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há nada para celebrar  

Bajulação partidária dá nisto

Nova Democracia deplora situação da juventude

Bajulação partidária dá nistoBajulação partidária dá nisto

Rock político 
nos buracos 

da N1!



| destaques |

Roque Silva culpa oposição pela degradação da N1

Buracos devem ser atribuídos 
nomes dos membros da Renamo

O secretário-geral do partido governamental, Frelimo, 
Roque Silva, diz que a degradação acentuada dos mais de 
800 quilómetros da N1, a principal via do país, é culpa da 
Renamo e, por via disso, sugere que cada buraco da estrada 
seja atribuído a nome dos dirigentes do maior partido da 
oposição.

Roque Silva 
falava esta 
semana na 
cidade de 
C h i m o i o , 

ido da província da Zam-
bézia, em mais activida-
de política do seu partido. 

Em tons “incendiários” que 
lhe são característicos, o secre-
tário-geral da Frelimo come-
çou por explicar que estava avi-
sado sobre o mau estado da N1 
e, mesmo assim, preferiu usar 
a mesma para atestar o estado.

“Saímos da Zambézia e 
pernoitamos em Caia. De 
Caia para aqui é um desafio. 
Tínhamos recebido a suges-
tão de voltarmos para Mapu-
to para apanhar avião para 
aqui. Então, a pergunta que 
nós lançamos é: quando é que 
nós vamos viver aquilo que 
o nosso povo vive nas estra-
das moçambicanas? Então as 
vezes é melhor deixarmos o 
avião e entrar na estrada para 
podermos compreender na es-
sência quanto desafio o nosso 
povo tem e quanto desafio o 
nosso governo tem no âmbi-
to da circulação”, começou 
por explicar Roque Silva.

Aquele dirigente supe-
rior da Frelimo, partido que 
controla o Governo e Estado, 
explicou aos seus colegiais 
que a opção tomada foi boa 
porque tirou as ilações sobre 
o verdadeiro estado da N1 e 
aproveitou a ocasião para não 
só colocar em causa a recon-
ciliação nacional mas tam-
bém para destilar o seu ódio 
pelos partidos da oposição.

“Foi muito bom porque 
quando nós partimos imagi-
návamos e agora imaginamos 
e sentimos o que representa o 
desafio no âmbito da estrada 
nacional número 1. Eu as vezes 
digo que nós por vezes con-
fundimos essa coisa de recon-
ciliação com o esquecer o pas-
sado histórico. A reconciliação 
não deve nos deixar esquecer 
aquilo que passou”, disse.

Acrescentou que: “fico 
muito zangado às vezes quan-
do vejo aqueles da Renamo a 
fazer conferência de imprensa 
a falar mal do Governo por 
causa da estrada nacional nú-
mero 1. Afinal aqueles buracos 
ali vem de onde? Aqueles bu-
racos deviam ter nomes daque-
les da Renamo. Tinham que 
ser buraco Manteiga, buraco 
não sei quem, buraco não sei 
quando. Fazer lista de todos 
eles e dar nomes a aqueles bu-
racos porque se não tivessem 
queimado carros nesta estrada 
os buracos não estariam nesta 
dimensão. Você queima car-
ro numa estrada hoje, mesmo 
que tapar aquele buraco tem-
po depois a base da estrada 
está afectada. O presidente do 
município de Chimoio que en-
tende bem dessas coisas sabe 
do que estou a falar. Eles nem 
deviam falar disso. Deviam 
dar sentimento a estrada pelos 
males que andaram a come-
ter. Esta estrada tinha árvores 
grandes. Quem andou a semear 
aquelas arvores na estrada?”.

Outrossim, Roque Sil-
va referiu que as criticas que 
a Renamo faz, em relação a 
N1, visam atrapalhar o tra-
balho do presidente Nyusi e 
Governo da Frelimo e cha-
ma atenção aos jovens para 
não se deixarem distrair. 

“Há um grande investi-
mento que tem que ser feito 
mas temos certeza que esse 
investimento será feito. Vamos 
ultrapassar. Por isso, sobretu-
do jovens, não se atrapalhem 
muito por essas conferências 
de imprensa, não se atrapa-
lhem muito por essas orga-
nizações da sociedade civil 
que as vezes têm agendas que 
não são nossas. Concentre-se 
naquilo que são mensagens 
construtivas do nosso presi-
dente, naquilo que é agen-
da do nosso partido”, disse.

Beira e Nampula nem TSU têm

Circula nas redes sociais um 
vídeo postado pelo presidente do 
conselho Municipal de Chimoio, 
João Ferreira na sua página ofi-
cial do Facebook, mostrando as 
infra-estruturas da edilidade e o 
seu diferencial na esteira gover-
nativa, mostrando igualmente 
a sua cadeira do seu escritório 
afirmando ser pessoal, pois apos 
o término do seu mandato le-
varia consigo o seu pertence. 

É visível por meio do ví-
deo índicios de um individuo 
aparentemente descontente, 
mas que não consegue trazer à 
tona o que lhe aflige, facto que 
leva João Ferreira a usar o Fa-
cebook como palco de disparo 
de indirectas, ou seja, discursos 
com interpretações múltiplas. 

“Esta cadeira é minha, trou-
xe da minha casa. Portanto, se no 
final do mandato me virem a car-
regar a cadeira, é minha. Porque 
como bom moçambicano nem, a 
cadeira tem que ser nossa”, disse 
João Ferreira no vídeo partilhado 
na sua conta do Facebook (João 
Ferreira Mandevo-Manunure) no 
dia 20 de Julho do ano em curso.

Esta semana o secretário-
-geral do partido Frelimo, Roque 
Silva Samuel encontra-se de vi-
sita de trabalho à província de 
Manica, saindo da Zambézia, e o  
dirigente usou o posto adminis-
trativo de Inchope em Gondola 
como porta de entrada à província. 

Roque Silva Samuel dirigiu 
um comício esta segunda-feira 
aos membros e simpatizantes da 
Frelimo, em que lançou apelos 
sobre governação e postura ao 
gerir coisa pública. Mesmo sem 
mencionar nomes, Roque Silva 
Samuel, posicionou-se de for-
ma metódica e pedagógica, ao 
afirmar que é preciso respeitar 
a coisa pública, principalmen-
te os dirigentes da Frelimo de 
modo a criar e manter a boa ima-
gem desta organização politica. 

“Eu dizia na Zambézia que 
o assunto de cadeira não deve 
nos preocupar. Cadeira não sai. 
O que passa são pessoas, mas 
cadeira sempre está ali. Por isso 
ninguém deve ficar preocupa-
do, pode atrasar, mas um dia 
pode ir sentar, mas a cadeira não 
vai sair dai”, disse Roque Silva. 

O dirigente político apela aos 
membros e simpatizantes da Freli-
mo a não terem gana de governar, 
pois cada um terá o seu dia para 
dirigir e desempenhar um papel 
preponderante para o desen-
volvimento de Moçambique. 

“Camarada Amelia sentou 
e passou daqui, foi com a ca-
deira? Ficou ali, depois quem 
sentou? Camarada Chale não 
sentou ali? Quando saiu foi 
com a cadeira? Depois sen-
tou quem camarada Mariazi-
nha Niquice, levou a cadeira, 
não deixou ali? Ana Chapo 
não sentou ali, levou cadeira? 
Agora não está o mano aqui? 
É assim. Por isso não preci-
samos de criar conflitos por 
causa da cadeira, porque ela 
sempre estará ali”, questiona. 

Na esteira da aula grátis de 
sapiência dada por Roque Sil-
va este apelou aos membros e 
simpatizantes da Frelimo, a não 
criar conflitos internos, pois o es-
pirito de união deve fazer parte 
desta organização politica para 
fazer face aos desafios vindouros. 

Kelly Mwenda

Roque Silva limita conflitos internos
Mambros da Frelimo em Chimoio

Numa outra abordagem, Ro-
que Silva falou também da im-
plementação falhada da Tabela 
Salarial Única (TSU) na função 
pública. A este respeito o diri-
gente da Frelimo lançou crítica 
a gestão dos municípios geri-
dos pela oposição dizendo que 
nem salários conseguem pagar.

“Andam a falar mal da Tabe-
la Salarial Única. Ali na cidade 
da Beira qual é a tabela que es-
tão a usar ali no município? Nem 
Tabela Única nem tabela quê. O 
que acontece ali? Lá em Nampu-
la, na cidade de Nampula, tem 
trabalhadores que não sei estão a 
quantos meses sem salários. Que 
nome tem aquela tabela deles? 
Mas a nossa tabela tem um ob-
jectivo que é melhorar a situação 
salarial do funcionário. Mas tam-
bém tem como objectivo criar um 
equilíbrio salarial na função pú-
blica mas não é fácil fazer isso, 
são mais de 300 mil trabalha-
dores”, concluiu. (Redacção)
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Ataques esporádicos de guerrilheiros na maior parte 
dos distritos de Cabo Delgado, mas distantes dos principais 
centros populacionais, tem vindo a acentuar-se nas últimas 
semanas, a par de um agravamento da violência nos distri-
tos do sul, em especial Ancuabe e Chiure. A actividade das 
células armadas provocou novas vagas de refugiados inter-
nos, situações de alerta nos distritos vizinhos de Montepuez 
e Pemba, e limitação da actividade das empresas mineiras 
locais.

O fracasso na 
criação de 
zonas de 
c o n t e n ç ã o 
para impedir 

o recuo dos grupos armados é re-
portada como grave, perdendo-se 
o momento para o cerco de parte 
significativa dos grupos. A falta 
de empenhamento das forças re-
gionais da missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM) e o bai-
xo nı́vel de operacionalidade das 
FADM em situações de confronto 
directo, agravada pelo desconhe-
cimento das posições do inimigo 
e do próprio terreno por falta de 
informações, são considerados 
como as principais causas da ine-
ficácia das operações de cerco.

Um ano após o inı́cio da 
SAMIM, esta teve o seu man-
dato prolongado para além de 
15 de Julho, até à próxima ci-
meira da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC), agendada para17-18 
de Agosto, na RD Congo, onde 
deverá formalizada a extensão.

O contingente sul-africano 
(SANDF) reforçou, no inı́cio de 

Julho, o seu armamento e equi-
pamento de combate destinado 
às tropas estacionadas na base 
da SAMIM (força da SADC em 
Cabo Delgado) no distrito de 
Macomia. Conforme apurado, 
os militares sul-africanos usaram 
o porto de Pemba para descar-
regar armamento e 80 veı́culos 
blindados e todo-o-terreno do 
tipo Casspir (fabrico Tibs Trans-
port, África do Sul) e usados so-
bretudo para transporte de tropas 
(14 por veı́culo), sendo conheci-
dos pela sua resistência a minas 
e ataques com armas de fogo.

Este reforço visa prevenir a 
crescente vaga de emboscadas 
por parte dos grupos armados 
de inspiração islâmica contra as 
forças das FADM e da SAMIM. 
Os distritos do norte da provı́ncia, 
como Nangade e Macomia, conti-
nuam a ser alvo de emboscadas e 
as ligações com grupos actuantes 
na região fronteiriça de Mtwara, 
na Tanzânia, está comprovada. 
Em Junho e Julho tem-se sucedi-
do os ataques no lado tanzaniano.

A zona de Nova Zambézia 
– Vida Nova, no distrito de Ma-

comia, uma das regiões mais 
militarizadas de Cabo Delgado, 
continua sob pressão de constan-
tes ataques de grupos armados. 
Uma coluna de sete viaturas ci-
vis foi atacada em 31 de Julho, 
na estrada que liga Mueda-Mo-
címboa da Praia-Nangade, Mui-
dumbe e Palma. Deste ataque 
terão resultado dois mortos civis 
por decapitação e vários feridos. 
Informações locais referem que a 
coluna era proveniente de Awasse.

O distrito de Macomia alberga 
o quartel-general do contingente 
da SADC (SAMIM), em especial 
tropas sul-africanas, tanzanianas, 
assim como do Lesotho e Botswa-
na, e conta igualmente com refor-
ços do contingente ruandês da 
Rwanda Defense Force (RDF).

Apesar da pressão da SA-

MIM e do deslocamento de parte 
dos grupos armados para sul, os 
ataques prosseguem num distrito 
fustigado e que tem constado entre 
os mais atacados e destruı́dos des-
de o inı́cio do conflito em 2017.

As versões do acontecimento 
não coincidem relativamente à 
presença de militares na escolta à 
caravana de viaturas. Dada a sen-
sibilidade da região, é improvável 
a ausência das FADM. A aldeia da 
Nova Zambézia, situada a 30kms 
da vila-sede do distrito e a 10kms 
de um aquartelamento das FADM 
na aldeia Quinto Congresso, tem 
sido recorrentemente objecto 
de ataques de grupos armados.

Os ataques levam a 
população a questionar a eficácia 
a do dispositivo de segurança na 
região. O actual dispositivo mi-

litar (FADM, SAMIM e RDF) 
continua a revelar-se insuficien-
te para garantir a segurança em 
toda a extensão do território de 
Cabo Delgado. As bolsas de 
guerrilheiros revelam eleva-
da capacidade de mobilidade 
em vários pontos da provı́ncia.

Apesar das significativas me-
lhorias ao longo do último ano, 
sobretudo na zona de Palma, 
onde está prevista a instalação do 
complexo de gás natural (GNL), 
prevalece um sentimento de in-
segurança entre a população lo-
cal e a comunidade empresarial 
estrangeira. As empresas promo-
toras dos projectos de GNL, no-
meadamente a Total, tem vindo 
a retardar a decisão de retomar 
os trabalhos até que a segurança 
seja reposta de maneira convin-
cente. Rumores de que a opção 
para extracção do gás natural 
poderá ser uma plataforma “off-
-shore”, como a Coral Sul já 
em funcionamento, têm vindo 
a circular de forma insistente.

Em meios diplomáticos, a 
actual situação de necessida-
de urgente de diversificada da 
oferta de gás natural, nomeada-
mente para a União Europeia, 
contribuem para uma maior 
premência de uma solução que 
permita retomar os trabalhos, 
num contexto de insegurança 
que é visto crescentemente como 
não resolúvel de forma defini-
tiva no curto ou médio prazo. 

(África Monitor/Zambeze)

Macomia ainda sob fogo
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PR põe pé no acelerador económico
Porque impunha-se pôr o pé no acelerador em função do 

elevado custo de vida, que de um tempo a esta parte sufoca 
a vida dos mais de 30 milhões de moçambicanos, derivados 
por um lado pela alta dos preços dos combustíveis originado 
pelo conflito entre a Rússia e Ucrania, regredindo ainda mais 
os baixos níveis de crescimento económico, o governo veio 
a publico esta semana chamar a si a consciência, anuncian-
do um pacote de medidas paliativas denominado Pacote de 
aceleração económica. No essencial, o instrumento aprazado 
para dois anos com efeitos a médio e longo prazo, destaca 
a redução do imposto sobre valor acrescentado (IVA) de 17 
para 16% e o imposto sobre pessoas colectivas de 32 para 
10% para os sectores da agricultura, silvicultura, transporte 
urbano.

Constitui tam-
bém uma das 
a l t e rna t ivas 
para acelerar 
o crescimen-

to económico a alocação de 250 
milhões de dólares para o fundo 
mutuário, destinado a criar con-
dições para a banca financiar 
em larga maioria as pequenas e 
médias empresas cujo é descrito 
como negro decorrente da crise 
económica incluindo a covid19.

A isenção de visto de turismo 
e a introdução de visto on-line, 
bem como a extensão de vis-
tos de negócios para 90 dias e a 
simplificação do registo notarial, 
dotando as esquadras da  policia 
de autonomia para o reconheci-
mento gratuito de documentos 
oficiosos  bem como os advoga-
dos, a quem já é permitido por lei 
proceder ao registo documental.

Para o Presidente da Re-
pública as taxas dos juros dos 
bancos comerciais são altíssi-
mas, dai que exigiu alguma mo-
deração no custo do dinheiro.

“O dinheiro está muito caro em 
Moçambique“ referiu o PR avan-
çando que a injecção do fundo de 
250 milhões de dólares vai aliviar 
e estimular as pequenas e medias 
empresas conferindo as mais 
oportunidades de investimento.

Para impactar a economia, 
sobretudo e porquanto decididos 
a maximizar os ganhos e desafios 
gerados pela crise económica, 
todo o sector empresarial tem 
um papel pró-activo a desempe-
nhar, em particular na produção 
alimentar, com destaque para a 
cultura do trigo, face aos desafios 
da conjectura externa numa altura 
em que o país já saiu, esta sema-
na da lista dos países com fome.

O PR salientou que as medi-
das anunciadas devem impactar 
na vida dos moçambicanos, a 
quem apela para acções con-
certadas em todas as frentes.

No entendimento do estadista 
moçambicano, outro factor tra-

zido pelo pacote de aceleração 
económica situa-se na necessi-
dade da redução dos preços de 
materiais de construção o que 
de algum modo vai alavancar os 
projectos de habitação que preo-
cupam cada vez mais os jovens.

“É preciso que os moçam-
bicanos tenham uma habitação 
condigna ou pelo menos ter o 
chão cimentado. Isso pode ali-
viar o elevado número de do-
enças respiratórias “referiu

Para acelerar o desenvol-
vimento das províncias com 
recursos naturais, o estadista 
moçambicano disse que 10% 
das receitas resultantes da ex-
ploração dos recursos deve ser 
alocado as províncias o que vai 
gerar um efeito multiplicador.

“Não é proibido pensar. Te-
mos que parar de ter fama sem 
proveito“ destacou enumerando 
a isenção de vistos para países 
com baixo risco de imigração. 

Entretanto, empresários e 
políticos PR poderão estimu-
lar o crescimento económi-
co tendo em conta os desafios 
que se impõem actualmente.

Medidas acertadas –Silva 
Livone

Para o secretário-geral da 
Organização da Juventude Mo-
çambicana, (OJM) Silva Livo-
ne os jovens debatem-se com a 
problemática da habitação e com 
as recentes medidas anunciadas 
espera-se que haja mais estímu-
lo na construção de habitações.

 É uma medida bastante 
acertada, tendo em conta que 
os jovens clamam diariamente 
pela habitação e conforme vin-
cou o PR sobre a necessidade 
da redução dos preços dos mate-
riais de construção vai estimular 
cada vez mais as construções. 

Silva Livone diz que é al-
tura de o jovem moçambicano 
pôr um basta as lamentações e 
agarrar as oportunidades que o 

governo tem estado a prover para 
o crescimento da nossa nação.

