU JHOOTHI MAIN MAKKAAR  

CICLO DE CINEMA FRANCÓFONO 2023

Após o lançamento em 2019 de The 
Wandering Earth, de Frant Gwo – du-
rante a comemoração do Novo Ano 
Chinês, uma das semanas mais lucrati-
vas em termos de venda de ingressos, 
quando milhões de trabalhadores pas-
sam uma semana de folga com as suas 
famílias – sobre uma distopia na qual a 
Terra é perigosamente empurrada pelo 
espaço e equipes de resgate tem que 
o afastar para longe de um sol prestes 
a explodir, evitando colisão com o pla-
neta Júpiter – foi considerado como o 
primeiro grande sucesso de bilheteira 
de um filme chinês de ficção científica. 
Para surpresa, o filme arrecadou cerca 
de 300 milhões de dólares em apenas 
seis dias de exibição! Um recorde de 
bilheteira para um filme chinês, fora dos 
standarts de Hollywood. 

É claro que este colossal sucesso es-
timulou uma inevitável continuação, e 
um orçamento maior e maiores expec-
tativas – o astro de Hong Kong Andy 
Lau foi adicionado ao elenco – Wan-
dering Earth II é, narrativamente, uma 
prequela. Ambientado num futuro 

Mais um filme made-in-Índia a 
estrear entre nós. Uma comédia 
romântica realizada por Luv Ranjan, 
que nos apresenta dois pombinhos 
pertencentes a familias ricas de Nova 
Delhi. Rohan (Randir Kapoor) fica ob-
cecado por Nisha (Shraddha Kapoor) 
no momento em que a vê durante as 
férias em Espanha. A loucura surge 
quando um “jogador” no mundo das 
relações românticas encontra uma 
rapariga que é um adversário digno, 
que acredita que o amor é uma bat-
alha de perspicácia. Os dois se de-
ram bem rapidamente, mas o amor 
moderno tem um jeito de complicar 
as coisas. As famílias envolvem-se e, 
finalmente, há um climax que não é 
difícil de adivinhar!

Inicia hoje na sala do Franco-
Moçambicano o Ciclo do Cinema 
Francófono, composto por seis filmes 
que passarão nos dias 13,14,15,20,21 e 
22 deste mês.

Para abertura teremos o filme 
France, de Bruno Dumont, uma ob-
servação sobre o mundo do jornalismo 
nos nossos dias através de uma per-
sonagem mediática cuja vida privada 
e profissional vai ser posta em causa por 

próximo – numa série de datas que in-
cluem 2044, 2058 e 2065 – a acção do 
filme ocorre anos antes dos eventos do 
primeiro filme e concentra-se nos esfor-
ços iniciais do Governo da Terra Unida 
para empurrar a Terra para fora de nos-
so sistema solar, um movimento desti-
nado a evitar um desastre planetário. O 
realizador, novamente Frant Gwo, esta-
belece ideias frágeis sobre a geopolítica 
distópica, homem versus máquina e a 

Com todos os ingredientes indispen-
sáveis de Bollywood, não faltando as 
canções e os bailados, este é um filme 

um trágico acidente de viação. 
Amanhã, dia 14, passará o filme 

belga realizado pelo congolês Nganji 
Mutiri, Juwaa, que nos conta a 
história de uma jornalista que escreve 
um artigo polémico que provoca a ira 
de um Ministro e é obrigada a fugir 
de Kinshasa para a Bélgica depois do 
assassinato o seu marido por motiva-
ções políticas.

Para o dia 15 reserva-nos o docu-

natureza da consciência humana (em 
parte como uma história por trás do 
enredo de 2001: Uma Odisseia no Es-
paço (o maligno HAL 9000 que faz das 
suas), obra-prima que Stanley Kubrick 
realizou em 1968.

A maior atracção deste filme são as 
suas cenas de acção épicas de cair o 
queixo, com lutas aéreas, enormes ex-
plosões e quejandos!

Em exibição na Nu Metro

para público ávido deste tipo de entre-
tenimento.

Em exibição na Nu Metro

mentário Debout les Femmes, de 
Gilles Sperret e François Ruffin, onde 
os deputados François Ruffin e Bruno 
Bonell, de partidos diferentes, terão de 
fazer um relatório sobre os profission-
ais de assistência domiciliar. Um docu-
mentário que combina riso e tristeza e 
pinta um quadro digno desses profis-
sionais corajosos.

