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As grandes novidades resul-
tantes da remodelação go-
vernamental anunciada na 
noite desta segunda-feira 
(06Mar2023) pelo Presiden-
te da República da África do 
Sul, Matamela Cyril Rama-
phosa, foi a criação de dois 
novos ministérios e a manu-
tenção do polémico Minis-
tro da Polícia, Bhekokwakhe 
“Bheki” Hamilton Cele. 
Os dois novos ministérios 
criados por Ramaphosa são 
os da Electricidade e do 
Planeamento, Monitoria e 
Avaliação.
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Novidades e surpresas da remodelação governamental de Ramaphosa

do ANC, na quinquagésima 
quinta conferência, realizada 
em Dezembro passado. 
A eleição de Mashatile preci-
pitou a saída de David Mabu-
za, que perdeu apoio político 
nessa mesma conferência.
Apesar de ser acusado de 
manipular a conferência 
provincial de North West e 
de haver um processo no 
tribunal local, Ramaphosa 
apostou em Mashatile, que, 
aliás, foi um dos obreiros da 
sua manutenção no cargo de 
chefe de Estado e líder do 
próprio partido que gover-
na a África do Sul, apesar do 
caso “Phala Phala”. 
Porém, nos bastidores políti-

As grandes novidades resul-
tantes da remodelação go-
vernamental anunciada na 
noite desta segunda-feira 
(06Mar2023) pelo Presiden-
te da República da África do 
Sul, Matamela Cyril Rama-
phosa, foi a criação de dois 
novos ministérios e a manu-
tenção do polémico Minis-
tro da Polícia, Bhekokwakhe 
“Bheki” Hamilton Cele. 
Os dois novos ministérios 
criados por Ramaphosa são 
os da Electricidade e do Pla-
neamento, Monitoria e Ava-
liação.
Roland Ozzy Lamola, Ministro 
da Justiça e Assuntos Corre-
cionais e que entre nós ficou 
conhecido pela reviravolta 
que deu ao dossier do antigo 
ministro da Finanças e depu-
tado da Assembleia da Repú-
blica de Moçambique, Manuel 
Chang, não foi atingido pela 
mexida de Ramaphosa.
Observadores em Pretória 
acreditam que a criação do 
Ministério da Electricidade é 
eminentemente conjuntural 
e poderá ser extinto logo que 
se ultrapassar a crise energé-
tica cavada que está a afectar 
a África do Sul, com repercus-
sões em diversas esferas do 
país.
Sem nenhuma surpresa e 
em obediência à tradição do 
país, Ramaphosa nomeou 
Paul Mashatile, actual nú-
mero dois do Congresso Na-
cional Africano (ANC) para o 
cargo de vice-presidente da 
África do Sul.
Mashatile chega ao segundo 
posto mais alto da hierarquia 
do Governo sul-africano após 
ser eleito vice-presidente 

aliados de Ramaphosa, como 
são os casos de Sihle Zika-
lala, antigo governador de 
KwaZulu-Natal e hoje Minis-
tro das Obras Públicas e In-
fraestruturas e de Parks Tau, 
antigo edil de Joanesbur-
go,  nomeado vice-Ministro 
da Governança Cooperativa 
e Assuntos Tradicionais.
Ramaphosa disse que o novo 
executivo deve solucionar as 
grandes preocupações dos 
sul-africanos, com destaque 
para a crise de energia, de-
semprego, alto custo de vida, 
criminalidade e corrupção.
Eis os Ministros nomeados por 
Ramaphosa: Ministro na Presi-
dência (Khumuzu Ntshavhe-
ni), Ministro na Presidência 
para a mulher, criança e pes-
soas com deficiência (Nkosa-
zana Dlamini-Zuma), Ministro 
na Presidência para o Plane-
amento, Monitoria e Avalia-
ção (Maropene Ramokgopa), 
Ministro na Presidência res-
ponsável por Electricidade 
(Kgosientsho Ramokgopa), 
Ministro das Comunicações 
e Tecnologia Digitais (Mondli 
Gungubele), Ministro da Go-
vernança Cooperativa e As-
suntos Tradicionais (Thembi 
Nkadimeng), Ministro da Ad-
ministração e Função Pública 
(Noxolo Kiviet), Ministro das 
Obras Públicas e Infraestru-
turas (Sihle Zikalala), Ministro 
dos Desportos, Artes e Cultu-
ra (Zizi Kodwa), Ministro do 
Turismo (Patrice de Lille) e 
Ministro dos Transportes (Sin-
disiwe Chikunga). 
Foram ainda indicados vice-
-ministros destas áreas.