“ O desenvolvimento de Mo-
çambique está nas nossas mãos 
e devemos trabalhar demasiado 
para o alcance desse desiderato 
“ reagiu Silva Livone acrescen-
tando que o governo tem estado 
atento aos fenómenos como o 
elevado custo de vida, dai que 
a juventude não pode ser ma-
nipulada por indivíduos cujas 
agendas se desconhece onde con-
vocam manifestações alegada-
mente pelo elevado custo de vida.

“ O governo está atento a to-
dos fenómenos que preocupam 
a juventude e na mesma senda 
tem estado a estudar várias so-
luções para aliviar isso“ indicou

É alguma coisa- Mário Sitoe

O presidente da ordem dos 
contabilistas e auditores de Mo-
çambique (OCAM) entende que 
a redução do IVA embora seja 
de 1% vai estimular as opera-
ções comerciais, uma vez que 
as preocupações dos empresá-
rios têm que ver com a redução 
do IVA que tem sido ónus nas 
operações comerciais incluin-
do as familias moçambicanas.

Estamos felizes-Michel Ussene

As medidas anunciadas são 
boas tendo em conta que vão 

criar estímulos ao sector priva-
do, aliás é preciso realçar ainda 
que a redução do IRPC poderá 
contribuir muito para o cresci-
mento do sector primário onde a 
agricultura está inserida. O chefe 
do estado apelou ao sector priva-
do para a promoção de activida-
des produtivas e é nosso desafio 
como Associação Moçambicana 
das Empresas Petrolíferas (AME-
PETROL) procurar soluções 
de Blanding para cumprir.

Chegam em tempo certo-
Alexandre Mano

Porque tem se estado a procu-
rar alternativa para fazer face ao 
elevado custo de vida, Alexandre 
Mano entende que as medidas 
relativas ao pacote de aceleração 
económica chegam no momento 
certo onde a médio e curto prazo 
poderão gerar um impacto muito 
grande na aceleração e desen-
volvimento sócio económico. 
Para Mano a redução do impos-
to sobre o valor acrescentado vai 
permitir que os custos de produ-
ção reduzam significativamente.

Medidas corajosas-Caifadine 
Manasse

Todas as medidas anunciadas 
terão um efeito multiplicador na 
economia nacional, descreveu 
o porta-voz da Frelimo Caifa-

dine Manasses explicando que 
o presidente tomou coragem e 
para a sua implementação será 
necessária a coragem dos mo-
çambicanos. Estamos num mo-
mento difícil mesmo assim o 
PR propôs-se em reduzir o IVA.

Advogamos desde 
2015-Agostinho Vuma

A Confederação das Asso-
ciações Económicas de Moçam-
bique (CTA) entende que as me-
didas ora anunciadas vem sendo 
advogadas desde 2015. A título 
de exemplo Agostinho Vuma 
entende que a redução do IVA é 
uma medida acertada apesar de o 
sector privado ter outras expec-
tativas ou seja a percentagem do 
iva segundo Vuma devia se situar 
na ordem 14% assim minimizaria 
os custos de produção permitindo 
maior encaixe de receitas quer 
para o Estado e o sector privado.

Competitividade no sector 
empresarial -Paulo Oliveira

Paulo Oliveira acredita que 
as medidas relativas ao pacote 
de aceleração económica pode-
rão permitir maior competitivi-
dade na economia criando cada 
vez mais postos de trabalho.e  a 
redução do IVA vai minimizar 
os custos e criar um estimu-
lo diferente no sector privado.

Alívio ao custo de vida 
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País parou, não há nada para celebrar  
Nova Democracia deplora situação da juventude

Assinala-se esta sexta-feira, 12 de Agosto, o dia internacio-
nal da Juventude. Por esta ocasião, o partido Nova democra-
cia emitiu um comunicado, o qual reproduzimos na íntegra:

Assinala-se a 
12 de Agos-
to de 2022, 
a passagem 
de mais um 

aniversário do dia Internacio-
nal da Juventude. Os jovens 
constituem 70% da população 
em África, e de acordo com o 
Banco Africano de Desenvol-
vimento, quase 420 milhões 
de jovens entre os 15-35 anos 
estão desempregados e desen-
corajados, o outro terço está 
vulneravelmente emprega-
do, e apenas um em cada seis 
tem emprego remunerado. 

O Governo promove a 
Delinquência Juvenil em 
detrimento da educação de 
qualidade, os Jovens devem 
lutar

Em Moçambique a popu-
lação de adolescentes, jovens 
e mulheres excede cerca de 
pouco mais de 14 Milhões, em-
bora o Governo esteja ciente 
desta realidade, serve-se ape-
nas deste factor demográfico 
para promover a delinquência 
juvenil através da promoção 
do consumo excessivo de álco-
ol e drogas em detrimento da 
educação de qualidade, insti-
tucionalizando a corrupção es-
truturada. O governo aprovou 
e distribuiu a nível nacional li-
vros de ensino que distorcem a 
real história do país e colocam 
Moçambique na África Orien-
tal, para além destes crimes, 
introduziu entre os requisitos 
de aquisição de bolsas de estu-
dos a descriminação de jovens 
por filiação, privilegiando os 
concorrentes que sejam filhos 
de antigos combatentes, numa 
clara violação de um direito 
fundamental à educação aos 
jovens em situação de pobre-
za, particularmente aos órfãos.

Não há emprego, os 
jovens estudam, formam-se e 
eles enterraram no cemitério 
os seus sonhos

Milhares de jovens min-
guam, pela falta de emprego, 
de renda que baste para a cesta 
básica e para constituir a sua 
identidade social, seja para 
família ou investimentos. O 
Governo através do Plano de 
Acção da Política de Promo-
ção do Emprego prometeu em 

2021 a criação de cerca de 3 
milhões de postos de empregos 
no país e 1000 micro empre-
sas, em contraste a palavra mas 
sonante nos últimos 8 meses 
entre os jovens é “Queremos 
Emprego,” “O emprego está 
a venda,” “Não há emprego,” 
uma realidade cambiado em 
uma greve de cerca de 1000 
jovens e mulheres que tam-
bém gritavam em Uníssono 
em frente ao Ministério da Tra-
balho “Queremos emprego.”

As algemas que o sistema 
do governo colocou no hori-
zonte da juventude, tem dei-
xado marcas e impermeabili-
zando a filtração de iniciativas 
próprias e de grupos, para fazer 
face à vida, ao próprio empode-
ramento e a reversão do actual 
quadro de existência. A Juven-
tude não tem nada a celebrar, se 
não lutar, pois no seu dia-a-dia, 
não existe qualquer possibili-
dade de engendrar os seus pro-
jectos nem uma estratégia de 
desenvolvimento e inclusão, ou 
qualquer sinal para que a juven-
tude se energize a participar.

O sistema do dia criou e 
fabrica diariamente uma gui-
lhotina de barreiras e cemité-
rios de sonhos aos jovens ao 
intoxicar com a fabricação em 
cada quarteirão da sua divisão 
administrativa, uma esquina de 
destilação e engarrafamento de 
veneno alcoolizado, para que 

os jovens diariamente morram, 
consumindo estes venenos. 
Sim, em cada curva de quartei-

rão tem uma fabriqueta ou des-
tiladora de veneno mata-Jovem.

A Juventude é a Seiva da 
Nação? Sim, mas este Go-
verno transformou a juven-
tude em mendigos, como se 
estivéssemos a viver de favor, 
sem direitos

Este Governo transformou 
a seiva da sua nação em in-
dulgentes sem pátria, uma na-
ção pela qual muitos heróis e 
anónimos sacrificaram-se para 
construir a bem da felicidade 
dos que ficassem, entretanto 
a gangue do poder tomou de 
assalto e conspirou contra a 
pátria para que nenhum mo-
çambicano depois deles viesse 
encontrar qualquer coisa para 
a sua existência. Danificaram e 
continuam a desbravar as nos-
sas florestas, comprometendo 
o ecossistema e capturando 
para o nosso território tempes-
tades, marinhas para desgraçar 
o povo e a juventude em espe-
cial. Transformaram o sistema 
de transporte em “negreiros 
de 4 rodas” aonde milhares de 
moçambicanos são transpor-
tados sem qualquer dignidade.

A juventude precisa erguer-
-se e revoltar-se contra este co-
lono, não há TSU, só miseria!

O tal de TSU (Tabela Úni-
ca Salarial) que muitos jovens 
afectos ao sector do Estado fi-
caram convencidos que seria 

a lufada já há muito esperada, 
ficou adiada, sem data! Menti-
ram mais uma vez só para que 

evitassem a manifestação geral 
do povo em todos os sectores 
da economia nacional. E, mais 
agravante, numa altura em que 
o TSU dos Jovens funcionários 
do Estado é adiada o Governo 
decide promover um Bónus de 
aceleração económica em claro 
beneficio a uma grupo de Em-
presários que tem estado a tirar 
proveito das isenções fiscais 
para delapidar a economia mo-
çambicana sem qualquer res-
ponsabilidade social, num con-
texto em que os pobres pagam 
mais taxas e impostos e os su-
postos empresários vivem isen-
tos de pagar quaisquer taxas.

Usam blindados para in-
timidar a população enquan-
to jovens e mulheres morrem 
em Cabo-Delgado

Para além de apático aos 
problemas da juventude, o go-
verno do dia institucionalizou 
a corrupção, marginalizou jo-
vens e mulheres académicos, 
persegue estudantes, activistas 
e juízes que pensam diferente, 
transformando-se num estado 
ditador que prefere transfe-
rir viaturas de guerra blin-
dadas para intimidar o povo. 
Em contrapartida milhares 
de jovens e mulheres morrem 
em Cabo-Delgado desprovi-
dos de qualquer protecção ou 
subsídio condigno para si e 
sua família que definham a 

fome, estes jovens trabalham 
com equipamentos arcaicos 
se não escassos para o com-

bate, um verdadeiro aval de 
despreocupação do governo 
não só em relação a protecção 
do direito à vida dos nossos 
jovens guerreiros mas tam-
bém com a soberania do país.

As minas, areias pesadas 
e gemas, são tiradas por con-
sórcios que chegam de noi-
te, pontapeiam a lei e tiram 
de tudo e não fica nada, nem 
aos nativos, nem ao país e 
meia volta os novos colonos 
a socapa, vão ter e enchem as 
suas contas nos paraísos fis-
cais para se sentirem maiores e 
com humilhações a juventude.

O País parou! Não há 
nada para celebrar!

Então a juventude tem a 
oportunidade com a Nova de-
mocracia, de criar uma saída, 
desenhar um horizonte nacio-
nal e os pais e mães honestos 
que também sentem a dor deste 
povo, tem a ocasião de juntos 
operar a reversão do país para 
a verdadeira independência. 
Hoje a Juventude Revolucioná-
ria é chamada a ser o Viveiro de 
uma mudança para uma nova 
democracia, de uma nova luta, 
por uma nova independência. É 
momento de nos levantarmos, 
unindo forças para a mudan-
ça efectiva em Moçambique.

“Se eu andar me siga, se eu 
parar me empurre, se eu voltar 
me mate”- CHE GUEVARA
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 l Ministérios do Interior e Defesa deviam criar força especial  
para acabar com roubo de “cabos elétricos” …

 l Eleições angolanas: quando o povo é quem ordena…

Escrevo as tuas 
M A P U T A -
DAS, num 
dia em que a 
t e m p e r a t u r a 

está a 28º Celsius, na capital 
moçambicana, como a de ama-
nhã (Quarta-feira, 5.8.22) a 29º 
graus, anunciados pelo INAM 
(Instituto Nacional de Meteoro-
logia), o que nos leva a acredi-
tar do fenómeno das mudanças 
climáticas em todo o mundo.

Há, pois, em nosso modesto 
entender criar condições para 
que as mudanças climáticas 
não nos façam sofrer, por cau-
sa da vandalização das nossas 
fl orestas, do nosso mangal ao 
longo da Costa de Moçambique.

Mas aí o ministério do Meio 
Ambiente está a fazer esforços 
sem precedentes, com a plan-
tação de mangal ao longo de 
toda a costa moçambicana, não 
só para a protecção e evitar a 
erosão ao longo da orla maríti-
ma, mas nos prejuízos que daí 
advêm por prejudicar os locais 
onde desenvolve todas as es-
pécies marinhas, sobretudo o 
caranguejo e camarão, dois pro-
dutos que são potenciais para 
a exportação, além do peixe

Todavia, há que considera-
mos importante o envolvimento 
de todas as estruturas que inter-
vém ao longo da costa moçambi-
cana, nomeadamente os minis-

térios do Mar, Águas Interiores 
e Pescas e Transportes e Comu-
nicações, por dispor de pessoal 
que lida com o mar, como as 
Administrações Marítimas, com 
pessoal virado há muitos anos 
na Fiscalização ou Inspecção. 

Contudo, se a questão da 
vandalização nos preocupa, 
não deixa de ser menos ver-
dade a questão que coloca-
mos, como a maka da semana: 
“Terrorismo” na vandalização 
de rede elétrica:Projecto de 
eletrifi cação de Moçambique 
defendida por NYUSI e seu 
Governo está a sofrer revês…

Já aqui rebatemos nos nos-
sos escritos, nestas tuas inco-
modativas MAPUTADAS  no 
teu  Grande Rio, ZAMBEZE, 
que o projecto de electrifi cação 
que leva o Presidente da Repú-
blica Filipe Jacinto NYUSI com 
o seu estilo de governação, de 
terra a terra – desloca-se para 
ir estimular a importância da 
colocação da energia elétrica, 
para atingir todos moçambica-
nos – o que está de parabéns 
não só as valorosas equipas da 
EDM (Eletricidade de Moçam-
bique), mas também do FUNAE 
(Fundo Nacional de Energia), 
agora com a nova timoneira, 
Dra. Manuela Rebelo, como 
“manda-chuva” (PCA) daque-
la instituição estratégica, para 
estender energia onde não há 

rede do maior “patrão”, a EDM.
Já quando tínhamos este 

trabalho para “despacho” escu-
tamos, através da RM (Rádio 
Moçambique) a lamentação 
do representante da EDM em 
Lichinga, Heitor Matimel, la-
mentando as constantes van-
dalizações que a empresa está 
a sofrer, no então “Desconhe-
cido Niassa”, dos nossos tem-
pos, mas agora com um salto 
qualitativamente novo, com 
belíssimas estradas, por causa 
de roubos de cabos eléctricos.

São cabos eléctricos, se-
gundo Matimel para fabri-
co de panelas e fi os e cabos 
para poder caçar animais 
“ratoeiras” para as presas.

Daí a nossa proposta 
para que se adoptem medi-
das: Ministérios do Interior 
e Defesa deviam criar força 
especial para acabar com rou-
bo de “cabos eléctricos” …

Essa Unidade Especial, que 
em virtude de a maior parte das 
vandalizações se verifi carem nas 
zonas do interior do nosso País e 
não ao longo da fronteira, pois 
aí envolveria as tropas guarda-
-fronteiras(daí o envolvimento 
do Ministério de Defesa Nacio-
nal) e no Ministério do Interior 
(Comando Geral da Polícia). 
Uma UNIDADE ESPECIAL,a 
qual, em nosso modesto enten-
der, deveria ser criada com cus-

tos pagos pela EDM e FUNAI, 
já que a vandalização durante 
um ano feitas as contas, dá para, 
por exemplo, dispor até de heli-
cópteros para se deslocar aos lo-
cais de vandalização com maior 
rapidez e apanhar os larápios. 

Seria essa UNIDADE ES-
PECIAL, que poderia junta-
mente com as autoridades lo-
cais fornecer telemóveis para 
denúncia, organizar “banjas” e 
não só seminários nos grandes 
hotéis (mas com pessoas direc-
tamente envolvidas), bem como 
promover concursos e prémios 
de quem fi zesse a denúncia: 
“cortar o mal pela raiz”. As rá-
dios comunitárias e o ICS (Ins-
tituto de Comunicação Social) 
teria um papel preponderante 
por dispor de meios e pesso-
al para ir fazer a divulgação 
dos maléfi cos da vandalização. 

“ENERGIA PARA CADA 
FAMÍLIA”ou “ENERGIA 
PARA TODOS”, vai levar ao 
desenvolvimento, mas este ob-
jectivo do Presidente da Re-
pública Filipe Jacinto NYUSI, 
que não raras vezes leva os seus 
detractores a ridicularizá-lo: 
“Presidente vai àquelas inau-
gurações, de água e eletricida-
de, devia deixar lá, o Secretá-
rio de Estado ou Governador 
a inaugurá-los.” Dizem assim 
nas “Redes Sociais” quem está 
na Polana ou Sommershield ou 

noutra capital provincial, que 
não sabe – ou sabe e fi nge não 
saber - o quão é desolador acor-
dar as 3 da madrugada para ir na 
“bicha” ou há muitos quilóme-
tros de distância para ir buscar 
água e viver sem eletricidade. 

Basta escutar pela RM, te-
levisões e Imprensa escrita, 
a satisfação dos utentes con-
templados, depois da inau-
guração da energia eléctri-
ca e o desenvolvimento que 
há nos locais abrangidos.

Os prejuízos são enormes, 
derivados da vandalização, pois 
são de puro TERRORISMO, 
porque visam atrasar a política 
de colocar a energia para todos.

Finalmente, acompanhamos 
as eleições angolanas, que põem 
frente à frente dirigentes do 
MPLA e da UNITA, além, ob-
viamente de candidatos, doutros 
partidos. É momento de: “quan-
do o povo é quem ordena…”

Não esqueçamos as palavras 
do JLo (João Lourenço) quando 
veio “aprender” mais uma lição 
na Sede Nacional da FRELIMO, 
masperentoriamente afi rmou: 
“Não esqueçam que a oposi-
ção não está a dormir:“querem 
empurrar o MPLA e aFRELI-
MO para fora do poder!...”– foi 
mais ou menos isso de me-
mória, do agora candidato do 
MPLA, à sua própria sucessão.

E mais para semana…

Projecto de electrifi cação de Moçambique defendida 
por NYUSI e seu Governo está a sofrer revês…

MaPuTaDasF R a N C i s C o  R o D o l F o

“Terrorismo” na vandalização de rede elétrica:
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Editorial
Estamos fartos de doentios 

Rocks partidários!