Em exibição dias 13,14 e 15 no 
CCFM, às 18:00 horas

CULTURA
Segunda-feira 13 de Março de 2023

As mentiras da Verdade
Tento caminhar em direcção à sala, já 
transpirado. As mãos tremiam como 
se eu fosse um dependente de alguma 
coisa. Cruzo com a minha secretária no 
corredor. Ao ver-me naquele estado, fi-
cou assustada e começou a gritar.

As palavras fugiam-me e sem força 
para abrir a boca, a secretária me as-
segura no ombro e me leva ao sofá 
na sala. Ela fica desequilibrada, porque 
nunca antes me tinha visto naquele 
estado. E perguntou se me podia ser-
vir um café ou uma água, ao que re-
spondi afirmadamente com a cabeça.

Minutos depois, a chávena de café já 
estava na mesinha. Peguei na chávena, 
as mãos começam a estremecer. Tentei, 
sem sucesso, dar um gole de café, 
em seguida comecei a tossir como se 
tivesse ingerido uma dose de fumo. 

A chávena caiu e, logo, a secretária 
começa a gritar novamente, mostran-
do-se demasiado preocupada. E, eu, 
então, abanei a cabeça, fazendo perce-
ber que não devia gritar. 

Depois ela perguntou se podia 
fazer uma oração e porque não queria 
que ela fizesse, respondi que não, pois 
Deus não era capaz de resolver o prob-
lema que apoquentava-me naquele 
instante, e, não era momento opor-
tuno para falar de Deus.

Trouxe um copo de água, deu me 
um gole e, logo, recuperei por um in-
stante. Procurou saber o que estava ali 
a se passar, umas palavras espontâneas 
e gaguejosamente saíram, tive uh… so..
nho muito estranho na madruga de 
hoje e preciso descodificá-lo, deve ser 
uma mensagem muito importante 
para a nossa jovem nação, é essa causa 
dor… o sonho… disse o dr.

Já eram sete da manhã e já devia estar 
na praça. Sentindo a minha ausência, o 
Primeiro-Ministro liga-me e eu pego no 
celular tremendamente, respondendo, 
alô alô…bom dia senhor Primeiro-Min-
istro. Recompondo, o Primeiro-ministro 
disse: bom dia dr., não lhe estou a ver 
aqui na Praça, e, o dr. sabe que o Chefe 
do Estado far-se-á presente dentro de 
instante para deposição de coroa de 
flores, alusivo aos nossos compatriotas 
que deram suas vidas pelo nosso país? 
não respondi…mas uma voz mel-
ancólica se ouvia do fundo, houve um 
silêncio prolongado, os meus ataques 
agudizavam, dr! O senhor está ai? Era o 
Primeiro-Ministro a questionar, ao que eu 
respondi, sim senhor Primeiro-Ministro. 
“Estou-lhe ouvindo”.  Respondi. O dr. sabe 
que, quem não comparecer nas cerimo-
nias o seu nome não vai constar da lista 
dos que vão ao congresso, de novo uma 
pausa… como se eu estivesse a igno-
rar, não vou poder comparecer Senhor 
Primeiro-ministro, estou tendo ataques. 
Falei num tom suave, mostrando que 
me estava a dirigir ao meu superior. Na 
sala onde eu estava, o sol já ia raiando, 
deixando escapar alguns raios da janela, 
que por meio dela se via o jardim.

(Continua…)

CULTURA

Morte de Azagaia agita o mundo  

Lançada obra sobre 
história da família 

A morte de Edson da Luz, músico moçambicano, conhecido por Azagaia, continua a provocar reacções pelo país e pelo mundo, com vários actores a lamentarem o sucedido. Tido como um dos 
mais interventivos e aclamados da Lusofonia, o músico Azagaia, perdeu a vida aos 39 anos de idade, na noite da última quinta-feira, na sua residência, em Khongolote, um dos bairros periféri-
cos da cidade da Matola, na província de Maputo.

O académico e actual reitor da Universidade Politécnica, Narciso Matos, 
estreou-se, sexta-feira, 10 de Março, nas lides literárias, ao lançar a obra 
"O Lar de Txindi e Mussumbuluku", através da qual pretende registar e 
partilhar a história da sua família: Matos, ou simplesmente Nhuvu.

Para escrever o livro, Narciso Matos, 
que adoptou o pseudónimo Mus-
sumbuluku Nhuvu, foi movido pelo 
interesse de conhecer e compreender 
a história da família e as suas raízes. En-
tretanto, reconhece que só conseguiu 
"recuar" até ao longínquo ano de 1850, 
dada a complexidade do exercício.

"Motivou-me registar o que sabe-
mos, e transmiti-lo aos nossos filhos e 
netos, principalmente porque, hoje, 
já não é possível reunir toda a família 
num só tecto, como os nossos pais fa-
ziam há 50 anos!", sublinha.