cos do ANC circulam informa-
ções dando conta de que os 
dois não se dão lá muito bem.
Para liderar o novel Ministé-
rio da Electricidade Rama-
phosa chamou Kgosientsho 
Ramakgopa, antigo edil de 
Pretória, a capital da África 
do Sul. 
A frente do Ministério do Pla-
neamento, Monitoria e Ava-
liação o presidente Rama-
phosa convidou Maropene 
Ramakgopa.
O chefe de Estado sul-africa-
no preencheu ainda as vaca-
turas existentes no Executivo 
indicando Noxolo Kiviet para 
Ministro da Administração e 
Função Pública, lugar deixa-
do vago por Ayanda Dlho-
dhlo, agora a trabalhar no 
Banco Mundial. 
Também foi nomeado Sindi-
siwe Chikunga para Ministro 
dos Transportes, em substi-
tuição de Fikile Mbalula, que 
passa a desempenhar as fun-
ções de secretário-geral do 
ANC a tempo integral.
Dos Ministros que desafiaram 
as ordens do ANC, em Dezem-
bro passado, Lindiwe Sisulu, 
que estava no Turismo foi subs-
tituída por Patricia de Lile. 
Aparentemente para não en-
furecer em demasia a família 
Zuma, Ramaphosa manteve a 
antiga esposa do seu anteces-
sor, Nkosazana Dlamini-Zu-
ma, no Governo, apenas foi 
movimentando esta mulher 
do Ministério da Governança 
Cooperativa e Assuntos Tra-
dicionais para o Ministério 
da Mulher, Criança e Pessoas 
com deficiência.
Destaque também para en-
trada no Executivo de alguns 

Roland Ozzy Lamola, Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais e que entre nós ficou 
conhecido pela reviravolta que deu ao dossier do antigo ministro da Finanças e deputado 
da Assembleia da República de Moçambique, Manuel Chang, não foi atingido pela mexida 
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Moçambique está a emitir 
os Vistos de Fronteira nos 
aeroportos de chegada para 
todas as nacionalidades, ex-
ceptuando os passageiros 
de Bangladesh, Paquistão 
Somália e Sri Lanka.
Este foi um dos pontos subli-
nhados esta segunda-feira 
em Maputo por Daniel Nha-
mussua, Director da Emissão 
de Documentos do Serviço 
Nacional de Migração (SE-
NAMI), durante um encontro 
de concertação que envol-
veu também o Presidente do 
Pelouro do Turismo na Con-
federação das Associações 
Econó micas (CTA) de Moçam-ómicas (CTA) de Moçam-
bique, Muhammad Abdullah.
Na reunião, na qual este-
ve igualmente presente a 
transportadora aérea de 
bandeira de Portugal, a TAP, 
representado pelo Director 
para África, João Candeias, 
e pelo chefe de escala de 
Maputo, Ismet Mogne, foram 

analisados aspectos relacio-
nados com o e-Visa, recente-
mente introduzido em Mo-
çambique.
Fundamentalmente, o en-
contro tinha como objecti-
vo a “clarificação de alguns 
aspectos ligados aos vistos 
de entrada de estrangeiros 
no País [Moçambique]”, na 
sequência de queixas que o 
Pelouro do Turismo da CTA 
tem vindo a receber dos 
operadores turísticos, dan-
do conta de que os turistas 
estavam a ser proibidos de 
embarcar nos voos da TAP 
sem autorização de visto 
prévio.
Mesmo assim, no entender 
de alguns operadores turís-
ticos em Moçambique, pre-
valecem algumas zonas de 
penumbra em torno desta 
matéria, sugerindo que o 
passageiro devia pedir o E-
-visa online.