No início deste editorial queremos lembrar ao povo que 
estamos fartos de bajuladores da laia de Roque da Silva. 
Ele que até tem um nome sugestivo, se nos lembrarmos 
que há gerações que ainda vibram com o rock, como 
estilo de música. Mas este Roque que temos como 

SG do partido Frelimo é um desastre. Um desastre provocado pelos 
buracos que ele achou na N1, e que na sua loucura partidária assume 
que estes deviam ostentar nomes de dirigentes da Renamo. Ora bolas! 
Isto não lembra ao diabo. E para que este roquista doentio aprenda de 
vez, reproduzimos excertos do discurso de Filipe Nyusi na sua tomada 
de posse, para que este da Silva aprenda do seu dirigente máximo.”É 
isto que queremos. Um Governo que assente numa ética que coloca a 
vida e a dignidade humana acima do lucro. Um programa que coloca 
a saúde e a educação na liderança. Um governo que privilegia a paz, 
a paz, a paz, e prioriza o diálogo acima de disputas domésticas pelo 
poder. Um governo que privilegie a solidariedade acima da competi-
ção desleal. Uma governação que pense nas gerações futuras, e por 
isso entende a importância de agir ecologicamente na exploração de 
recursos naturais” (extracto do discurso de Filipe Nyusi na cerimónia 
de investidura a 15 de Janeiro de 2015). Para quê mais palavras? Não 
servirão estas para homenagear um país que quer encontrar na paz a 
sua identidade? Ma existem paspalhos políticos que nos confundem. 
Madre mia! Há dias ainda celebravamos o acordo de paz no domínio 
político, sem dúvida histórico, inimaginável há poucos anos. Um en-
contro de paz pelo qual os moçambicanos rezaram incessantemente.

Filipe Nyusi tem feito uma avaliação positiva, reafirmando momentos 
verdadeiramente históricos e importantes que marcam o início de um 
caminho ainda longo e árduo, mas sobre o qual há esperanças, o que 
mostra uma mudança de atitude de ambas partes. As palavras fogo e fúria 
foram e estão sendo substituídas no quotidiano por palavras que falam 
de paz, de relacionamentos baseados em concórdia, cheios de esperança 
e confiança, mostrando que, quando existe vontade entre os homens 
para encontrar caminhos de entendimento, pois nada é impossível. A 
assinatura deste acordo histórico entre Frelimo e Renamo abriu caminho 
para a paz, numa comunidade que protagonizou uma das mais violentas 
guerras civis, um conflito que desgraçou Moçambique, colocando o 
mundo perplexo. Mas existem os roquistas que pontapeiam este facto.

A negociação sempre foi o melhor dos caminhos. Após a superação de 
duríssimas dificuldades, um acordo foi atingido. Não é o fim de todos 
os problemas, mas é o começo de uma solução, haverá por enfrentar 
ainda muitos obstáculos, mas o importante é a prevalência da vontade 
comum de se abandonar as armas da destruição e negociar soluções, 
pois, mais do que nunca, o povo moçambicano está próximo da paz.Está 
aberto o caminho para a pacificação, o estrondo do avanço alcançado 
é irreversível, se as duas partes mantiverem acesa a chama da vontade 
e da paz. Já era sem tempo. O povo chorava pela paz. Vamos curtir o 
tempo da bonança. Moçambique é de todos, digam o que disserem os 
caluniadores do sossego. O discurso de 2015 ainda mora nos corações do 
povo, passados estes anos todos. São palavras que reactivam a esperança, 
matam o divisionismo, deixam as crianças sonharem como lhes compete 
por natureza. Quem está contra a paz? O último que apague a luz para 
não ver nem escutar uma voz rouquenha do roque político moçambicano. 

Douglas MaDjila

Programas de carris analítico, feitos de comen-
tários dos mais entendidos, tornaram-se cos-
tume se não obrigação no mundo televisivo 
principalmente, não há que pensar em abrir um 
órgão destes sem antes idealizar como ou quem 

fará um programa similar. Todas as televisões tem algum 
programa em que se debate ou ao menos se entende que 
se esteja a discutir assuntos relevantes deste país e isto, é 
super bom pois, já se constatou pelos mais sábios que “um 
país é o que é pelo nível de debate público que tem” se bem 
que, a ser a quantidade de debates que vai definir o bem-
-estar, então continuam escassos esses debates, apesar de 
constituírem a agenda de todos os órgãos de comunicação 
e não só, de muitas organizações da sociedade civil. Con-
tudo e mais, haja mais debate público em Moçambique.

Importa também aferir não só a existência, mas também a 
qualidade do debate e isso nos direcciona concretamente aos 
fazedores da opinião pública, os comentadores escolhidos 
pelos órgãos de comunicação para fazerem o incontornável 
debate. Pode-se também levantar muitas inquietações caso 
se considere o que o país é hoje apesar de tanto debate, ten-
do em conta o postulado já citado “um país é o que é pelo 
nível de debate que tem”, pois se o debate público existe e 
o país continua miserável, então tal debate não passa de um 
falatório para o inglês ver, como tem sido ultimamente, há 
muito interesse em fazer ver o inglês, e isso acontece em 
todas as áreas de intervenção e a comunicação social parece 
não querer ficar para trás nesta forma fingida de trabalhar.

No debate da comunicação social em Moçambique há de 
mais suficiente para propalar vergonha, a começar pelos pró-
prios órgãos de comunicação que só promovem programas 
de debate por mera audiência, escolhem os comentadores por 
mera amizade aos comentadores que só vão aos programas 
por mera vaidade, não tem e nem preparam o que dizer, vão 
aos programas por ordens superiores, para fazer opinião públi-
ca favorável a quem os ordena, até mesmo os próprios apre-
sentadores destes programas embarcam por essa vergonhosa 
via, chegando até a forçar uma inclinação dos comentadores 
mais sérios, sim porque existem, para o discurso favorável.

Aliás, é mesmo pelo empenho destes que houve também 
um empenho de nossa parte em analisar o distúrbio analítico 
patente na nossa comunicação. Quadros como Borges Nham-
bire, este sim queremos reconhecer a sua natural imparciali-
dade e seu interesse em analisar apenas apoiado a verdade.

À outros comentadores, apresentadores e respectivos 
órgãos de comunicação que fingem não perceber a gran-
deza da sua missão aconselhamos, ou melhor, lembra-los 
a vossa missão é iluminar os moçambicanos e não joga-los 
para as trevas em defesa dos vossos patrões, que quase 
que sempre são os corruptos mutiladores desta pátria.   

Analisar a verdade 
imparcialmente
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O M u n d o 
celebrou muito 
recentemente, 
o Dia Mundial 
d o  H i j a b .

O termo “hijab” deriva da 
palavra árabe “hajaba”, que 
etimologicamente significa 
“encobrir, ou ocultar da 
visão”. Há ainda um outro 
termo co-relacionado, o 
“niqab”, que significa “pano 
que oculta a face” (véu). 

O que mais distingue n 
Ser Humano do animal é 
o vestuário e a sua postura 
decente e disciplinada, sendo 
por isso que Deus diz no 
Qur’án, Cap. 7, Vers. 26:

“Ó fi lhos de Adão! Enviamos-
vos vestuário para (com ele) 
cobrirem a vossa nudez”. 

 D e i x a r  d e  v e s t i r ,  e 
andar desnudo é sinónimo 
de animalismo e regresso 
ao primit ivismo,  pois  o 
vestuário é um dos símbolos 
da  c iv i l i zação  humana .

O hijab e as restrições 
que lhe são inerentes têm 
por objectivo a preservação 
e o desenvolvimento da 
moralidade e espiritualidade 
d o  S e r  H u m a n o ,  p o i s 
sem um elevado grau de 
desenvolvimento moral e 
espir i tual ,  não podemos 
te r  esperança  de  êx i to .

O  h i j a b  p r e s e r v a  a 
pureza moral e espiritual 
da Humanidade, sendo um 
dos meios para disciplinar a 
relação entre o homem e a 
mulher. E esta disciplina é 
necessária para a colaboração 
entre os dois na edifi cação do 
bem-estar na Terra, devendo 

ser mantida com rigor, pois 
é óbvia a forte influência 
que o instinto sexual (inato) 
t em no  compor tamento 
d o  S e r  H u m a n o .

Mesmo no período que 
antecedeu o ressurgimento 
do Isslam, caracterizado 
p e l a  i g n o r â n c i a ,  o 
exibicionismo feminino era 
considerado vergonhoso. 
Mas infelizmente, nos dias 
que correm, tais exibições 
do corpo da mulher  em 
público, são eufemisticamente 
c o n s i d e r a d o s  a c t o s  d e 
desenvolvimento artístico.

O conceito de hijab não 
se circunscreve unicamente 
ao encobrimento do corpo, 
pois estende-se também ao 
comportamento, à conduta, 
à proibição de uma mulher 
e um homem se isolarem, ao 
contacto físico desnecessário, 
à conversação em voz baixa 
ou terna enfi m, a tudo o que 
seja susceptível de induzir o 
homem à excitação sexual.

O hijab não foi instituído 
por se duvidar da capacidade 
de a mulher preservar a sua 
honra e comportamento, e 
nem é sinal de fraqueza da sua 
personalidade e determinação 
perante os desafi os da tentação. 

Constitui uma forma de 
precaução ,  porque  nem 
todos os homens e todas as 
mulheres estão sempre bem. 
Colocar um cadeado na porta 
da casa não signifi ca que se 
esteja acusando os demais 
concidadãos de serem ladrões, 
da mesma maneira que nem 
a presença de agentes da 
polícia para guarnecer uma 

determinada área significa 
que todos os que demandam 
essa área são criminosos.

A mulhe r  muçu lmana 
n ã o  d e v e  e x p o r  a  s u a 
beleza e adorno, excepto 
o que está naturalmente 
aparente, e cuja ocultação 
está fora do seu controlo.

As mulheres não podem 
revelar os seus adornos e 
enfeites, excepto perante o 
marido, pais, avós, bisavós 
paternos ou maternos, sogros, 
f i lhos ,  ne tos ,  b i sne tos , 
enteados, sobrinhos, suas 
companheiras, mulheres que 
sejam parentes, conhecidas, 
amigas e crianças ainda 
sem conhecimentos sobre 
a s s u n t o s  s e x u a i s ,  e t c . 

A obr iga to r i edade  da 
observância do hijab quando 
a mulher se dirige a um 
local público, prende-se à 
necessidade de salvaguardar 
a sua honra, e expressa a 
castidade e pureza do seu 
comportamento, eliminado 
assim qualquer tentativa de 
implicância por parte de pessoas 
de carácter duvidoso. Evita-se 
assim afectar negativamente 
o crescimento moralmente 
saudáve l  da  soc iedade .

Devido à grande importância 
atribuída à modéstia, Deus 
descreve no Qur’án as boas 
qualidades de uma mulher, 
quando diz no Cap. 5, Vers. 56:

“Mulheres de olhar modesto”.
A observância  do véu 

também pode ser vista noutras 
religiões. Segundo o Rabi Dr. 
Menachen Mendel Brayer 
(1922), professor de Literatura 
Bíblica na Universidade de 

Yeshina, no seu livro ”The 
Jewish Woman e Rabbinic 
Literature”, era costume 
das mulheres judias quando 
estivessem fora de casa, 
em público, cobrirem as 
suas cabeças de tal maneira 
que por vezes chegavam a 
tapar toda a cara, deixando 
apenas  um olho aber to . 

E ele cita os antigos rabis que 
diziam: “Amaldiçoado seja o 
homem que deixa que o cabelo 
da sua esposa seja visto”.

O  v é u  n o  j u d a í s m o 
personifi cava a dignidade e 
superioridade de uma mulher 
nobre, e também representava 
a inacessibilidade, como uma 
possessão santifi cada de seu 
marido. O véu significava 
o respeito da mulher e o 
s e u  e s t a t u t o  s o c i a l .

Na tradição cristã, todos nós 
sabemos que há séculos que as 
freiras (irmãzinhas de caridade) 
cobrem as suas cabeças.

S .  Paulo  fez no Novo 
Testamento, afi rmações muito 
importantes como a que se segue:

“Mas quero que saibas: a 
cabeça de todo o homem é 
Cristo, a cabeça da mulher é o 

homem, e a cabeça de Cristo 
é Deus. Todo o homem que 
reza ou profetiza tendo a 

cabeça coberta, desonra a 
própria cabeça. E toda a 
mulher que reza ou profetiza

com a cabeça descoberta 
desonra a própria cabeça, 
porque é como se estivesse

rapada. Se uma mulher 
não se cobrir, que corte 
também os cabelos. E se é

vergonhoso para a mulher 
ter  os  cabelos rapados, 

e n t ã o  q u e  s e  c u b r a ” .
De entre as leis canónicas 

da Igreja Católica, uma delas 
exige que as mulheres cubram 
as suas cabeças quando 
estão na Igreja.     (in Canon 
Law na the Battle of Sexes).

Portanto, está claro que não 
foi a Religião Isslâmica que 
inventou o hábito de cobrir a 
cabeça. Contudo, promulgou-o.

Mesmo aqui  na nossa 
terra, o hábito de as mulheres 
cobrirem as suas cabeças, 
sempre fez parte da cultura 
e tradição moçambicanas. 

O véu isslâmico é somente 
sinal de modéstia, com o 
objectivo de proteger a mulher.

Não se entende qual é o ponto 
de vista dos que advogam a 
liberdade, mas por outro lado 
não só se opõem à observância 
do hijab, como chegam ao 
extremo  de expulsar alunas das 
salas de aulas apenas porque 
usam do direito de serem sóbrias 
no vestir, observarem o hijab.

E a observância do hijab 
faz  par te  da  l i b e r d a d e 
religiosa por um lado, e 
liberdade pessoal por outro. 
E ambas fazem parte das 
liberdades fundamentais cuja 
implementação é defendida 
pelas constituições actuais, 
de convenções internacionais, 
e também da Declaração 
dos  Di re i tos  Humanos .

A g r a n d e  i r o n i a  n o s 
nossos dias é que o véu só é 
considerado sagrado quando 
usado pelas freiras, mas 
quando usado pelas mulheres 
muçulmanas é rejeitado. 
Qual é a razão por detrás 
desta dualidade de critérios? 

O dia Mundialdo Hijab
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III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral 
pelas Demonstrações Financeiras
A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demon-
strações financeiras do INSS, que compreendem o Balanço a 31 de Dezembro de 2020, a demon-
stração dos resultados,  o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício 
findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras que incluem um sumário das princi-
pais políticas contabilísticas e outras notas explicativas  de acordo com os princípios contabilísti-
cos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o 
Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

A Direcção Geral é igualmente responsável por um sistema de controlo interno relevante para 
a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções 
materiais devidas quer a fraude quer a erro e registos contabilísticos adequados e um sistema 
de gestão de risco eficaz. A Direcção Geral é igualmente responsável pelo cumprimento das leis 
e regulamentos vigentes na República de Moçambique.

A Direcção Geral fez uma avaliação da capacidade da Entidade continuar a operar com a devida 
observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para duvidar da capacidade da 
Entidade poder continuar a operar segundo esse pressuposto no futuro próximo.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas 
de forma apropriada em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites 
em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança 
Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

IV - Relatório Técnico da Conta Anual
4.1 Enquadramento Económico
4.1.1 Economia Global

Durante o ano de 2020, a economia nos Estados Unidos da América (EUA) e na Zona Euro, a ac-
tividade económica manteve-se reprimida. O surgimento de novas vagas e variantes da COVID 
-19 levou à reimposição de medidas de confinamento, tendo contribuído para a manutenção do 
crescimento negativo nestas economias.

Esta reimposição de medidas de confinamento para a contenção da propagação da COVID-19, 
nos últimos meses de 2020, condicionou o crescimento das economias avançadas. Entretanto, 
o contributo dessas medidas para a tendência de contenção da pandemia, nos finais do ano, 
aliado aos progressos nos programas de vacinações e os pacotes adicionais de estímulos às 
economias, renovaram o optimismo quanto ao crescimento da economia mundial para 2021. 
Enquanto isso, a inflação acelerou na maior parte dos países, num contexto de recuperação 
dos preços das principais mercadorias de exportação e do petróleo no mercado internacional.

O alívio das medidas restritivas para conter a COVID-19 foi determinante para (i) uma con-
tracção menos severa do produto interno bruto (PIB) em 2020 e projecções de sua menor re-
tracção e (ii) perspectivas de uma recuperação mais rápida da actividade económica global 
para 2021. Enquanto isso, a inflação permaneceu estável na maior parte dos países, num con-
texto em que as expectativas em torno do início da produção massiva e uso da vacina contra a 
COVID-19 contribuíram para a recuperação do preço do petróleo e para as expectativas de um 
melhor desempenho da economia mundial a médio prazo.

Na China e na Índia, o desempenho da actividade económica foi positivo, reflexo do relativo con-
trolo da pandemia. Em finais de 2020, a economia chinesa registou um crescimento de 6,5%, 
destacando-se como a única maior economia com um desempenho positivo no ano.

No mesmo sentido, o relaxamento gradual das medidas restritivas na Índia resultou num au-
mento no investimento público e privado e, por conseguinte, numa expansão de 0,4%, no últi-
mo trimestre do ano, após uma contracção de 7,5%, no III trimestre de 2020.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), actualizou as perspectivas de crescimento da econo-
mia mundial de 2020 para -4,4%, contra a cifra de -4,9% que tinha sido avançada em Junho do 
mesmo ano.

4.1.2 Economia Regional
A África Subsariana enfrentou uma crise sanitária e económica sem precedentes que, em ape-
nas alguns meses, comprometeu anos de árduos ganhos de desenvolvimento e abalou as vidas 
e os meios de subsistência de milhões de pessoas. A pandemia tardou a chegar na África Sub-
sariana e as taxas de infecção foram relativamente baixas por comparação com outras partes 
do mundo. No entanto, o ressurgimento de novos casos em muitas economias avançadas e o 
espetro de surtos repetidos na região evidenciou que a pandemia continuaria a constituir uma 
preocupação muito real ainda durante algum tempo. 

Todavia, num contexto de elevados custos económicos e sociais, os países cautelosamente 
começaram a reabrir as suas economias e a procurar políticas para relançar o crescimento. Com 
a imposição dos confinamentos, a actividade económica regional diminuiu acentuadamente du-
rante o ano de 2020, mas com uma flexibilização das medidas de confinamento, o aumento dos 
preços das matérias-primas e a flexibilização das condições financeiras, registaram-se alguns 
sinais preliminares de uma recuperação pós segundo semestre. 

A região registou uma contracção de 3,0% em 2020. O maior impacto da crise no crescimen-
to verificou-se nas economias dependentes do turismo, tendo os países exportadores de 
matérias-primas sido também duramente afectados. O crescimento nas economias mais diver-
sificadas abrandou significativamente, mas, em muitos casos, continuou a ser positivo. 