A obra serve, acima de tudo, para 

pela qual alguns personagens apare-
cem ainda com as vestes e as armas 
dos tempos antigos.

"Falar do Lar de Txindi e Mussum-
buluku e do projecto de vida que 
eles legaram à sua descendência é 
deixarmo-nos conduzir pela mão do 
excelente narrador que Narciso Ma-
tos revela ser neste livro. O texto tem 
leveza, elegância, humor e, sobre-
tudo, transpira autenticidade. Resulta, 
daí, uma leitura verdadeiramente ali-
ciante", frisa Luís Bernardo Honwana, 
autor da famosa obra "Nós Matamos 
o Cão Tinhoso".

prestar uma homenagem aos seus 
progenitores, Txindi e Mussumbuluku, 
que são, para si, um exemplo e a inspi-
ração que a família procura seguir.

A apresentação da obra foi confiada 
ao renomado escritor Luís Bernardo 
Honwana, para quem o livro "O Lar de 
Txindi e Mussumbuluku" ensina mui-
tas coisas sobre a família Nhuvu, cuja 
história remonta ao século XIX, razão 

Em relação ao autor, Luís Ber-
nardo Honwana considera que Nar-
ciso Matos demonstrou, na obra, o seu 
domínio da técnica narrativa, ao contar 
com minúcia todas as acções e sacrifí-
cios que, ao longo de décadas, Txindi 
e Mussumbuluku foram empreen-
dendo para melhorar as condições de 
vida da família e da comunidade ao 
seu redor.

A ministra da Cultura e Turismo, Edel-
vina Materula, escreveu, na sua página 
do Facebook que “perdemos o músico 
de intervenção social, Azagaia, uma 
lenda da música jovem moçambicana 
que tatuou a sua carreira pela forma de-
stemida como tratava os assuntos nas 
suas composições musicais”. 

A ministra escreveu ainda no seu 
mural que, Azagaia, um activista 
versátil, que usou a sua música para 
expressar a sua visão de factos decor-
rentes na sociedade, contribuiu sem 
dúvida para o engrandecimento e afir-
mação da música de intervenção so-
cial. “A sua marca fica registada, e o seu 

nome agrafado na história da música 
do nosso país e do continente africano. 
Descanse em paz, Azagaia!”, anotou.

O brasileiro Gabriel O Pensador, 
escreveu que, “Azagaia, ícone do rap 

lusófono, nos deixou muito cedo”, 
indicando que, o sucedido constitui 
grande perda para o hip-hop e a cul-
tura em geral. 

A jurista e cantora moçambicana, Ive-

te Mafundza, mais conhecida por Iveth, 
referiu que, em vida, o jovem Azagaia 
não se vergava perante um Moçam-
bique decadente nas suas entranhas. Diz 
ainda que Azagaia dizia o que deveria ser 
dito e fazia o que deveria ser feito.

“Choramos a tua morte, mas cele-
bramos a tua vida e obra com orgulho 
e honra. Lutaste um bom combate e 
deste voz aos sem voz. Também tiraste 
goela afora as mentiras da verdade 
e gritaste por paz, justiça para todos”, 
apontou.

Já o músico Valete, este disse que 
Azagaia era dos maiores rappers da 
Língua Portuguesa, um dos seres hu-
manos que mais admirava em toda a 
sua vida, um verdadeiro patriota, que 
amava o seu país e todo o continente, 
para não falar doutras paragens do 
mundo, como Europa e América.

O académico Nataniel Ngomane, 
presidente do Fundo Bibliográfico da 
Língua Portuguesa de Moçambique, 
dedicou um poema, acompanhado 
de uma foto com o finado: Morreu um 
Homem/Homem, com agá maiúscu-
lo/Porque representava todos os Ho-
mens e Mulheres desfavorecidos/Os 
desgraçados, os miseráveis/E não era 
apenas um rapper/Era um Homem/
Homem/Com agá maiúsculo.

ARCÉNIO MULHANGA    (Cronista)                                                           
amulhanga@gmail.com                                

As memórias de 3 de Fevereiro 
de 2022

Capitulo I

A manhã do dia 3 de Fevereiro de 
2022 ficou para sempre na minha 
memória. Era por volta das duas horas 
de madrugada, quando despertei 
inesperadamente. Tentava recompor-
me para lembrar-me do que tinha 
sonhado. De repente, comecei a sentir 
um suor quente e frio no meu corpo, ao 
mesmo tempo que parecia estar num 
estado neutro. 