Os excluídos do Vistos de 
Fronteira em Moçambique
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ECO TV disponível para 
os subscritores dos 
serviços DStv e GOtv

Os subscritores dos serviços 
DStv e GOtv já desfrutam 
de mais um canal moçam-
bicano. Trata-se da ECO TV, 
uma televisão nacional ge-
neralista que oferece uma 

variedade de conteúdos 
diferenciados. Séries, nove-
las, documentários e filmes 
com temáticas de superação 
são os conteúdos de desta-
que. O canal está disponível 
desde 07 deste Março para 
os subscritores dos pacotes 
DStv Base (posição 710) e 
GOtvLite (posição 98) e visa 
enriquecer a oferta de con-
teúdos nacionais.
Agnelo Laice, Director Geral 
da MultiChoice Moçambique, 
afirmou que “esforçamo-nos 
por encontrar a combinação 
certa de conteúdo que res-
soa com os nossos teles-
pectadores. A adição da ECO 
TV às plataformas da DStv e 
GOtv consubstanciam mais 
uma forma de apoiarmos o 
crescimento da indústria de 
TV local e criar parcerias du-
radouras no sector da comu-
nicação social”.
Interessante Agora, Minuto 
Eco News, A Hora da Malta, 
The Love School e Escola da 

 Interessante 
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Moda são alguns 

programas do novo 
canal que 

foram criados e 
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comportamento 
social, saúde 
e bem-estar

Moda são alguns programas 
do novo canal que foram 
criados e seleccionados com 
base em referência de va-
lores que realçam a família, 
comportamento social, saú-
de e bem-estar. 
“A ECO TV vem a agregar va-
lor à oferta de conteúdos, 
através de uma programa-
ção diferenciada, orientada 
por padrões de qualidade 
internacional e que vai en-
treter e informar os teles-
pectadores moçambicanos 
de forma dinâmica, utili-
zando uma linguagem nova, 
moderna e conectada ao 
que de melhor se faz em te-

levisão. A MultiChoice passa 
a ser grande parceira com 
vista a alcançarmos este ob-
jectivo”, destacou Eduardo 
Lopes, Director de Planea-
mento Estratégico do canal.
A MultiChoice Moçambique é 
uma empresa pioneira na te-
levisão digital no país. Além 
do novo canal, as platafor-
mas da DStv e GOtv contam 
com os 10 melhores canais 
moçambicanos, designada-
mente: TVM, TVM Interna-
cional, Tua TV, TV Sucesso, 
TOP TV, STV, Media Mais TV, 
StrongLive TV, Mega TV e TV 
Miramar.
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Autoridade Tributária 
desfere “machadada” 
no caso “Phala Phala”

política, sociedade & negócios

A Autoridade Tributária da 
África do Sul (SARS, sigla em 
inglês - South African Reve-
nue Service), acaba de desfe-
rir uma valente machadada 
no caso Phala Phala, no qual 
está implicado o actual che-
fe de Estado sul-africano, 
Matamela Cyril Ramapho-
sa, ao revelar que “não há 
registo de entrada dos USD 
580 mil” no centro deste im-
bróglio.

O pronunciamento da SARS 
surge em resposta a uma 
petição do maior partido da 
oposição na África do Sul, a 
Aliança Democrática (DA, si-
gla em inglês).
Basicamente, o posiciona-
mento da SARS deita por ter-
ra alegações do empresário 
sudanês Hazim Mustafa, que 
afirmou, numa entrevista a 
um canal de tv sul-africano, 
que havia declarado à entra-
da no país os USD580 mil, 
para comprar gado na farma 
de Ramaphosa.
Num exercício típico de mui-
tos mafiosos, Hazim Mustafa 
fez questão de acenar uma 
pilha de papéis durante a en-
trevista, [mas não os entre-
gou ao jornalista], frisando 
que os documentos provam 
que “declarei o dinheiro no 
Aeroporto de Joanesburgo” 
em Dezembro de 2019.
Foi esta entrevista que moti-
vou o DA a fazer uso da Lei 
de Promoção de Acesso à In-
formação ao Serviço de Re-
ceita da África do Sul (SARS), 
em Dezembro de 2022, soli-
citando uma cópia do formu-
lário de declaração de Hazim 
Mustafa.