Num contexto de espaço orçamental limitado, algumas autoridades recorreram à política mon-
etária para ajudar a prestar apoio de emergência, com reduções cumulativas da taxa de juro 
directora desde o início de 2020 de até 500 pontos base (p.b.) na Zâmbia, 275 p.b. na África do 
Sul, 250 p.b. na Namíbia, 200 p.b. no Uganda e 150 p.b no Gana (Figura 1.12). Além disso, in-
troduziram instrumentos de crédito para injectar liquidez no sistema bancário, variando entre 
0,5% do PIB em Angola e 3% do PIB na Zâmbia.

4.1.3 Economia Nacional
Em Moçambique, o ano de 2020, foi marcado pelos diversos acontecimentos, com destaque 
para o ressentimento da reconstrução face aos ciclones tropicais Idai e Kenneth no centro e 
norte do país, a instabilidade militar na região centro, insurgência na zona norte e a contínua 
gestão da Divida Pública, com forte impacto nas despesas públicas.

O PIB contraiu 2,4%, resultando numa variação negativa de 1,3% no ano. A significativa dete-
rioração da actividade económica doméstica reflectiu, essencialmente, os efeitos adversos da 
pandemia da COVID-19 a nível global, num contexto em que a manutenção da insurgência na 
zona norte do país, também condicionou o curso normal de implementação dos projectos de ex-
ploração de hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma. Em 2021, espera-se uma ligeira recuperação 
da actividade económica justificada, essencialmente, pelas perspectivas de melhoria da procura 
externa e da retoma gradual do funcionamento da economia doméstica, em face da redução de 
infecções diárias e possível alívio progressivo das restrições.

Registou-se a deterioração do saldo da conta corrente em resultado da fraca procura externa. 
Com efeito, em 2020 as exportações reduziram devido ao efeito combinado da redução do vol-
ume e dos preços, num contexto de queda da actividade económica a nível mundial, com partic-
ular destaque para a dos principais parceiros comerciais do país; enquanto isso, a redução das 
importações foi menos expressiva.

A contínua redução das despesas investimento perante aumento dos gastos correntes, a pressão 
sobre a despesa pública e financiamento interno aumentou, em face da instabilidade militar e 
da necessidade acrescida de fundos para a mitigação dos impactos da COVID-19 na economia. 
Com efeito, a despesa corrente foi a que absorveu mais recursos, tendo incrementado em 15%, 
em contrapartida da redução do investimento público, componente com impacto significativo 
no PIB.

Face a esses acontecimentos, e num contexto de insuficiência de fundos, o governo teve que 
adoptar medidas de políticas que influenciaram o comportamento dos principais indicadores 
macroeconómico e financeiro do país, mormente a emissão de obrigações de tesouro a taxas juro 
mais atrativas a curto prazo. 

Por outro lado, o CPMO decidiu, igualmente, manter as taxas de juro da Facilidade Permanente de 
Depósitos (FPD) em 7,25% e da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) em 13,25%, bem como 
a taxa MIMO em 10,25%. A decisão é justificada pela prevalência de elevados riscos e incertezas, 
não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação no curto e médio prazo, a reflectir, 
em grande parte, os efeitos das medidas tomadas.

O INSS firmou a entrada na sociedade com a REVIMO, com uma participação de 15% do capital 
social, por outro lado adquiriu obrigações COVID-19, no âmbito da mitigação dos efeitos desta 
pandemia para as Pequenas e Médias Empresas, como forma de salvaguardar os postos de em-
pregos dos beneficiários do sistema de segurança social. 

Neste sentido, sendo o INSS um agente económico relevante no mercado e vulnerável a alterações 
inesperadas da economia que afectam o nível de empregabilidade, consequentemente, o desem-
penho económico da instituição também foi influenciado em termos demográficos e financeiros, 
conforme espelha-se nos capítulos seguintes.

4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS
Um dos principais objectivos do INSS é aumentar a cobertura contributiva do sistema. Para o 
efeito, têm sido realizadas várias actividades, das quais se destacam: 

(1) a divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatório (SSSO) com vista à sensibilização e 
informação dos contribuintes, beneficiários e o público em geral, através de palestras, seminári-
os, publicidade (Jornais, Rádio e Televisão), página web, distribuição de desdobráveis visando 
transmitir a importância do sistema no que respeita aos benefícios que advêm da inscrição do 
trabalhador; 

(2) o alargamento do âmbito pessoal, através da inscrição de novos trabalhadores e contribuintes 
no regime por conta de outrem e de conta própria e enquadramento na Manutenção Voluntária 
no Sistema (MVS); 

(3) a abertura e/ou criação de novas direcções e representações distritais com vista a garantir a 
expansão dos serviços do INSS que constitui um dos pilares do quinquénio; 

(4) o pagamento das diferentes prestações em vigor no INSS, quando satisfeitos os principais 
requisitos estabelecidos na lei; e 

(5) a realização de prova anual de vida.

4.2.1 Inscrições
As inscrições são dinamizadas através de realização de palestras, sendo que para o período em 
análise foram realizadas 6.107 palestras nos locais de trabalho com a participação de 29.235 
trabalhadores, representando um grau de realização na ordem de 81% em relação a meta plani-
ficada de 7.534 palestras.

O impacto positivo das palestras nos contribuintes e beneficiários se traduziu no aumento do 
nível da consciência dos contribuintes e beneficiários relativamente aos seus deveres e direitos 
no âmbito do sistema de segurança social, o que, de certa forma, estará relacionado com o au-
mento de contribuintes activos e com a inscrição de novos contribuintes e beneficiários.

Comparativamente ao ano anterior, em que foram realizadas 16.535 palestras com a participação 
de 85.093 trabalhadores, verifica-se um decréscimo do número de palestras e de participantes 
em 2,8% e 41.8%, respectivamente, conforme ilustra o gráfico nº 1 abaixo.

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)
No período em análise, foram inscritos 13.042 contribuintes e 76.045 beneficiários, o que repre-
senta um cumprimento do planificado (11.470 contribuintes e 91.329 beneficiários) na ordem 
de 113.7% e 83,3%, respectivamente.

O aumento do nível da consciência dos contribuintes e beneficiários através da sensibilização 
está relacionado, de certa forma, com os resultados positivos obtidos na inscrição de novos con-
tribuintes e beneficiários e dos respectivos activos, por um lado, e, por outro, a da aceitação do 
SISSMO no seio dos contribuintes e beneficiários, isto avaliando o crescimento de um ano para 
outro.

No cômputo geral, o desempenho na inscrição de contribuintes foi em media de 113,7%, entre-
tanto, as delegações de Niassa e Cabo Delgado situaram - se abaixo de 70% da meta anual.

Relativamente aos beneficiários, o desempenho global foi de 83,3%, onde destacaram-se as Dele-
gações de Inhambane e Zambézia que superaram as metas, e a de Niassa que tem um desempen-
ho de 46.6% do planificado.

Concorreram como principais razões do incumprimento das metas na inscrição de beneficiários, 
para além da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, a inscrição de micro e pequenas empresas 
que empregam um número reduzido de trabalhadores, a admissão por parte das empresas de 
trabalhadores já inscritos no sistema (tratando - se deste modo de mobilidade e não novas in-
scrições), a desaceleração da economia a nível mundial e com a conclusão dos projectos de im-
plantação das empresas mineradoras e pela situação política social de insurgentes que a provín-
cia de Cabo Delgado, em particular, vive. 

Comparativamente ao período análogo, em que tinham sido inscritos 12.831 contribuintes e 
105.577 beneficiários, verifica-se um crescimento de contribuintes e beneficiários na ordem 
de 1,6% e 28,0%, respectivamente. 

Quanto aos acumulados, o sistema regista 131.066 contribuintes e 1.628.204 beneficiários, dos 
quais estão no activo 52.962 contribuintes e 457.137 beneficiários. Estes dados significam que 
40,4% de contribuintes e 28,1% de beneficiários do Sistema de Segurança Social Obrigatória 
tiveram as suas contribuições regulares. 

Os gráficos 2 e 3 demonstram de forma comparativa a evolução de contribuintes e beneficia-
rios. 

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS 
A situação de perda de emprego continua a constituir uma realidade na sociedade moçambi-
cana e, por consequência, tem levado muitos beneficiários à situação de inactividade. Assim, 
como forma de dar seguimento ao processo iniciado aquando da sua inserção profissional 
como beneficiários, há um esforço de os manter na Segurança Social Obrigatório (SSO), através 
da MVS.

Deste modo, no período em análise, foram autorizados à MVS 1.733 beneficiários, contra os 
2.090 planificados, representando uma realização na ordem de 82,9%. Em acumulado, regis-
ta-se um total de 25.753 beneficiários autorizados, dos quais estão no activo 4.362, o equiva-
lente a 16,9% do total dos acumulados.

Relativamente ao período homólogo, em que haviam sido autorizados 2.781 beneficiários, dos 
quais 3.997 eram activos, verifica-se um crescimento de autorizados e decréscimo dos activos 
na ordem de 37,7% e 1,8%, respectivamente, conforme gráfico 4, que se segue.

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)
O Diploma Ministerial nº 105/2015, de 27 de Novembro, alarga o âmbito de cobertura do siste-
ma, dando oportunidade para que milhares de trabalhadores, exercendo actividades no sector 
não formal e no auto-emprego passem também a ter acesso à segurança social, com destaque 
para a protecção na velhice.

Para o efeito, durante ao período em análise, foram inscritos 7.701 trabalhadores, o que repre-
senta uma realização do planificado na ordem de 195,5%, pois estava prevista a inscrição no 
sistema de 3.940 novos trabalhadores por conta própria, conforme o gráfico 5 abaixo.

Em acumulado registam-se 56.720 TCP, dos quais 9,10% (5.145 TCP) se encontram no activo. 
Relativamente ao ano anterior, em que foram inscritos 13.875 TCP, dos quais 9.859 no activo, 
verifica-se um acréscimo de inscritos e de activos na ordem de 44,50% e 54,9%, respectiva-
mente.

4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações Distritais
No período em análise não houve nenhuma abertura de uma Delegação Distrital e nem de Rep-
resentação, contudo, o INSS está representado em todas capitais províncias e continua a contar 
com 11 Delegações Provinciais, 23 Delegações Distritais e 45 Representações Distritais.

4.2.3 Prova Anual de Vida
A Prova de Vida, que consiste na comprovação física da existência dos pensionistas com vista 
a poderem manter o direito às prestações concedidas pelo Sistema de Segurança Social, é um 
dever estabelecido ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 83 do Regulamento da Segurança 
Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.
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É de periodicidade anual e obrigatória, sendo um processo bastante simples e rápido em que 
o pensionista deverá apresentar o seu documento de identificação nos locais de atendimento 
disponíveis ao nível de todas as delegações provinciais e podendo ser domiciliária para os casos 
de pensionistas fisicamente incapacitados de se fazerem presentes aos locais de sua realização. 

Entretanto, no exercício de 2020, o processo da realização de Prova Anual de Vida presencial para 
os pensionistas a nível nacional, foi suspensa temporariamente por causa da pandemia do COVID 
19, contudo, foi possível a realização da PAV para 47.716 (44,0%) pensionistas.

4.2.4 Conclusões do Estudo Actuarial
Foi efectuada uma avaliação actuarial do sistema contributivo de segurança social no País pelos 
técnicos internos, com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

De referir que estes técnicos beneficiaram de formação sobre esta matéria pelo que a cooperação 
com os técnicos especializados da OIT permitiu a consolidação dos conhecimentos obtidos du-
rante a formação em ciências actuarial.

De acordo com as conclusões do estudo, a projeção dos fluxos de receitas e despesas revela, a cur-
to e médio prazo, uma situação financeira sem tensões. As receitas originadas de contribuições e 
juros são suficientes para cobrir despesas com benefícios e despesas administrativas até 2052 e, 
caso o prémio se mantiver constante, a reserva será esgotada no ano de 2059.

4.2.5 Medidas de Reforma
O INSS continuou a desenvolver todo um conjunto de acções concertadas com vista a criar 
condições necessárias que lhe permitam obter uma opinião de auditoria assertiva sobre a sua 
Conta Anual. Há uma forte incidência dessas acções no processo de informatização e modern-
ização do sistema, bem como efectuar reforma legais que permitam adequar a actividade do 
INSS as boas práticas internacionais, tudo na perspectiva de melhorar os serviços prestados aos 
utentes salvaguardando os princípios de segurança social obrigatória.

Durante o exercício de 2020, foi concluída a Implantação do projecto SISSMO - Pagamentos, 
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações 
provinciais e serviços centrais, através da implantação dos seguintes módulos: (Concessão de 
Benefícios; Migração de Pagamentos; Prova Anual de Vida; Pagamento de Prestações; Revisão de 
prestações; e Outros pagamentos). Contudo, gostaríamos de destacar algumas acções:

a) Está em processo o interface entre o sistema administrativo e financeiro e SISSMO para per-
mitir a contabilização das transacções de contribuições e prestação do sistema de segurança so-
cial com pouca intervenção humana, o que concorre para a mitigação de erros e omissões, estan-
do o software na fase de testes.

b) Está em curso o processo da elaboração de um plano de saneamento da dívida de contribuições 
e persistência nas acções tendentes a sua recuperação através dos mecanismos instituídos;

c) Aprimoramento da articulação com Autoridade Tributaria, instituições licenciadoras das activ-
idades económicas e conservatórias de entidade legais para a localização e/ou identificação dos 
contribuintes; e e/ou identificação dos contribuintes;

d) Identificação de mecanismos flexíveis de pagamento de contribuições para os TCP.

4.2.6 Medidas de Contenção
As despesas de administração correspondentes ao funcionamento dos serviços administrativos e 
financeiros do INSS e as despesas de acção sanitária e social, em conjunto, não devem ultrapassar 
19% das receitas previstas no orçamento, à luz do artigo 111 do Decreto nº 51/2017, de 09 de 
Outubro.

O INSS tem estado a desencadear um conjunto de acções, concertadas, no sentido de conferir 
maior eficiência e eficácia ao processo de execução das despesas, sendo que para o exercício 
económico de 2020, foi observado o rácio de 14,88% contra os 18,73% projectados, como resul-
tado da implementação das medidas de contenção das despesas, o que resultou numa poupança 
de 3,85%. Relativamente ao exercício anterior, em que este rácio foi de 15,73%, revela-se uma 
melhoria em 0,85%.

Evolução da Receita
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Contribuições
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Receitas Financeiras
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Receitas de Acção

Sanitaria e Social

Outras Receitas

Resultados Extras
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De referir que as contribuições constituem a principal fonte de receita do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória gerido pelo INSS.

4.4.2  Despesas 
As Despesas Correntes do período foram de 8.158.954.997MT (2019: 7.264.340.054MT), sendo 
de considerar:

4.4.2.1 Despesas Técnicas 
As Despesas Técnicas (pensões do regime) apresentaram uma execução de 5.907.777.348MT 
tendo registado um aumento de 19,95% comparativamente ao exercício anterior (2019: 
4.925.024.754MT), decorrente sobretudo da subida do número de pensionistas e do reajuste 
do valor das pensões.

4.4.2.2 Despesas Administrativas
As Despesas Administrativas e de Funcionamento apresentaram uma execução de 
2.251.177.650MT, tendo-se verificado uma diminuição em 88.137.650MT, comparativamente 
ao exercício anterior (2019: 2.339.315.300MT), o que representa em termos relativos 3,69%. 

    4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício
O valor total das Amortizações e Reintegrações do Exercício foi de 385.302.720MT, o que com-
parativamente com o exercício anterior (2019: 490.032.550MT) representa uma diminuição de 
104.729.830MT, equivalente a 21.37%.

4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas
Esta rubrica apresentou um saldo de 12.211MT como resultado de venda de brochuras de leg-
islação sobre Segurança social.

4.4.2.5 Provisões do exercício
Para o presente exercício económico, o reforço das provisões situou-se nos 1.516.759.783MT, 
para cobertura de outros riscos inerentes a imobilizações financeiras (149.222.850 MT), Imobi-
lizações Corporeas (1.330.131.058MT) e Outros credores (37.405.875MT).

4.4.3 Investimentos
O INSS continua a previlegiar a rentabilização dos investimentos efectuados nos períodos an-
teriores, sendo que no exercício de 2020 as despesas com investimentos registaram uma ex-
ecução de 4.200.281.691MT que se destacam em:

a) Despesas de Capital Produtivo

As despesas com o capital produtivo tiveram uma execução de 3.885.630.571MT constituídas, 
fundamentalmente, pela Subscrição e realização das acções da REVIMO-Rede Viária de Moçam-
bique, construção do edifício da Delegação Distrital de Matutuine, compra de obrigações e bil-
hetes tesouro e constituição de Depósitos a prazo.

b)  Despesas de Capital de funcionamento
As Despesas de Capital de funcionamento tiveram uma execução de 314.651.119MT.

4.3  Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19
No exercício de 2021, o Mundo continua a viver um problema de saúde caracterizado por uma 
doença contagiosa chamada COVID-19, causada pelo Coronavírus, declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como sendo Pandemia, pelo facto de a doença ser altamente infecciosa, 
ameaçando muitas pessoas de forma simultânea no mundo inteiro. Ciente de que Moçambique 
já regista casos confirmados, o Governo anunciou uma série de medidas para que as pessoas e 
as instituições públicas e privadas possam mitigar o risco da infecção e propagação deste vírus. 
Neste contexto, o INSS continua a desenvolver um plano de contingência, conforme se descreve:

a) Suspensão temporária da realização da prova anual de vida aos pensionistas do INSS; 
b) Perdão de multas e redução de juros de mora para as empresas devedoras;
c) Oferta de máscaras de protecção de boca e nariz a diversos sectores e segmentos da sociedade;
d) Observar estritamente as medidas de prevenção e de infecção pelo COVID-19 anunciadas 
pelo Governo a nível da instituição.

Adicionalmente, atento às atribuições do Sistema Segurança Social em casos de doença e morte, 
a coberto do disposto nos artigos 17 e 40 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro, de acor-
do com as estimativas da OMS, cerca de 80% da população mundial infectada pela Pandemia 
COVID-19 vai recuperar sem necessitar de cuidados médicos, sendo que os restantes 20% 
necessitarão de especial atenção e destes 5% necessitará de cuidados médicos. O INSS tem 
457.137 trabalhadores activos, aplicados 5%, temos 22.857 necessitarão de cuidados médicos o 
que pode levar à atribuição de Subsídios por Doença e de Internamento Hospitalar.