O suor que porejava da testa, descia 
pelo meu rosto, como um rio percor-
rendo o caminho. Logo, empurrei os 
lençóis, ao mesmo tempo que erguia 
os olhos, “mas que raio de sonho e esse”, 
questionei-me, sem sequer me dar 
tempo de pensar na resposta, ao mes-
mo tempo que procurava entender o 
que ali estava a acontecer. 

Levantei-me forçosamente da cama, 
já ia para as quatro da manhã e, logo, 
comecei a recompor o sonho. Na ver-
dade, eu sonhei a andar numa estrada, 
na qual, cada vez que a seguia, a mesma 
tornava-se mais pequena e cheia de 
espinho, sem portanto qualquer possibi-
lidade de continuar a segui-la. Preocupa-
do, exclamei: que maldito sonho é esse! 
E, o que isso quer dizer? Fiquei mais 
exausto, pois, desde que se proclamou 
a independência nacional (de Moçam-
bique), 25 de Junho de 1975, aquela 
estrada sempre levava-me ao destino.

Já ia para as cinco da manhã. Tinha 
que ir ao ginásio para manter o corpo 
em forma. Ao tntar levantar o pé, 
não consegui, pois parecia que o pé 
pesava mais que o meu próprio corpo. 
E era necessário que eu participasse 
nas comemorações do dia dos heróis 
moçambicanos, cuja cerimónia seria 
presidida pelo Chefe do Estado e, era 
obrigatória a presença de todos os 
quadros, além de que o Primeiro-Min-
istro faria pessoalmente as presenças.

Forcei-me e fui à casa de banho na 
perspectiva de fazer banho frio. Liguei 
o chuveiro e não saia água. Tudo estra-
nho! Confundia-se com uma sexta-fei-
ra 13, mas era uma terça-feira, um dia 
com um calor intenso do verão.

Logo, uma dor estranha começa 
a se embalar em todo meu corpo. 

Os meus Escritos
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Ė, no nosso entendimento, o ministro Max Tonela, merecedor 
do galardão que semanalmente atribuímos a dirigentes e per-
sonalidades que se destacam em acções que inspiram os outros, 
devolvem a confiança às instituições do Estado e promovem o 
bem-estar dos moçambicanos. Em frente do MEF, Max Tonela 
logrou conduzir com sucesso, apesar dos desafios que ainda per-
sistem, reformas e negociações que culminaram com o retorno 
do apoio técnico e financeiro pelas instituições internacionais, 
como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
e Millennium Challenge Corporation (MCC) a Moçambique. E a 
primeira visita da vice-presidente para África Oriental e Austral, 
Victoria Kwakwa ao nosso país na semana passada, é reveladora 
da credibilidade que as instituições nacionais nutrem a nível in-
ternacional.

Ė, também, exemplo do bom trabalho desenvolvido pelo 
ministro da Economia e Finanças, o retorno do apoio do Grupo 
Banco Mundial ao orçamento do Estado, assim como, o anúncio, 
quarta-feira passada, de Victoria Kwakwa, momentos após sair da 
audiência com o estadista moçambicano, da disponibilidade de 
400 milhões de dólares americanos para financiar a reabilitação 
da estrada nacional número um, incluindo, quatro milhões de 

dólares para dar resposta à situação de emergência, sobretudo as 
cheias e inundações que afectaram a zona sul do país.

O sucesso das reformas em curso no sistema de administração 
financeira e pública do Estado, incluindo a apresentação do pacote 
de reformas económicas, não se esgota por aqui. Na sexta-feira, Max 
Tonela, fez saber num painel que incluiu Victoria Kwakwa, que o con-
selho de administração do Grupo Banco Mundial, vai decidir até 30 
de Março em curso, pelo desembolso de 300 milhões de dólares 
americanos para financiar o fundo de garantia mutuário, incluindo 
um outro pacote de 85 milhões de dólares para financiar as Peque-
nas e Médias Empresas (PME) moçambicanas. Portanto, fora o alívio 
que a reabilitação da EN1 irá conferir aos automobilistas, dinamizar 
a economia nacional e regional, bem como, reduzir os acidentes de 
viação, o desembolso de 300 milhões para o fundo de garantia mu-
tuário e os 85 milhões de dólares, servirão de alavanca para as PMEs 
moçambicanos e facilitar o acesso ao financiamento. No final das 
contas, serão mais postos d trabalho criados e, consequentemente, a 
melhoria das condições sociais e financeiras dos moçambicanos. Dai 
que, governantes como Max Tonela, são exemplos que a sociedade 
moçambicana, particularmente, o sistema governativo, deve acarin-
har, promover e seguir. 

BONS EXEMPLOS
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