Esta semana o SARS respon-
deu ao partido Aliança De-
mocrática, que após “tomar 
medidas razoáveis para en-
contrar o registo, concluiu 
que o registo não existia ou 
não poderia ser encontra-
do”.
O SARS também anexou uma 
declaração de Siyabonga 
Nkabinde, especialista jurí-
dico que procurou os regis-
tos que diz: “por volta de 17 
de Janeiro de 2023 iniciei 
compromissos com várias 
unidades de negócios rele-
vantes dentro da SARS que 
eu acreditava que podem 
estar sob custódia e/ou pos-
suir e/ou ter conhecimen-
to do registro solicitado”, 
escreveu Nkabinde tendo o 
SARS concluído que o “regis-
to não existe ou pode não se 
encontrado”.
Reagindo a este novo dado, 
o porta-voz de Ramaphosa, 
Vicent Magwenya, diz que 
o chefe de Estado está rela-
xado, alegadamente porque 
“quem devia declarar o di-
nheiro é o cliente [o empre-

sário sudanês Hazim Musta-
fa] e não o Presidente”.
Recentemente o Tribunal 
Constitucional rejeitou, por 
unanimidade, o pedido de 
Ramaphosa de ter acesso 
directo a este tribunal para 
anular as conclusões do rela-
tório do painel independen-
te criado pelo Parlamento.
Após este posicionamento 
do “Constitucional” o tercei-
ro partido mais importante 
da África do Sul, o Comba-
tentes da Liberdade Econó-
mica  (EFF, sigla em inglês 
Economic Freedom Fighters) 
solicitou que o Parlamento 
voltasse a debater a necessi-
dade da criação de uma co-
missão parlamentar para dar 
seguimento ás recomenda-
ções do painel independen-
te que disse que Ramaphosa 
pode ter violado a Constitui-
ção e demais leis, na gestão 
do caso “Phala Phala”. 
A presidente Nosiviwe Ma-
pisa-Nqakula rejeitou o pe-
dido.

Num exercício 
típico de muitos 
mafiosos, Hazim 

Mustafa fez questão 
de acenar uma pilha 

de papéis durante 
a entrevista, [mas 
não os entregou ao 

jornalista], frisando 
que os documentos 

provam que “declarei 
o dinheiro no 
Aeroporto de 

Joanesburgo” em 
Dezembro de 2019

RAULINA TAIMO, 
correspondente na África do Sul

Ele [Biden] prometeu muitas armas e jurou lealdade ao 
regime neonazi até à morte. E, claro, houve encantos 
mútuos sobre a vitória que chegará com as novas ar-
mas e um povo corajoso

frase

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00

Matamela Cyril Ramaphosa
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Covid-19 foi a 3.ª causa 
de morte em 2020 
na União Europeia

A principal causa de morte 
em 2020, na União Euro-
peia (UE), foram as doenças 
cardiovasculares e não a co-
vid-19, que ficou em terceiro 
lugar no ano em que se tor-
nou uma pandemia, de acor-
do com a Eurostat.
De acordo com os dados do 
serviço estatístico euro-
peu, as doenças cardiovas-
culares - as que afectam 
o sistema circulatório, ou 
seja, o coração e os vasos 
sanguíneos (artérias, veias 
e vasos capilares) – foram, 
no ano em que a pande-

mia da covid-19 chegou à 
Europa, a principal causa 
de morte em 23 Estados-
-membros, com excepção 
para a Dinamarca, França, 
Irlanda e Países Baixos, 
onde prevaleceram as 
mortes por cancro.
Estes dois grupos de doen-
ças foram os mais fatais na 
UE, com um total de 1,7 mi-
lhões de óbitos por doenças 
cardiovasculares e 1,2 mi-
lhões por cancro.
No ano em que a pandemia 
se iniciou, a covid-19 – cau-
sada pelo vírus SARS-CoV-2 
– foi a terceira maior causa 
de morte, com quase 439 
mil mortes.
Segundo os dados mais re-
centes da Organização Mun-
dial de Saúde, até 28 de Fe-
vereiro último, a pandemia 
- declarada em 11 de Março 
de 2020 - tinha já causado 
6.859.093 mortes em todo o 
mundo.

No ano em que 
a pandemia se iniciou, 
a covid-19 – causada 

pelo vírus 
SARS-CoV-2 – foi a 
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de morte, com quase 

439 mil mortes Redactor/Agências