Conforme dados acima, concluiu-se que caso sejam apresentados atestados médicos para 
atribuição dos subsídios retro mencionados, poderá existir um impacto financeiro não signif-
icativo, tendo em conta que o grau de infecções e contaminações tendem a reduzir nos últimos 
períodos, por consequência houve, o levantamento de algumas restrições que tinham sido im-
postas pelo Governo.

Na senda destas constatações e tendo em conta as Reservas do Sistema, o INSS está em condições 
de prestar assistência aos beneficiários elegíveis aos subsídios e pensão, garantindo-se a con-
tinuidade das actividades.

4.4. Principais Indicadores
4.4.1 Receitas
As Receitas totais situaram-se em 15.740.407.137MT, tendo aumentado em 5,08% compar-
ativamente ao ano anterior (2019: 14.978.751.269MT), sendo que o valor relativo do cresci-
mento e decréscimo é a média da ponderação das variações entre as receitas, nomeadamente, 
de contribuições, de vendas, financeiras correntes, suplementares, acção sanitária e social, out-
ras receitas e de Resultados Extras na ordem de 6,75%, 53,46%, 11,76%, -22,10%, -20,34%, 
-52,16% e -35,47%, respectivamente, conforme o gráfico 6 abaixo.

Importa referir que a receita de 2019, foi reajustada de 14.227.126.307MT para 
14.978.751.269MT, cuja origem deste fenómeno deve – se a não inclusão de receitas extraor-
dinárias no período acima citado.

Ao Conselho de Administração do 

Instituto Nacional de Segurança Social

Opinião com reserva

Auditámos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Segurança Social (“o 
INSS”) constantes das páginas 16 a 35, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro 
de 2020, a Demonstração dos resultados, o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de 
valores do exercício findo naquela data, bem como as notas às demonstrações financeiras, 
incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, excepção quanto ao possível efeito das matérias descritas na secção das 
Bases para Opinião com Reservas do nosso relatório, as demonstrações financeiras do INSS 
- Instituto Nacional de Segurança Social relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2020, foram preparadas em todos os aspectos materiais, de acordo com o Plano de Contas 
Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de 
Janeiro de 1990.

Bases para Opinião com Reservas

Impacto da modificação do exercício anterior

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 que foram 
auditadas por outro auditor, foram modificadas devido a dúvidas sobre a recuperabilidade 
dos montantes registados em imobilizado corpóreo e incorpóreo relativos a obras em edifi-
cios e outras construções em curso no montante de 2 566 615 057 Meticais. Subsequente-
mente ao exercício findo, a Direcção reconheceu uma imparidade de 1 330 131 058 Meticais 
em relação a obras em curso. Como resultado da modificação do exercício anterior, não foi 
possível determinar se a imparidade deveria ter sido reconhecida nos exercícios financeiros 
de 2020 ou 2019.

Incapacidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente

Não nos foi possível obter evidência de auditoria suficiente e apropriada sobre o saldo de 
devedores contribuintes de 1 536 666 444  Meticais, constante no balanço em 31 de Dezem-
bro de 2020. Por esse motivo, não nos é possível determinar se quaisquer ajustamentos às 
demonstrações financeiras seriam necessários com relação a esta conta.

A estrutura de relato financeiro não integra os edifícios de rendimento

O Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto 
Ministerial de 31 de Janeiro de 1990 não separa os edifícios de rendimento dos edifícios para 
uso próprio pelo INSS. O INSS contabilizou todos os edifícios, de uso próprio e de rendimento 
na rubrica de Imobilizações corpóreas e incorpóreas no global de 6 263 401 203 Meticais, 
não tendo sido possível obter evidência de auditoria para substanciar o saldo que deveria 
ser para edifícios de uso próprio e edifícios de rendimento. Por esse motivo, não nos é possí-

vel determinar se quaisquer ajustamentos às demonstrações financeiras seriam necessários 
com relação a esta conta.

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). 
As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsa-
bilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras do nosso relatório. So-
mos independentes do INSS de acordo com o Código de Ética para Contabilistas Profissionais 
da Federação Internacional de Contabilistas (incluindo Normas Internacioanis de Independên-
cia) (Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos que são relevantes para a nossa 
auditoria das demonstrações financeiras em Moçambique e cumprimos as nossas outras res-
ponsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o Código IESBA. Acreditamos que a 
evidência de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base 
para a nossa opinião com reservas.

Outra Matéria

As demonstrações financeras do INSS à data e para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2019 foram auditadas por outro auditor o qual expressou uma opinião modificada sobre 
essas demonstrações financeiras em 29 de Junho de 2020. A modificação foi porque existiam 
vários projectos na categoria de obras em curso que tinham um saldo de 2 566 615 057 Me-
ticais, para o qual tinha sido feito o pagamento na totalidade contudo os trabalhos permane-
ciam inabacados depois de vários anos, resultando numa dúvida acerca da recuperabilidade 
do montante registado em imobilizado corpóreo e incorpóreo.

Responsabilidade da Direcção Geral do INSS pelas Demonstrações Financeiras 

A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação adequada das de-
monstrações financeiras de acordo com o Plano de Contas Específico para o Sistema de Se-
gurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990, e por um sistema 
de controlo interno relevante para a preparação de demonstrações financeiras que estejam 
livres de distorções materiais, devidas a fraude ou erro. 

Na preparação das demonstrações financeiras, a Direcção Geral do INSS é responsável por 
avaliar a capacidade do INSS continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade e 
utilizar a base contabilística da continuidade, a menos que a Direcção Geral pretenda dissol-
ver o INSS e cessar as operações, ou não tenham alternativa senão fazê-lo.

Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras 

Os nossos objectivos são obter uma segurança razoável se as demonstrações financeiras 
como um todo estão livres de distorções materiais, devido a fraude ou erro, e em emitir um 
relatório de auditoria que inclua a nossa opinião. Uma segurança razoável é um alto nível 
de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as ISAs 
detectará sempre uma distorção material quando existir. As distorções podem resultar de 
fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no agregado, quando 
se pode razoavelmente esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores 
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos o julgamento profissional e 
mantemos o cepticismo profissional durante a auditoria. Nós, igualmente:

•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financei-
ras, devido a fraude ou erro, desenhamos e implementamos procedimentos de audito-
ria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de auditoria que seja suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção 
material resultante de fraude é maior do que para uma resultando de erro, uma vez 
que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, declarações 
falsas ou a derrogação do controlo interno.

•	 Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria, a fim de 
desenhar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas 
não para expressamos uma opinião sobre a eficácia do controlo interno. 

•	 Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contabilísticas e divulgações feitas pela Direcção.

•	 Concluímos sobre a adequação do uso por parte da Direcção do pressuposto da conti-
nuidade e com base na evidência de auditoria obtida, se existe uma incerteza material 
relacionada a acontecimentos ou condições que possam suscitar uma dúvida signifi-
cativa sobre a capacidade do INSS de continuar a operar de acordo com o pressupos-
to da continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza material, somos obriga-
dos a chamar a atenção no relatório do auditor, para as divulgações relacionadas nas 
demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam inadequadas, modificar a 
nossa opinião. As nossas conclusões baseiam-se na evidência de auditoria obtida até a 
data do nosso relatório de auditoria. No entanto, acontecimentos ou condições futuras 
podem fazer com que o INSS deixe de operar segundo o pressuposto da continuidade.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, incluindo as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as transa-
ções e eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação apropriada.

Comunicamos com a Direcção Geral do INSS sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado 
e os prazos da auditoria e as constatações de auditoria significativas, incluindo quaisquer 
deficiências significativas no controlo interno que identificamos durante a nossa auditoria.

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014

Representada por:

Relatório dos Auditores Independentes
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VI – Demonstrações Financeiras
VI.i. Balanço

VI.ii. Demonstração de Resultados

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

VII - Notas às Demonstrações Financeiras
Introdução

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), é uma entidade pública criada pelo Decreto nº 
17/88, de 27 de Dezembro, como instituição gestora do regime de Segurança Social Obrigatória, 
dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e de património 
próprio. O INSS é tutelado pelo Ministro do Trabalho e Segurança Social.

O Sistema de Segurança Social visa pois, garantir a prestação da assistência aos trabalhadores 
em casos de doença, acidente, maternidade, invalidez, velhice bem como aos seus familiares, em 
casos de morte e noutros a definir futuramente, atendendo às possibilidades económicas do País 
e à capacidade administrativa do próprio sistema.

7. Bases de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos 
definidos no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado por Despa-
cho Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

As Notas às demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base formatos geralmente 
adoptados em Moçambique, com as necessárias adaptações, de forma a facilitar a sua leitura e 
compreensão, tendo em conta o escopo do negócio do INSS.

7.1 Políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados

As principais políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na elaboração das demon-
strações financeiras foram os seguintes:

(a) Custo histórico

As demonstrações financeiras foram preparadas em observância do princípio da convenção do 
custo histórico, exceptuando determinadas contas cujo método de registo vem expressamente 
referido.

(b) Saldos e transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira (diferente do Metical) são registadas para Metical ao câm-
bio da data da transação usando o câmbio do BIM.

Os activos e passivos monetários em moeda extrangeira à data de balanço são convertidos para 
Metical à taxa de câmbio do BIM da data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais apurados nas 
datas dos pagamentos e recebimentos, bem como a actualização dos saldos na data do balanço, 
são reconhecidos na conta Resultados Extraordinários do Exercício.

(c) Imobilizações Financeiras
As imobilizações financeiras, que representam os investimentos financeiros do INSS 
estão registadas ao custo de aquisição, líquido de perdas por imparidade acumuladas, 
com excepção das partes de capital em empresas cotadas, que são reconhecidas ao seu 
Justo valor.

(d) Imobilizado Corpóreo
O Imobilizado Corpóreo é registado inicialmente ao custo de aquisição, acrescido das 
despesas adicionais de compra e instalação, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas e perdas por imparidade. Depois do reconhecimento inicial, os itens de 
imobilizado corporeo são sujeitos a uma reavaliados por um avaliador independete em 
intervalos regulares de 5 (cinco) em cinco anos. O resultado da reavaliação é registado 
por contrapartida de reserva de reavaliação em capitais próprios e realizado anual-
mente na mesma proporção das amortizações do exercício desses intens reavaliados.

(e) Imobilizado Incorpóreo
O Imobilizado Incorpóreo, representado por software e encargos plurianuais, encon-
tra-se registado ao custo de aquisição, líquido de amortizações acumuladas e perdas 
por imparidade.

(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo
As amortizações são calculadas numa base anual, obedecendo o método das quotas 
constantes, utilizando as taxas máximas previstas na legislação fiscal em vigor, que se 
considera representarem de forma satisfatória a vida útil estimada dos bens.

As taxas de amortizações mais importantes são as seguintes:

Edifícios e outras construções                                                                2%
Equipamento de Transporte                                                     20% - 25%
Equipamento administrativo e mobiliário diverso                        10%
Outros bens imobilizados                                                       10% - 16,7%
Equipamento informático                                                                 14,28%
Estudos e consultoria, Software – SISSMO                                     33,3%

g) Existências
O custo das exostências compreende o preço da factura e todas as despesas de compra 
incorridas. As existências estão valorizadas ao custo médio ponderado.

h) Receitas de Contribuições
A taxa de contribuições vigente e obrigatória é de 7%, sendo 4% a cargo das entidades 
empregadoras e 3% suportada pelos trabalhadores.

As contribuições são reconhecidas e registadas no momento em que são recebidas.

(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de 
emissão das ordens de pagamento.

(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)

As restantes receitas e despesas são reconhecidas e registadas no momento da liq-
uidação, ou seja, formalmente documentadas, ou quando a transferência de usufruto 
dos correspondentes direitos e/ou obrigações já se efectivou

7.2 Disponibilidades

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

7.3 Contribuintes
O saldo da rubrica de Contribuintes, no montante de 4.452.282.477MT (2019: MT 
2.598.856.790MT), representa o valor contabilístico em dívida dos cerca de 131.066 
(2019: 118.024) contribuintes inscritos no Sistema de Segurança Social, sendo que 
deste total apenas 52.962 (2019: 45.692) são activos, o qual resulta da diferença entre 
as declarações de remunerações e as efectivamente pagas através das guias de depósi-
to. Inclui ainda as multas, Juros de mora e o valor dos cheques devolvidos pelos bancos 
não regularizados à data do balanço.

7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações
O saldo da rubrica de Devedores por rendimentos e amortizações, no montante de 
225.417.390MT (2019:  225.381.005MT), compreende os créditos sobre terceiros 
representativos de rendimentos e amortizações a receber, sendo que, em referência 
a 31 de Dezembro de 2020, respeita à especialização de juros de depósitos à prazo, 
obrigações e bilhetes de tesouro, bem como dos dividendos relativos ao presente exer-
cício, mas que serão pagos no exercício seguinte. 

7.5 Outros Devedores
O saldo da rubrica de Outros devedores, no montante de 522.614.559MT (2019: 
520.103.877MT), diz respeito aos movimentos com terceiros não abrangidos por 
qualquer das contas pertencentes a esta classe. Relativamente ao ano anterior, repre-
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senta um aumento no saldo de 2.510.682MT. No decorrer do exercício, a provisão para a cober-
tura dos riscos para devedores em imparidade aumentou em 30.958.362MT, tendo se situado 
em 365.093.690MT no final do exercício. A tabela a seguir apresenta a decomposição do saldo:

A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

7.6 Existências
O saldo  das existências, no montante de 420.679MT (2019: 432.890MT), refere-se ao inventário 
de brochuras de legislação sobre o Sistema. 

7.7 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo
No presente exercício, de entre várias realizações registadas nesta rubrica, destaca-se a con-
clusão do edifício da Delegação Distrital de Matutuine que foi transferido de imobilizado em cur-
so para construções.

Adições em edifícios e outras construções representa o desembolso parcial sob forma de Dação 
de imóveis do Extinto Nosso Banco no qual o INSS era accionista.

Adições em imobilizações em curso corresponde a construção do edifício sede da Delegação 
Provincial de Cabo Delgado, Delegação Distrital de Buzi e Delegação Distrital de Angoche

As amortizações da rubrica de imobilizações incorpória (Software – SISSMO), ascenderam a 
100.428.324 dos 74.938.077 referem a imobilizações transferidas de 2019 e 28.490.248 re-
fer-se a amortizações de aquisições do período.

As Amortizações e Reintegrações do Exercício em análise ascenderam a 385.302.720MT (2019: 
490.032.550MT), o que representa uma diminuição de 104.729.830MT, devido a existência de 
bens cuja a sua vida util chegou ao fim no exercicio de 2019. 

7.8 Imobilizações Financeiras
A rubrica de Imobilizações Financeiras para o presente exercício económico foi reavaliada em 
função do desempenho específico das Sociedades Participadas, sendo que a posição financeira 
é de 13.223.140.727MT (2019: 11.412.850.026MT), tendo-se registado 748.843.485MT como 
perdas por imparidades acumuladas de exercícios anteriores e 469.057.237MT no presente ex-
ercício. A sua composição está conforme a tabela que se segue:

A provisão para para imobilizações financeiras decompõem-se como se segue:

7.9 Despesas Antecipadas
O saldo de Despesas antecipadas, no montante de 4.450.240MT (2019: 23.771.499MT), repre-
senta as despesas liquidadas no exercício e que dizem respeito ao ano seguinte. 

7.10 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 31.647.064MT (2019: 49.204.593MT)   representa os va-
lores retidos pelos centralizadores para pagamento de prestações aos beneficiários. Comparati-
vamente ao exercício anterior reduziu em 17.530.529MT.

7.11 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 6.959.291MT(2019: 94.933.335MT), representa o valor 
das pensões processadas e não reclamadas pelos legítimos beneficiários antes da entrada em 
prescrição. Comparativamente ao exercício anterior reduziu em 87.974.044MT.

7.12 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 52.473.812MT(2019: 50.345.790MT), representa o valor 
dos subsídios por morte processados, que à data de encerramento do exercício findo em 31 
de Dezembro, ainda não haviam sido pagos. Comparativamente ao exercício anterior a conta 
aumentou em 2.128.022MT.

7.13 Despesas com Acção Sanitária e Social
O saldo desta conta, no valor de 1.756.149MT (2019: 2.020.928MT), é referente às despesas 
processadas e ainda não pagas, destinadas a atender carências específicas das famílias e da co-
munidade. Em relação ao exercício anterior, diminuiu em 264.779MT.

7.14 Prestações em Prescrição
O saldo desta conta, no montante de 42.293.125MT (2019: 44.031.552MT), representa as 
prestações processadas nas contas pagadoras precedentes desta, que, no entanto, não foram 
ainda reclamadas, aguardando o prazo legal de prescrição (prazo de prescrição igual a três anos, 
conforme o nº 2 do art.30, da Lei 4/2007 de Fevereiro). Relativamente ao ano anterior, diminuiu 
em 1.738.427MT.

7.15 Sector Público Estatal
Esta rubrica regista as operações inerentes à liquidação de taxas, contribuições, quotizações à 
administração Central e Local e outros organismos afins. O seu saldo ascende a 49.256.719MT 
(2019: 33.361.782MT), o que comparativamente a 2019 representa um aumento de 
15.894.937MT.

7.16 Fornecedores
O saldo desta conta, no valor de 14.579.768MT (2019: 10.903.969MT), representa os encargos 
assumidos e não liquidados no exercício, referentes a fornecimentos por terceiros de bens e 
serviços, o que comparativamente a 2020 representa um aumento de 3.675.799MT

7.17 Empréstimos Obtidos
O saldo desta conta, no montante de 54.337.506MT (2019: 71.649.015MT), representam lo-
cações financeiras para equipamento de transporte, obtidas junto da Banca Comercial à taxa de 
juro Prime Rate do Sistema Financeiro publicado pelo Banco de Moçambique, deduzido de um 
spread de -2% (menos dois por cento), com datas início de 12 de Abril, 24 de Maio, 1 de Julho, 
12 de Novembro e 30 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2021 respectivamente. Com 
duração de 24 meses.

7.18 Adjucatários com Cauções
O saldo desta conta, no valor de 2.400.303MT (2019: 1.706.620MT), representa o valor das ga-
rantias bancárias dos fornecedores e de outros devedores credores diversos, o que comparati-
vamente a 2019 representa um aumento de 693.683MT.

7.19 Outros Credores
O saldo desta conta, no montante de 51.584.892MT (2019: 71.699.263MT), representa os mov-
imentos com terceiros não abrangidos por qualquer uma das contas precedentes desta classe. 

7.20 INSS - Contribuições e Adicionais
O saldo desta conta, no montante de 4.452.282.477MT (2019: 2.598.859.562MT), indica a dif-
erença entre as contribuições efectivamente recebidas através das guias de depósito e as declara-
das nas remunerações. Comparativamente ao exercício anterior aumentou em 1.853.422.915MT.

7.21 Receitas Antecipadas
As receitas antecipadas ascenderam a 22.761MT (2019: 212.351MT) e dizem respeito às receit-
as recebidas no exercício, cujo proveito só será reconhecido no exercício seguinte.

7.22 Reservas
Não estando determinado por lei o aumento do valor do activo imobilizado bem como da co-
bertura actuarial dos regimes de prestação social não compreendidos no Sistema de Segurança 
Social, não foram criadas as Reservas de Reavaliação de Imobilizações e Reservas Gerais do Siste-
ma, respectivamente, nos termos definidos nos artigos nºs 38 e 39, do Diploma Ministerial n.º 
45/90, de 9 de Maio.

A conta de reservas compreende as reservas técnicas e de capital, como ilustra o quadro abaixo:

De acordo com a tabela acima, o saldo das reservas observou um aumento na ordem de 24,65%, 
se comparado com o período anterior.

7.23 Contribuições do Regime
Regista-se nesta conta o valor das contribuições arrecadadas no exercício, provenientes do 
regime geral e de outros regimes abrangidos pelo sistema, o qual é distribuído pelos ramos 
doença (1%), pensões (3.25%), morte (1%) e administração (1.75%), de acordo com as per-
centagens legalmente definidas. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a re-
ceita de contribuições foi de 11.705.214.356MT (2019: 10.964.691.670MT), representando um 
aumento na ordem de 6,75% em relação ao ano de 2019.

7.24 Outras Receitas
A conta de outras receitas apresenta-se como segue:

Vendas – Regista as vendas de brochuras da legislação de Segurança Social.

Receitas Financeiras Correntes – Regista os juros vencidos de depósitos à ordem 
(19.281.796MT), depósitos a prazo (2.370.086.595), juros de obrigações e bilhetes do tesouro 
(912.967.220MT), Rendimentos de aplicações em Papel Comercial, diferenças de câmbio fa-
voráveis (18.317.023MT).

Receitas Suplementares – Regista os proveitos que resultam de arrendamento de imóveis do 
INSS e do património do Ex-FAST, nomeadamente edifício Sede, edifício de Chimoio, edifício de 
Lichinga, Pousada de Chóckwe, Fabrica de Refeições de Maputo e Centro de Repouso de Namaa-
cha, Condomínio Mulala Residence, Centro de Conferência Regional de Gaza.

Receitas com Acção Sanitária e Social – Regista o valor das prestações prescritas (processa-
das e não reclamadas dentro do prazo legal de prescrição), e os proveitos resultantes da apli-
cação de multas e juros de mora.

Outras Receitas – Regista o valor da venda de cadernos de encargo e outros proveitos não 
cobertos pelas contas precedentes desta classe.

A tabela a seguir demonstra a composição do saldo:

Complementando o atrás descrito, o quadro a seguir sintetiza a estrutura das receitas e a sua 
evolução, no biénio 2020/2019:
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Uso de dados demográfi cos contribui para 
incrementar inovações nas operações estatísticas

7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número 
incluiem Pensões e subsídios)
As Prestações do Regime compreendem o pagamento de despesas abrangidas pelo Sistema de 
Segurança Social, previstas na lei do mesmo Sistema, as quais se apresentam como segue:

7.26 Despesas Administrativas
 As Despesas Administrativas compreendem as despesas correntes de funcionamento e 
outras de capital, conforme a seguir se apresenta:

Complementando o atrás descrito, o quadro abaixo sintetiza a estrutura das despesas e a 
sua evolução no biénio 2020/2019. Importa referir que as Despesas Administrativas de 
2020 incluem o valor das Despesas Com Acção Sanitária e Social.

7.27 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício
O saldo total das provisões foi de 1.516.381.069 MT (2019: 39.114.936MT), sendo que, 
as Imobilizações Financeiras tiveram como base a reversao das provisoes da Moçam-
bique companhia de Seguros - MCS 378.714MT, e a criacao da provisao da Cervejas de 
Moçambique - CDM de 149.222.850MT, decorrentes da descida do preço de Mercado 
das Acções da CDM para 60MT contra os 136.5MT em 2019, as Imobilizações Corporeas 
incideram sobre a obra em letígio no valor 1.330.131.058 MT e os outros credores no 
valor de 37.405.875MT.

7.28 Resultados Extraordinários do Exercício
O saldo desta conta é devedor no montante de 536.857.883MT, (2019: 649.743.134MT Cre-
dor), compreende as operações que não fazem parte da actividade normal do Instituto no-
meadamente a receita proveniente de abate de bens, juros de mora no pagamento de rendas 
de inquilinos, diferenças câmbios e alienação de viaturas.

7.29 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores
O saldo desta conta é credor no montante de 1.021.884.249 (2019: 101.881.828Mt credor), 
compreende as regularizações respeitantes a exercícios anteriores, incluindo, nomeada-
mente, a recuperação de processamento de custos e proveitos não reconhecidos nos exer-
cícios a que dizem respeito.

7.30 Resultado Líquido do Exercício
O Resultado líquido do exercício corresponde ao crédito entre os custos mais perdas e prove-
itos acrescidos de ganhos, registados durante o exercício, totalizando 5.679.389.637MT 
(2019: 7.185.219.679MT). Refira-se que o resultado apresentado corresponde a uma re-
dução em relação ao exercício anterior na ordem de 20.96%. 

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados
Nos termos de disposto nos nºs 1 a 4 do artigo 112, do decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro, 
propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados do Exercício, conforme se ilustra no quadro 
abaixo:
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A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo, 18 de Abril de 2022

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
encara com muita responsabilidade a implementação do 
Projecto Trilateral o Reino Unido, Brasil e África e, vê nele 
uma excelente oportunidade para incrementar inovações 
qualitativas nas operações estatísticas do Sistema Estatístico 
Nacional (SEN).

O p o s i c i o n a -
mento foi 
avançado pelo 
ministro da 
Ciência, Tec-

nologia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara, durante o Seminário 
de Capacitação dos Técnicos das 
Instituições Públicas em maté-
ria de uso de dados demográfi -
cos para auxiliar a formulação 
de políticas em África, evento 
que decorre na Cidade de Ma-
puto, desde segunda-feira, dia 1 
até ao dia 5 de Agosto corrente.

Segundo o ministro, a for-
mulação de políticas de lon-
go prazo deve responder aos 
complexos desafi os colocados 
pela rápida mudança demo-
gráfi ca observada em África;

Neste sentido, a implementa-
ção da iniciativa trilateral Reino 
Unido, Brasil e África, que visa a 
promoção do uso de dados demo-

gráfi cos para a formulação de Po-
líticas aproveitando os dividendos 
demográfi cas no continente afri-
cano, constitui uma oportunida-
de para o nosso País melhorar as 
oportunidades de acesso à educa-
ção, saúde e emprego por parte da 
população jovem bem como au-
mentar o seu envolvimento na in-
vestigação científi ca e inovação. 

No quadro das suas atribui-
ções, enquanto Órgão Delegado 
do Instituto Nacional de Esta-
tística, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
tem conduzido três operações 
estatísticas: Inquérito de Inves-
tigação Científi ca e Desenvolvi-
mento Experimental; Inquérito 
de Inovação nas Empresas; e 
Levantamento de Dados Es-
tatísticos do Ensino Superior.

“Entendemos que o Projecto 
Trilateral o Reino Unido, Brasil 
e África vai também fortalecer 

a nossa capacidade de resposta 
aos inúmeros desafi os relaciona-
dos com o processo de produção 
de estatísticas ao nível nacional, 
desde a melhoria  e  efi ciência 
na recolha, processamento de 
dados e divulgação atempada 
dos resultados, com recurso às 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação; diversifi cação dos 
produtos estatísticos de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para sa-
tisfazer as necessidades dos usu-
ários e a formulação de políticas 
e estratégias de CTI; e assegurar 
a pontualidade e regularidade 
de disponibilização dos produ-
tos colocados à disposição dos 
usuários”, afi rmou o dirigente.

Entre as matérias de discus-
são no seminário, o destaque vai 
para a promoção do uso de dados 
demográfi cos para a formulação 
de políticas e tomada de decisões 
em África; Defi nição de estraté-
gias para a concretizar a recolha 
de dados em tempo real de modo 
a auxiliar a formulação de po-
líticas baseadas em evidências 
bem como auxiliar os processos 
de tomada de decisões no Conti-
nente africano; e partilha de ex-
periências entre os Países africa-
nos, Reino Unido e Brasil sobre 
a integração em tempo real dos 
Sistemas Nacionais de Planifi -
cação e Vigilância Demográfi ca, 
Dados de Saúde, Dados de Re-

gisto Civil e Estatísticas Vitais.
Igualmente, a análise da rela-

ção entre os dados da Saúde e o 
desenvolvimento, particularmen-
te no aproveitamento pleno dos 
dividendos demográfi cos para a 
transformação sócio-económica 
do Continente africano; perspec-
tivas para o fortalecimento das 
operações estatísticas em Áfri-
ca através do uso de tecnologias 
de informação e comunicação, 
sobretudo através do estabeleci-
mento de infra-estruturas e tec-
nologias de dados; disseminação 
dos Instrumentos de Recolha de 
Dados Actualizados de Investiga-
ção Científi ca e Desenvolvimento 
Experimental e Inovação; e Plano 
da implementação do Projecto 
Trilateral Reino Unido, Brasil 
e África pelos diferentes Países 
membros da União Africana.

Importa referir que a po-
pulação africana cresce a rit-
mo exponencial, prevendo-se 
que esta duplique até meados 
do presente Século e que os jo-
vens continuem a constituir a 
maioria da população, colo-
cando desafi os e oportunidades 
para os seus Países e Governos.

zambeze  | 15Quinta-feira, 11 de Agosto de 2022



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

Selagem, regime de mercadoria e 
rotulagem de bebidas alcoólicas 

Transitex garantiu transporte internacional para edificação 
do maior centro de distribuição de produtos alimentares 

A T r a n s i t e x , 
o p e r a d o r 
logístico e 
t r a n s i t á r i o 
especializa-

do no transporte internacional 
de carga porta a porta, efec-
tuou o transporte de um total 
de 47 contentores marítimos, 
com diversos materiais de 
construção, destinados à edi-
ficação, do maior centro de 
distribuição de produtos ali-
mentares e não-alimentares do 
país, pertencente à Tropigalia.

Os materiais de construção 
partiram dos portos de Valên-
cia, em Espanha, e de Leixões, 
em Portugal, e tiveram como 
destino o Porto de Maputo, 
de onde seguiram para no dis-
trito turístico de Marracuene, 

onde já está a ser construído 
o referido centro, com mais 
de 10 mil metros quadrados.

O proprietário do empre-
endimento em construção é o 

maior distribuidor de produtos 
alimentares e não-alimentares 
em Moçambique, sendo res-
ponsável pela comercialização 
de produtos para as mercea-

rias, supermercados, centros 
comerciais e para cadeias de 
lojas em todo o País, tendo a 
seu cargo a distribuição das 
marcas de grandes grupos 

comerciais internacionais.
Para Tiago Martins, di-

rector executivo da Transitex 
para Moçambique e director 
regional para África, consti-
tui um orgulho contribuir para 
a dinamização económica de 
Moçambique, fazendo chegar 
os produtos distribuídos ao 
retalho e ao canal HORECA, 
correspondente à área de acti-
vidade económica onde actuam 
os sectores de hotelaria, res-
tauração, cafetaria e catering.

Referindo-se especifica-
mente ao transporte dos ma-
teriais de construção, Tiago 
Martins indicou que a Tran-
sitex garantiu que todo o pro-
cesso se desenvolvesse den-
tro das datas previstas e com 
uma elevada taxa de sucesso.

Com o intuito de munir e desenvolver um alinhamento 
entre a Autoridade Tributária e sujeitos passivos promoven-
do uma interpretação e aplicação dos  instrumentos jurídi-
cos, a nível dos procedimentos que devem ser observados na 
sua aplicação do regulamento de selagem, a Pernod Ricard 
Moçambique e a Associação dos Produtores e Importado-
res de Bebidas Alcoólicas, APIBA realizaram, na passada 
quarta-feira (27), na Cidade de Chimoio, um seminário sobre 
selagem, regime de mercadoria em circulação e rotulagem de 
bebidas alcoólicas.

No evento, 
d e s t a c o u -
-se os ins-
t r u m e n t o s 
j u r í d i c o s 

relativos a matéria da sela-
gem de bebidas alcoólicas 
sujeito a utilização de selos, 
o pagamento do Imposto de 
Consumos Específicos (ICE), 
bem como as matérias do-
cumentais concernentes às 
mercadorias em circulação e 
a rotulagem de mercadorias.

 O seminário dirigido aos 
profissionais da área aduaneira, 
aos importadores e comercian-
tes de bebidas alcoólicas reve-

la-se de extrema importância 
no seio da APIBA, uma vez que 
a associação se posiciona em 
prol da defesa dos produtores 
e importados de bebidas alcoó-
licas, propiciando, igualmente, 
um ambiente sadio de opera-
cionalização e troca comercial.

 Na ocasião, o Director 
Executivo da APIBA, Custódio 
Pedro, apontou que “a reali-
zação do seminário enquadra 
se no objectivo da APIBA de 
colaborar com todas autorida-
des relevantes no combate ao 
contrabando e outras infrac-
ções, remoção de barreiras 
não tarifárias, promoção da 

ética institucional e da con-
corrência leal, contribuindo 
para a melhoria do ambiente 
de negócios e arrecadação de 
receitas fiscais e aduaneiras.”

 A APIBA colabora e quer 

continuar a colaborar com as 
autoridades e todos outros in-
tervenientes do sector nem 
como os agentes económi-
cos, participando activamente 
no crescimento e desenvol-

De 47 contentores marítimos:

Pernod Ricard Moçambique e APIBA facultam seminário 
vimento sustentável do país.

 Por seu turno o Director Ge-
ral da Pernod Ricard Moçambi-
que, Francisco Júnior, realçou o 
comprometimento da empresa, 
como associada da APIBA, de 
continuar a apoiar as iniciati-
vas de interacção e colaboração 
com todas autoridades relevan-
tes para o sector. A PRM está 
engajada não apenas em relação 
aos aspectos tributários, mas 
também em relação a outros 
aspectos relevantes ao sector, 
tais como, consumo conscien-
te e responsável, a preservação 
do meu ambiente, entre outras.

 “A Pernod Ricard Mo-
çambique continuará a dar o 
seu apoio para a realização de 
seminário similares em ou-
tras províncias do país, be-
neficiando os funcionários 
tributários e aos agentes eco-
nómicos locais, ligados ao 
sector de bebidas alcoólicas”, 
concluiu Francisco Júnior.

 A Pernod Ricard Moçam-
bique está ciente que estes fó-
runs se revelam como sendo 
oportunos para melhor partilhar 
o conhecimento dos instrumen-
tos em causa no seio da Auto-
ridade Tributária bem como a 
nível de todos envolvidos no 
regime, como sujeitos passi-
vos dos tributos em causa, e o 
poderá permitir maior celerida-
de na resolução dos eventuais 
conflitos relativamente ao cum-
primento e correcta aplicação 
dos instrumentos em alusão.
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UNIVERSIDADE ALBERTO CHIPANDE

Universidade Alberto Chipande celebra 14 anos

O compromisso com o 
futuro de Moçambique

1.	Breve Introdução 
Havendo necessidade de expandir o 
acesso ao ensino superior em Mo-
çambique, o Conselho de Ministros 
da República de Moçambique, através 
do Decreto nº 81/2021, de 8 de Outu-
bro, autorizou a Globalvisa Protocolos, 
Lda., com sede na Cidade da Beira, 
Província de Sofala, a criar uma ins-
tituição de Ensino Superior de Classe 
A, designada por Universidade Alberto 
Chipande, com a sigla UNIAC. Nesta 
conformidade, a Universidade Alberto 
Chipande é uma pessoa colectiva de 
direito privado, dotada de persona-
lidade jurídica e goza de autonomia 

estatutária e regulamentar, científica, 
pedagógica, administrativa, financeira, 
patrimonial e disciplinar. A Universi-
dade Alberto Chipande é, ainda, uma 
instituição Universitária, de direito 
privado, criada pela empresa institui-
dora, Globalvisa Protocolos, Lda., de 
acordo com os poderes a esta última 
atribuídos pelo Decreto n.º 81/2021 
de 8 de Outubro, publicado no Bo-
letim da República de Moçambique. 
A Universidade tem a sua sede na 
Cidade da Beira e as suas activi-
dades são de âmbito nacional e 
desenvolvem-se em todo o territó-
rio da República de Moçambique. 

2.	Desenvolvimento Institucional
A Universidade Alberto Chipande 
sucede ao ISCTAC – Instituto Supe-
rior de Ciências e Tecnologia Alber-
to Chipande, fundado em 2008, com 
sede na cidade da Beira, Província 
de Sofala. Esta universidade dispo-
nibiliza 35 cursos dos quais 23 são 
de Licenciatura e 12 de Mestrado, 
estando presentes igualmente nas 
cidades da Beira, Maputo e Pemba.

2.1.	 Cooperação e Desenvolvi-
mento Internacional

Tendo em vista a sua integração na 
comunidade das universidades a nível 

internacional, a UniAC foi incorporada 
na AULP (Associação das Universida-
des da Língua Portuguesa), conforme 
se pode constatar pelo ofício dessa 
associação que dá conta dessa deli-
beração tomada na reunião a 17 de 
Setembro de 2021, em Macau, RAEM, 
China, no XXX Encontro da AULP. Essa 
deliberação dada a conhecer por 
ofício dirigido ao Magnífico Reitor 
da Universidade, Professor Doutor 
Rizuane Mubarak, face “ao cumpri-
mento dos requisitos estatutários 
de adesão como Membro Titular de 
pleno direito, conforme previsto no 
Capítulo II, Art.º, 4º dos Estatutos”. 

Engajada No Desenvolvimento Científico
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Esta associação internacional de universidades 
envolve os oito Países de Língua Portuguesa e a 
região Administrativa Especial de Macau, que, 
conforme é referido no citado ofício, expressa 
uma “participação activa da Vossa Instituição, 
que seguramente será muito útil para todos nós”.
 Como consequência dessa associação, 2 estu-
dantes do curso de Medicina Geral da UniAC vão, 
em finais do próximo mês de Agosto, para a Uni-
versidade Nova de Lisboa, a fim de dar continui-
dade à sua formação no âmbito da mobilidade 
académica. Por sua vez, a UniAC vai receber 2 
cidadãos brasileiros do 2º ano para continua-
ção da sua formação por via de mobilidade aca-
démica internacional (vide Carta de Adesão).
Neste mesmo sentido, destaca-se o significati-
vo Protocolo de Entendimento entre o Institu-
to Politécnico de Lisboa e a UniAC, conforme 
se pode constatar pelo respectivo “Acordo Ge-
ral de Cooperação entre o Instituto Politécnico 
de Lisboa e a Universidade Alberto Chipande”. 

Consta nesse acordo, como expressa a cláusula 
primeira, que o objectivo é “promover e apro-
fundar a cooperação entre as duas instituições 
signatárias com o fim de realizar conjuntamen-
te actividades de índole académica, científica e 
cultural”. Por sua vez, na cláusula segunda do 
referido Protocolo, as acções de cooperação 
a empreender, sem prejuízo de outras que no 
futuro venham a ser definidas, abrangendo as 
seguintes áreas: “Investigação e Docência”; 
“Cooperação Técnica” e “Projectos Conjuntos”.

Em síntese, a cooperação internacional com 
outras instituições universitárias, nacionais ou 
estrangeiras, constitui uma condição funda-
mental para se atingirem parâmetros formati-

vos dos nossos formandos que valorizam aos 
nossos estudantes e também ao nosso país.

A Universidade Alberto Chipande, sediada na Ci-
dade da Beira, Província de Sofala, vocacionada 
para o Ensino, Pesquisa e Extensão, possui, entre 
outas faculdades, a Faculdade de Engenharia e 
Tecnologia. Por sua vez, esta Faculdade, tem dois 
cursos na área da engenharia, designadamente: En-
genharia de Computadores e Sistemas e Engenharia 
Agropecuária. Esta Faculdade encontra-se locali-
zada nas delegações da UniAC da Beira e Pemba. 
Tratando-se de uma instituição de ensino supe-
rior perspectiva-se uma significativa contribui-
ção com produção científica e a extensão das 
suas actividades para fora dos seus espaços físi-
cos, ligando o curso às escolas e às comunidades, 
através de trabalhos de extensão rural, investi-
gação, produção e publicação de trabalhos cientí-
ficos e, finalmente, a transferência de tecnologia. 
O estágio actual da indústria alimentícia é carac-
terizado pela insuficiência de produtos alimenta-
res em quantidade e qualidade que satisfaçam as 
necessidades do país. A insuficiência de técnicos 
especializados em quantidade e qualidade aceitá-
vel resulta na importação de grandes quantidades 
de alimentos que, com a necessária formação téc-
nica e científica, poderiam ser produzidos no país. 
A formação nesta área permite melhorar a dieta 
dos moçambicanos, e/ou diminuir as importações 
de bens essenciais alimentares. E, porque os for-
mandos terão uma competente formação em auto-
-emprego, poderá aumentar o número de pequenas 
empresas agrícolas e o emprego rural pela criação 
dos novos empreendimentos. Para atingir este ob-
jectivo e pressuposto, o curso de Agropecuária da 
UniAC respeita a legislação vigente e terá um nú-
cleo de disciplinas de formação geral básica, um 
núcleo de conteúdos de âmbito e de formação prá-

tica, profissionalizante, ambos de carácter multi-
disciplinar, que permitirá a troca de conhecimentos 
e recursos humanos entre as diferentes áreas abor-
dadas, visando o complemento de conhecimentos.

Assinatura do memoradum de entendimento entre a Universidade Alberto Chipande e o Instituto Politécnico de Lisboa, na Universidade de Cuimbra no dia 14 de Julho de 2022
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Faculdade de Ciências e Tecnologias da UniAC 
possui campos agrários em Dondo, Pemba e Ca-
fumpe. O Campo Agropecuário de Dondo com-
preende uma área de 10 hectares. De um lado es-
tão os currais para o gado e capoeiras para as aves; 
de outro, está a horta em que se cultivam as hortí-
colas, tais como: couve, alface, tomate, cenoura e 

cebola. Em termos numéricos, existem no campo 
Agropecuário de Dondo, 28 “gados de corte”, 
19 patos, 69 ovinos, 61 caprinos e 7 cavalos.
O campo agropecuário de Pemba fica localiza-
do numa área equivalente a 12 hectares. Para 
além de gado bovino (9), ovino (33) e caprino 
(16), produz-se tomate, couve e beringelas. Há 

também a destacar o campo de extensão Agro-
pecuário de Cafumpe, localizado no distrito de 
Gondola, província de Manica. Este campo es-
tende-se numa área de 4 hectares. Para além da 
Moringa, existem árvores de frutas tais como la-
ranjeiras, tangerineiras, limoeiros e mangueiras. 
Para a presente safra, produziu-se também milho. 
Numa primeira fase, os produtos destes campos 
irão para o consumo em pequena escala – a ní-
vel das comunidades circunvizinhas – e, mais 
tarde, com o aumento da produção, o objectivo 
será alimentar as pequenas e médias indústrias.

Alguns depoimentos sobre o Percurso Formativo 
na Universidade Alberto Chipande

Dr. Armindo Chicava, Médico For-
mado pelo ISCTAC-Delegação 
de Pemba

Armindo Chicava ingressou na ins-
tituição em 2010 para cursar Psicologia 
Clínica. Mas, com a abertura do curso 
de Medicina Geral, em 2011, o Dr. Ar-
mindo Chivaca decidiu mudar de curso 
e seguir com o seu sonho de ser Médico. 
Esta decisão teve contornos pouco fá-
ceis, porque “havia vozes” que diziam 
que gastaria dinheiro com o pagamento 
das mensalidades, pois o curso e o di-
ploma “não seriam reconhecidos porque 
a instituição não era credível”. Contudo, 
Armindo seguiu firme no seu sonho de 
ser médico. Após o início das aulas, per-
cebeu que tudo o que se falava não cons-
tituía verdade. Pelo contrário, percebeu 

que o curso que escolheu exigiria dele 
e de outros colegas de formação muito 
esforço. 

Durante os anos de formação foram 
vários os desafios enfrentados, onde 
se destacou o facto de ter de se mudar 
numa cidade com hospital central, na al-
tura o contrato que havia sido firmado 
era com o Hospital Central da Beira para 
que fosse possível dar seguimento com 
o ciclo clínico. Armindo afirma que, na 
cidade da Beira, teve seguimento com os 
melhores professores que lhe permitiram 
concluir o curso em tempo útil e sem pas-
sar por algum exame de recurso. 

Com a implementação do exame de 
acesso como requisito para ingressar na 
ordem dos médicos, viu uma oportunida-

de de mostrar que quem faz o estudante 
de qualidade “não é o nome da institui-
ção de ensino, as infraestruturas próprias 
ou alugadas, mas o empenho e dedicação 
dos estudantes e professores”. A prova 
disto, Armindo, vindo do ISCTAC, uma 
instituição jovem, ingressou na ordem 
dos médicos e passou com distinção. To-
das estas fases foram determinantes para 
o meu crescimento pessoal e profissional. 
E nada foi fácil de ser conquistado. 

Desde sempre, diz o médico, foi uma 
pessoa muito disciplinada e focada no 
que queria alcançar. “Então, o que posso 
dizer é que sempre que uma oportunida-
de se apresentou, eu aproveitei da melhor 
forma possível, sempre atento naquilo 
poderia contribuir para o meu conheci-
mento e desenvolvimento”.

 Hoje, o Dr. Armindo Chicava ocupa 
o cargo de Director dos Serviços Distri-
tais de Saúde Mulher e Acção Social de 
Pemba, docente e Médico.

Armindo Chicava, um médico forjado na dedicação 

José Gonçalves fez seu grau de 
Mestrado em Gestão de Recursos 
Humanos no ISCTAC-Delegação 

da Beira. Não foi a primeira vez. Antes, 
licenciou-se em Contabilidade e Audi-
toria pela mesma instituição. 

Durante a formação, Gonçalves ob-
teve destaque no seio académico, não 
obstante os desafios da caminhada. Foi 
sempre de cair, levantar, limpar os om-
bros e continuar a caminhar. E chegou a 

ser considerado um dos melhores estu-
dantes da instituição. 

Como resultado de seu empenho 
durante a sua formação, animado pelo 
desejo de pôr em prática o aprendizado, 
Gonçalves abriu uma empresa especiali-
zada na construção de pequenas e gran-
des empresas, denominada CGL, LI-
MITADA, sedeada na cidade da Beira. 
A empresa, constituída em 2010, presta 
serviço a pelo menos 61 empresas nos 

ramos de contabilidade, recursos huma-
nos, assessória e auditoria.

A empresa iniciou apenas com dois 
trabalhadores, a residência de Gonçal-
ves funcionava como escritórios. Ac-
tualmente, a empresa emprega doze 
trabalhadores, dos quais seis são técnico 
médio em contabilidade, dois em gestão 
de recursos humanos, dois em contabili-
dade e dois auxiliares de escritório. Um 
estudante que se tornou empreendedor.

José Gonçalves, um estudante que se tornou empreendedor

Suplemento
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O

Msc. Rogério Jorge Tiago Jaime Ex estudante do ISCTAC

Rogério Jorge Tiago Jai-
me, foi pioneiro em 2009 
aquando da implantação 
da delegação de Pemba 
no curso de licenciatura 

em ciências jurídicas e investigação cri-
minal. Já assumiu o cargo de Director 
Provincial de Ciências e Tecnologia e 
agora assume o cargo de Chefe de De-
partamento do ensino Superior em Ca-
bo-Delgado. Este considera a implanta-
ção desta delegação, foi como um balão 
de oxigénio, pois permitiu que funcio-
nários públicos que na altura não ti-
nham oportunidade de dar continuidade 
dos seus estudos no período pós-laboral 
pudessem o fazer. 

Por se tratar de uma instituição nova 
pairaram duvidadas sobre a credibilida-
de da instituição, mas estes procuraram 
acreditar tendo em conta o nível dos do-
centes que lecionavam pese embora as 
salas de aulas fossem alugadas e sem 
as melhores condições, comparando 
com de hoje que são instalações pró-
prias com salas climatizadas. Para 
Rogério a universidade e o local que 
os estudantes ganham maturidade, 
pois ele já ocupava um lugar de desta-
que no seu posto de trabalho, mas não 
sentia o impacto disto na sua vida, de-
pois da conclusão do curso sentiu que 
estava em uma posição de influência, 
tendo sido distinguido como o melhor 

estudante e consequentemente ganho 
uma balsa de estudos para fazer o ní-
vel de mestrado onde pode mais uma 
vez testemunhar boa qualidade dos 
docentes. 

“Considero hoje a universidade al-
berto chipande uma casa que me rece-
beu e educou com qualidade e todo o 
mérito que hoje tenho e graças a este 
processo de ensino e aprendizagem 
do qual aceitei fazer parte”, vincou

“Por ocasião da celebração do 14 
aniversario da universidade, deseja 
prosperidade e que continuem inves-
tido na qualidade a todos os níveis. E 
invejável que uma instituição jovem 

tenha instalações próprias indeferi-
mento de aquelas renomadas que con-
tinuam em instalações arrendadas e 
condições precárias. Bem-haja a uni-
versidade alberto chipande!” 

Extensão Universitária
Rádio e Televisão Académica 

de Moçambique Durante o processo evo-
lutivo das Universidade 
Alberto Chipande, foi 
notória a criação de uma 
unidade orgânica de co-

municação social que visam processo de 
difusão académica a comunidade e permi-
tir a visibilidade da extensão universitária. 

A Rádio e Televisão Académica de 
Moçambique é o exemplo, esta unida-
de foi criada em 2014 quem tem como 
o objectivo principal a produção e dis-
seminação de material académico pro-
duzido pelos docentes, investigadores, 
estudante e de entidades relevante com 
vocação para a actividade. A Televisão 
Académica de Moçambique também 
tem mecanismos de trabalho conjunto 
com os diferentes programas e projectos 

de extensão já desenvolvidos pelas insti-
tuições de ensino superior nacionais, vi-
sando assim dar mais visibilidade a essas 
iniciativas; potencializar suas ferramen-
tas de comunicação; ampliar o público 
atingido por esses programas; e, em úl-
tima instância, aproximar a comunidade 
da instituição universitária por meio da 
explicitação dos espaços possíveis de 
serem ocupados e das possibilidades de 
uso quotidiano do conhecimento acadé-
mico. O canal de televisão encontra-se 
disponível com uma grelha de progra-
mação diversificada em todos território 
nacional na plataforma da TMT através 
do canal 16 e igualmente online em to-
das as plataformas digitais. A sintonia 
do sinal de radio pode ser feita na pro-
víncia de Sofala na frequência 88.0 FM. 

Desporto 

Promover o desporto universi-
tário tem impacto no sucesso 
académico, ao proporcionar ao 
estudante o ambiente necessá-
rio para o seu desenvolvimen-

to emocional no contexto desportivo, esta-
mos a facultar-lhe ferramentas importantes 
para enfrentar o mercado de trabalho. 

Na área do Desporto, a UniAc incentiva 
e apoia a participação da comunidade aca-
démica na prática do Desporto, para além 
de competições internas a nível de cada 
delegação, conta com o Clube sport Aca-
démica da UniAc, que a nível da provín-
cia de Sofala movimenta as modalidades 
de Futsal e Basquetebol, a equipa de futsal 
conta com 3 participações em campeona-
tos nacionais na delegação de Pemba tutela 
a equipa Futebol clube de Pemba que nesta 
época participa do campeonato Provincial. Participação do ISCTAC no Campeonato Nacional de Futsal
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As Universidades do Púnguè, Rovuma, Licungo e Save 
unem-se em Chimoio, província de Manica, em tercei-
ro encontro de trabalho que visa refl ectir e debater desa-
fi os impostos pela actual conjuntura socioeconómica e po-
lítica que o país atravessa, versando igualmente matérias 
ligadas a governança universitária, edifi cação e apetrecha-
mento de infraestruturas, gestão administrativa e outras. 

A iniciativa sur-
ge das univer-
sidades que 
surgiram da 
Universidade 

Pedagógica, estas que têm en-
frentado desafi os similares como 
novos organismos académicos do 
país, dai que urge juntar forças 
sinérgicas para ultrapassar esses 
desafi os, rumo a uma educação 
de qualidade em Moçambique. 

O encontro tem a duração 
de três dias, este que iniciou 
esta terça-feira, representado 
por Emília Nhalevilo, reitora da 
UniPúnguè, Mário dos Santos, 
reitor da UniRovuma, Boaventu-
ra Aleixo, da UniLicungo e Ma-
nuel Morais, reitor da UniSave.

Tratando-se do terceiro en-
contro similar, a reitora da Uni-
Púnguè, Emília Nhalevilo afi rma 
que estes eventos têm surtido 
efeitos positivos, no sentido de 
se criar linhas orientadoras de 
governação universitária e quali-
dade de ensino em Moçambique. 

“Nós estávamos mesmos a 
enfrentar desafi os de estruturação 
da extensão e de relacionamento 

de extensão com a sede, e esses 
encontros têm nos ajudado bas-
tantes na produção de documen-
tos de orientação de como ir a 
frente, trocamos experiencia em 
termos dos cursos que nós esta-
mos a iniciar como novas univer-
sidades”, disse Emília Nhalevilo.

O terceiro encontro visa 
igualmente fazer um diagnóstico 
nas áreas de pesquisa, ensino e 
extensão para que estas univer-
sidades recentemente criadas, se 
fi rmem na sociedade com quali-
dade, respondendo e resolvendo 
assim os problemas que a so-
ciedade moçambicana enfrenta. 

O reitor da UniRovuma Má-
rio dos Santos, afi rma que a uni-
versidade que dirige tem como 
diferencial para a mesa de de-
bate, formar pesquisadores de 
qualidade com bases científi cas 
globais que possam trazer solu-
ções para não só as comunidades 
locais, como também a todo país. 

“Uma universidade deve 
pensar e apostar muito na pesqui-
sa, então terá que se transformar 
numa universidade que se orienta 
para pesquisa, para projectos, que 

se oriente para cursos de saber fa-
zer que são basicamente ligados 
aos cursos mais técnicos, mais as 
engenharias, cursos que possam 
facilmente produzir facilmente 
aquilo que seria a relação Univer-
sidade-empresa, ou incubadora de 
empresas e de emprego”, afi rma. 

Ainda na esteira de restrutu-
ração e união entre as quatro uni-
versidades, a UniLicungo proce-
deu esta semana, traspasse de um 
espaço à UniPúnguè, uma área de 
oito hectares, denominada Centro 
de Práticas Interdisciplinares do 
Inchope, no distrito de Gondola. 

Segundo contextualiza o di-
rector adjunto da pós-graduação, 
pesquisa e extensão na faculdade 
de ciência e tecnologia da Uni-
Licungo, Mário Silva Uacane, o 
espaço é de práticas interdisci-
plinares na categoria de centro 
de pesquisa do nível dois, cria-

do em 2009 pela extinta Uni-
versidade Pedagógica da Beira. 

MárioUacane afi rma que o 
espaço foi criado com objecti-
vo de desenvolver treinamento 
de estudo e pesquisas científi cas 
nas áreas de ciências da terra, 
ambiente e desenvolvimento 
comunitária,Ciências sociais, 
Agropecuária, Didáticasespecí-
fi cas e construção civil, poden-
do assim albergar pesquisadores 
de toda região centro do país. 

O reitor da UniLicungo, Bo-
aventura Aleixo disse que com a 
extinção da UP-Beira, urgiu-se no 
âmbito de parceria entre ambas as 
instituições de ensino, entregar a 
UniPúnguèpara assumir o pro-
tagonismo em termos de gestão 
devido localização geográfi ca. 

“Temos esperança que o 
uso desta unidade será sempre 
partilhado não só pela univer-

sidade Pungue e Licungo, mas 
por todas outras universidades 
que quiserem utilizarem o es-
paço para os seus estudos, para 
alargar o seu campo de actua-
ção”, referiu Boaventura Aleixo. 

Entretanto a reitora da Uni-
versidade Pungue, Emília Nha-
levilo afi rma que o espaço pos-
sui características propicias para 
servir de laboratório para várias 
áreas científi cas, sobretudo a 
Geologia, Geografi a, Biologia, 
Ambiente e Desenvolvimen-
to comunitário e outras, o que 
vai contribuir positivamente no 
ambiente académico no âm-
bito de pesquisa e extensão. 

“Eu penso que temos todas as 
condições para fi carmos bem in-
seridos na sociedade, nós vamos 
continuar com a perspectiva que 
a UniLicungo já tinha desenhado 
em termos de inserção na comu-
nidade, portanto vimos que hou-
ve boa conversação com a comu-
nidade locais, governamentais e 
nós vamos procurar manter esses 
contactos”, acrescenta Nhalevilo. 

O Centro de Práticas In-
terdisciplinares do Inchope 
entregue a UniPúnguè possui 
estudos em círculos de interes-
se como temas sobre impacto 
ambiental das queimadas des-
controladas em Inchope, Estra-
tégias locais de mitigação das 
mudanças climáticas, Estratégias 
de educação ambiental nas regi-
ões rurais entre outros estudos. 

UniRios unem-se em terceiro encontro para debater 
desafi os socioeconómicos e políticos do país

KellY MWenda

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Muxanga

 No final do seu combate, Tiago Muxanga foi muito solici-
tado pela imprensa britânica que acompanhou o combate que 
quis conhecer um pouco mais sobre a carreira do pugilista que 
iniciou a sua carreira em 2013 e que deixou ficar a sua marca 
nos Jogos da Commonwealth 2022 decorridos em Birmingham.

Tiago não se 
cansou de re-
petir que “es-
tou muito feliz 
com esta me-

dalha, não esperava atingir um 
feito desta dimensão logo na 
minha primeira grande parti-
cipação em provas interconti-
nentais. Agradeço ao público 
moçambicano e inglês que es-
teve a apoiar-me nesta arena”.

Muxanga revelou que o re-
ceber a medalha de prata “é algo 
sem igual, significa muito para 
mim, claro que não era a medalha 
que pretendia conquistar, mas me 
sinto feliz por esta conquista”.

 Perante a conquista de ta-

manha dimensão, o pugilista 
não perdeu a sua postura de jo-
vem humilde afirmando que o 
“segredo está em rezar a Deus, 
ouvir as orientações do trei-
nador e trabalhar bastante”.

 

Sonho com uma bolsa

 Instado a revelar como pen-
sa comemorar o título de vice-
-campeão da Commonwealth, 
Tiago Muxanga revelou que 
“será no seio familiar que tudo 
acontecerá, junto da minha avó 
com quem vivo e outros que 
habitualmente privam comigo”.

 “Não bebo, não fumo, não 
jogo nem festejo. Tenho ta-

Entrei para o boxe a procura da autodefesa 
e hoje sou vice-campeão da Commonwealth

lento, claro, mas acredito que 
o que me trouxe até aqui foi a 
minha dedicação e a dedica-
ção do meu treinador em mim. 
Gostaria que em Moçambique 
tivéssemos mais rodagem e so-
nho um dia ter uma bolsa para 
treinar n estrangeiro ao mais alto 
nível”, disse Tiago Muxanga.

 Tiago Muxanga revelou 
que iniciou a sua carreira por-
que “na escola sofria algumas 
ameaças e cheguei a levar por-

rada com os colegas e então 
entrei para o boxe à procura de 
formas de autodefesa e hoje 
sou vice-campeão da Com-
monwealth o que é gratificante”. 

 Tiago Muchanga, nasceu 
a 12 de Setembro de 2020, na 
cidade de Maputo, e é pugilista 
da Academia Nhiuane que se de-
dica à descoberta e formação de 
atletas, tendo conquistado títulos 
nacionais e ao nível da região 
Austral de África. (LANCEMZ)Seis associações 

provinciais de 
atletismo, no-
meadamente da 
cidade e provín-

cia de Maputo, Manica, Tete, 
Gaza e Cabo Delgado exigem 
a demissão de Kamal Badrú do 
cargo de Presidente da Federa-
ção Moçambicana de Atletismo 
(FMA), “com efeitos imediatos 
devido ao mau ambiente que está 
a criar na família do atletismo e 
incumprimento das promessas 
eleitorais”.  A FMA é composta 
por um total de 11 associados, o 
que equivale dizer que até aqui 
mais de metade não quer a con-
tinuidade do actual Presidente.

O facto é avançado numa 
carta endereçada ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral 
da FMA e com o conhecimento 
de outras entidades ligadas ao 
desporto nacional, tendo sido 
elaborada “em defesa da hon-
ra e do bom nome do atletis-
mo única modalidade que lo-
grou conquistar uma medalha 
de ouro olímpica para o país”.

 As Associações pretendem 
que seja criada uma Comissão 
de Gestão da FMA após o afas-

tamento do seu actual timoneiro, 
“com vista a acastelar o funcio-
namento da FMA”, para além 
de estabelecer que “no prazo de 
90 dias possam ser convocadas 
novas eleições para o cumpri-
mento do restante período de 
acordo com o ciclo olímpico”.

 A carta é datada de 28 de 
Julho e surge depois do caso 
polémico que culminou com a 
deportação do treinador portu-
guês Alberto Lário pelas auto-
ridades migratórias nacionais, 
pelo facto de o técnico ter vio-

lado as normas relativas a sua 
permanência no país, em virtu-
de de o seu DIRE ter expirado, 
enquanto aguardava pela re-
gularização da sua situação da 
nacionalidade tendo em conta 
que é natural de Moçambique.

 Alberto Lário acusa Ka-
mal Badrú de ser o autor mo-
ral da denúncia que culminou 
com sua deportação, facto que 
desagradou a família do atletis-
mo que associou esta situação a 
tantas outras ligadas à alegada 
má gestão da FMA por parte de 
Kamal Badrú cuja boa parte do 
seu elenco afastou-se em vir-
tude de não comungar da for-
ma como o actual Presidente 
da FMA conduz os destinos do 
órgão máximo da modalidade.

 A Federação Mocambicana 
de Atletismo tem agendada para 
este mês de Agosto a realização 
da sua Assembleia Geral à mar-
gem da realização dos Campeo-
natos Nacionais de Atletismo que 
estão sob ameaça de não aconte-
cerem, segundo avançam algu-
mas associações provinciais que 
pretendem não enviar atletas para 
este evento em protesto a gestão 
de Kamal Badrú. (LANCEMZ)

Seis associações pedem demissão 
de Kamal Badrú da presidência da 
Federação de Atletismo

O campeão nacional, Asso-
ciação Black Bulls, vai medir 
forças com o  Petro de Luanda, 
de Angola, na fase de acesso à 
Liga dos Campeões Africanos 
segundo ditou o sorteio realiza-
do está terça-feira, 9 de Agosto, 
no Cairo, a capital do Egipto.

 Está será o baptismo do 
campeão moçambicano nas 
competições africanas inter-
clubes, tendo em conta que os 

“touros” venceram pela pri-
meira vez o Campeonato Na-
cional de Futebol na sua épo-
ca de estreia no Moçambola.

O Petro Atlético de Luanda 
tem sido cliente assíduo da fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões, tendo na última edição 
avançado para as meias-finais 
desta competição, onde perdeu 
com Wydad de Casablanca, 
de Marrocos. (LANCEMZ)

Black Bulls vai medir forças 
com Petro de Luanda no acesso 
à liga dos Campeões Africanos
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 l Tembo – Dá forca ao Homem
 l Diabetes 
 l Hemorróides
 l Sorte no Trabalho
 l Tensão Alta
 l Sucessos nos negócios
 l Impotência sexual
 l Ejaculação precoce
 l Recuperar amor perdido
 l Mulher ter sorte com homem
 l Pessoa que faz xixi na cama
 l Dá sorte a pessoas que não tem
 l Resolve con� itos conjugais
 l Asma
 l Paralisia
 l Menstruação prolongada
 l Dores das pernas

 l Protege o corpo e empresas
 l Faz subir de cargo
 l Faz acabar problemas do tribunal
 l Resolve problemas de gravidez
 l Resolve problemas de amor
 l Tira maus espíritos
 l Devolução de bens roubados
 l Sucessos nos exames
 l Diminuir barriga (estética)
 l Borbulhas no pénis 
 l Comichão
 l Dores das ancas e dores de 

cabeça
 l Ser apertado com espíritos anoite
 l Sonhar a fazer sexo
 l Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Doutor faz baff u para proteger contra o Corona Vírus

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Dizeres de uma adolescente que expõe 
o Silêncio do mundo e seus Desejos     

silvino MiRanda

Desbravando um pouco mais sobre o nosso belo Moçambi-
que, encontramos uma jovem que aos 15 anos de idade deseja 
dizer e fazer poesia. Charmila Francisco castigo que nasceu na 
Cidade de tete, Distrito de Cahora Bassa, onde descobriu a sua 
paixão pela poesia e tem sonho de se tornar uma grande poetisa. 

Charmila tem de-
senvolvimento 
a literatura, ou 
escrevendo po-
emas a recente-

mente, mas a poesia experimental 
que vive em si tem sido engajante 
e vibrante. Considera pelos seus 
familiares uma jovem que desde 
muito cedo surpreendeu ao ter 
capacidades cognitivas elevadas 
e uma forma de leitura surreal. 

Apesar de nova no mundo 
das palavras que sabem bem fala-
mos do seu processo criativo, de 
suas referências artísticas e visões 
sobre a cena contemporânea e, é 
claro, sobre a poesia e seus cami-
nhos que desde já deseja seguir. 

Consideramos uma chan-
ce ímpar de ouvir uma artista 
mirim, falar sobre a sua desco-
berta, seus sonhos e desenhos, 
sendo que esta ainda não tem 
uma visibilidade entre os seus, 
ora, apesar de nova, fi camos fe-
lizes de poder dividir este papo. 

Charmila é apenas uma 
adolescente dominada pelo 
desejo de expor os silêncios 
do mundo e seus prazeres em 
apenas um pedaço de papel. 

“Eu comecei a ter gosto 

pela literatura nas classes inicias 
do ensino primário na qual lia 
diversos textos entre poéticos 
e não poéticos as diversas his-
tórias reveladas nos textos ca-
tivaram em mim a vontade de 
escrever poesias e textos da mi-
nha própria autoria baseado em 
textos lidos”, refere Charmila. 

Por  gostar de literatura par-
ticipa desde 2019 nos concursos 
escolares de leitura o que cada vez 
mais a motiva a escrever cada vez 
mais textos poéticos até mesmo 
não poéticos contando a história 
do meu povo ou o seu dia-dia.

Aprendi rápido por um dese-
jo de independência, já que nem 
sempre meus pais podiam ler para 
mim”, sublinha Charmila, que 
também recorda seus primeiros 
encontros com a palavra poética. 

Charmila afi rma que nos seus 
primeiros poemas escrevia sim-
plesmente sobre os direitos da 
criança, porque para si, a criança 
pode renovar o mundo e trazer 
novas dinâmicas da sociedade 
e a poesia dá-nos olhar diferen-
te sobre a vida dos indivíduos.

Ademais, a jovem  diz que 
o seu processo criativo tem sido 
um pouco difícil. Mas com a 

paixão que tem pela literatura é 
mais fácil conciliar os estudos e 
a literatura, sendo que os estudos 
também tem ajudado bastante 

para o aprimoramento da língua 
português, poeta só é moldado 
se tiver um aportuguesado fi rme.

No entanto, apesar de não 
ter sofrido infl uencias directas 
de alguns artistas, Charmila tem 
lido muitos livros que ajudam a 
melhorar a sua poesia, tais são o 
caso de José Craveirinha, Luís de 
Camões e Marcelino dos santos

Em entrevista, a jovem afi rma 
ainda não ter um livro publicado, 
sendo que ainda é muita nova 
para o feto, seja na área em que 
se dedica e pelo tempo a qual esta 
nesta actividade, mas é seu desejo 
daqui a alguns anos brindar aos 
leitores com os seus manuscritos. 

Ela escreveu tanto poemas, 
mas assume que pouco publi-
ca, seja em redes sociais ou 
em Watpad, mas por sentir a 
necessidade de expor as suas 
ideias, ressentimento abriu uma 
conta YouTube, onde tem re-
citado parte dos seus poemas. 

“Tudo é novo para mim, mas 
já publiquei dois vídeos meus. 
Só pra experimentar, assim que 
escrevo, guardo,por não ter meio 
de como publicar os meus poe-
mas, mas agradeço por me dar 

a oportunidade de poder falar 
sobre mim e quem sabe assim, 
possam me conhecer e ter mais 
oportunidades de dizer os meus 
poemas”, acrescenta Charmila. 

Actualmente esta jovem 
tem o sonho de entrar numa 
universidade, dar continui-
dade aos seus estudos e se-
guir o seu sonho de literatura 
como poetisa ou por outra se-
guir a disciplina de português. 

Ao fi m da nossa entrevista, 
Charmila reafi rmar que neste 
processo e na sua nova cami-
nhada no mundo da literatu-
ra deseja fi rmar o seu nome e 
evoluir mais ainda, com ajuda 
de pessoas que já estão nes-
te mundo a algum tempo, por 
isso, acima de tudo pede a co-
laboração de todos para tornar 
a sua caminhada promissora. 

“A nível da província nun-
ca participei de nenhum evento 
de cultura onde possa dizer os 
meus poemas, mas existem pes-
soas que me escutam sempre e 
estão dispostos a ajudar-me em 
tudo.Meus professores e minha 
mãe, eles sempre se espantaram 
com o meu talento”, sublinha. 

silvino MiRanda
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Frelimo prossegue manobras 
de neutralização da Renamo

Manobras externas identidades com a Frelimo, visando 
enfraquecer a oposição em geral e a RENAMO em particu-
lar, têm vindo a somar-se a sinais de instabilidade interna no 
maior partido da oposição, reflectidos mais recentemente nas 
estruturas locais de Inhambane, devido a maus resultados 
eleitorais, disfunções internas e falta de carisma de Ossufo 
Momade.

A r e c e n t e 
nomeação por 
Filipe Nyusi de 
Raul Domin-
gos, um ex-alto 

quadro da Renamo, para o cargo 
de embaixador de Moçambique 
junto da Santa Sé (Vaticano), 
apoiado pelo representante es-
pecial do SG das Nações Unidas 
Mirko Manzoni, foi parte de uma 
polı́tica em curso de aliciamen-
to de figuras da oposição para 
próximo do Governo. A Frelimo 
está a menos de dois meses do 
seu Congresso, de onde deverá 
sair a shorlist dos próximos can-
didatos a Presidente da Repúbli-
ca, em ambiente previsivelmente 
marcado por divisões internas.

Também atribuı́do em meios 
polı́ticos de Maputo a iniciativas 
da Frelimo é a promoção de Ya-
gub Sibindy, presidente do Par-
tido Independente de Moçambi-
que (PIMO), sem representação 
parlamentar ou expressão polı́tica 
de relevo, mas com projecção 
mediática. Yakub Sibindy pre-
tende lançar a sua candidatura 
à Presidente da República den-
tro de dois anos, suportado por 
uma coligação recém-criada.

Programaticamente, o Afonso 
Dhlakama Novo Moçambique 

posiciona-se como herdeiro dos 
ideais de falecido lı́der histórico 
da Renamo, Afonso Dhlakama. 
Yakub Sibindy pretende reco-
lher apoios entre a maioria dos 
moçambicanos que não vota 
ou está politicamente excluı́da.

Yakub Sibindy anunciou 
em Julho a criação e registo de 
uma coligação entre três partidos 
polı́ticos e organizações da socie-
dade civil, denominada Afonso 
Dhlakama Novo Moçambique 
(ADNM) tendo por objectivo 
concorrer às eleições presiden-
ciais de 2024. Yagub Sibindy 
defende um candidato único da 
oposição há vários anos, ten-
do chegado a propor o nome de 
Afonso Dhlakama, e acusa a Re-
namo de se ter conformado com 
a posição de segundo maior parti-
do, abdicando de governar o paı́s.

André Magibire, Secretário-
-Geral da Renamo, já anunciou 
que o partido irá impugnar o acto 
constitutivo da coligação anun-
ciada por Yakub Sibindy, classi-
ficando a aprovação do registo 
pelo Ministério da Justiça como 
intencionalmente anti-Renamo, à 
semelhança de um partido recém-
criado denominado Renamo 
Democrática, com o objectivo 
inferido de confundir os eleitores.

Também Elias Dhlakama, ex-
-candidato à liderança do partido 
e cujas posições o têm afastado de 
Ossufo Momade, veio juntar-se 
a André Magibire, numa posição 
dura para com Yakub Sibindy. 
Elias Dhlakama defendeu que a 
inciativa pretende dividir o par-
tido e utilizar ilegitimamente o 
nome de Afonso Dhlakama para 
fins polı́ticos, numa tentativa 
de dividir a famı́lia Dhlakama.

Yakub Sibindy é considera-
do um “oportunista” em vários 
cı́rculos da oposição, recorrendo 
às suas ligações familiares com 
Afonso Dhlakama, seu tio, para 
recrutar apoios junto do eleito-
rado da Renamo, sendo acusa-
do de nunca ter sido próximo 
de Afonso Dhlakama nem de 
alguma vez se ter solidarizado 

com o ex-lı́der. Yakub Sibindy 
não foi um dos que se deslo-
cou à Gorongosa na sequência 
da morte de Afonso Dhlakama.

Sendo um dos membros da 
comunidade islâmica de Mo-
çambique politicamente mais 
activos, Yakub Sibindy pretende 
ainda mobilizar a comunidade 
muçulmana no apoio ao seu pro-
jecto. Converteu-se ao islão em 
1996, chegando a assumir que 
o PIMO é, de facto, um partido 
islâmico, mas os objectivos de 
cativação polı́tica dos muçulma-
nos falharam, já que as estrutu-
ras muçulmanas no paı́s foram 
todas cooptadas pela Frelimo.

Fontes locais referem que 
Yakub Sibindy se moveu sem-
pre com a intenção de vir a ser 
deputado pela Renamo, até hoje 

indisponı́vel para negociar essa 
possibilidade, tendo mesmo che-
gado a mostrar-se pronto para 
substituir Afonso Dhlakama como 
lı́der após o seu desaparecimento, 
intenções consideradas irrealistas.

O PIMO, que nunca con-
seguiu eleger deputados e que 
não tem estruturas ou delegados 
locais, integrou-se em tempos 
numa coligação que lidera (Blo-
co da Oposição Construtiva), 
agora recuperado como ou-
tro nome para o lançamento 
da candidatura a Presidente da 
República Yakub Sibindy está 
também à frente da Fundação 
Moçambique Contra a Pobreza, 
cuja acção é praticamente des-
conhecida e cujo financiamento 
terá origem no Estado/Frelimo.

 (África Monitor/Zambeze)


