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Filipe Nyusi enaltece bravura e inspiração no horizonte   

Kalungano 
não morreu

Alerta das Nações Unidas 

Terroristas querem unir 
Cabo Delgado e RDC 



Nyusi no adeus ao herói nacional 

Feitos de Marcelino devem inspirar 
e contribuir para o desenvolvimento

os restos mortais do herói nacional, major-general e um dos 
fundadores da Frente de libertação da moçambique, mar-
celino dos santos, foram depositados, na tarde desta quarta-
-feira, na cripta dos heróis moçambicanos na capital do país. 
Kalungano, como também era conhecido, faleceu no dia 11 
de Fevereiro, vítima de doença. as exéquias de marcelino 
dos santos tiveram honra do estado e duraram dois, terça e 
quarta-feira.

Falando na ocasião, 
o Presidente da 
República, Filipe 
Nyusi, considerou 
ser fundamental 

imortalizar os feitos de Mar-
celino dos Santos, e sublinhou 
que o trabalho abnegado em 
prol do povo deve inspirar cada 
moçambicano a contribuir para 
o desenvolvimento do país. 

Em declarações por oca-
sião das cerimónias fúnebres, 
Nyusi considerou que a morte 
de Marcelino dos Santos acon-
tece num momento em que 
o país é mais uma vez apo-
quentado por forças estranhas 
aos interesses dos moçam-
bicanos, procurando colocar 
um travão nos passos rumo 
a uma paz efectiva e a eman-

cipação económica social.
No entanto, Nyusi acen-

tuou que inspirados na bravura 
e convicção inabalável daque-
la figura e de outros combaten-
tes da luta contra o regime co-
lonial o seu Governo tudo fará 
para defender cada parte do ter-
ritório nacional, para a defesa 
da soberania e da unidade na-
cional, considerados maiores 
conquistas dos moçambicanos.  

“Na verdade, Marceli-
no dos Santos não partiu, é o 
oposto. Marcelino vive hoje 
e viverá sempre em cada mo-
çambicano”, disse presidente 
Nyusi, tendo acrescentado que 
“perante o teu corpo, juramos 
que, tal como no passado, não 
vacilaremos. Juramos defen-
der com nossas vidas cada 

palmo do nosso território, 
soberania, unidade nacio-
nal, as conquistas do povo”.

Nyusi fez notar que Dos 
Santos foi um dirigente co-
erente e firme nas suas con-
vicções em prol dos moçam-
bicanos. A verticalidade, 
coerência, franqueza, o seu 
trato simples e o seu inaba-
lável optimismo, são alguns 
atributos destacados pelo 
estadista a seguir pelos mo-
çambicanos, pois, a humil-
dade e sentido de servir os 
outros, era outro sentido de 
disciplina que Dos Santos 

reservava para si próprio.
“Kalungano era um ho-

mem fiel a uma causa que 
maior que a sua própria 
vida. Homem do povo, ele 
abdicava de si próprio, 
combatendo as assimetrias 
através do seu exemplo. 
Não queria usufruir de pri-
vilégios que não fossem di-
reitos extensivos a todos”.

No segundo ciclo de Go-
vernação, Nyusi assegurou 
que esforços incidirão sobre 
o sector de agricultura e a 
indústria que o malogrado 
sonhou como pilares para a 
economia de Moçambique. 
Trata-se de princípios defen-
didos pelo Dos Santos e re-
gistados na primeira Consti-
tuição da República de 1975. 

A justiça social será 
outro desafio a preservar 
através de transformação 
de recursos naturais em ri-
quezas distribuídas entre 
os moçambicanos e não 
a um grupo restrito, pois, 
sempre foi maior desejo 
do Marcelino dos Santos.    

Marcelino fez por merecer - 
Defenderam personalidades 

Considerado um dos sím-
bolos do nacionalismo afri-
cano, Marcelino dos Santos 
foi também um dos membros 
fundadores da FRELIMO. Per-
sonalidades e figuras defende-
ram que Marcelino dos Santos 
não pode ser esquecido. Dos 
Santos foi um exemplo na luta 
contra o regime colonial e pela 
integridade e o desejo de lutar 
pela causa dos moçambicanos.

“Marcelino dos Santos foi 
uma figura incontornável 

na história de Moçambique”                                
- Ossufo Momade

Para o líder da Renamo, Os-
sufo Momade, Marcelino dos 
Santos foi uma figura incon-
tornável na história de Moçam-
bique, que se inscreve desde a 
luta contra o colono. Momade 
destaca o facto de Dos Santos 
ter sido co-fundador da Freli-
mo, movimento que liderou a 
luta que trouxe a independên-
cia. A Renamo, de acordo com 
Momade, tal como qualquer 
partido, solidariza-se com a 
morte de Marcelino dos San-
tos, uma vez tem consciência 
de que a morte é algo natural.

“Ele foi co-fundador da Fre-
limo que levou a nossa indepen-
dência, portanto, o que aconte-
ceu depois da independência 
não podemos julgar neste mo-
mento, é por isso que estamos 
aqui para dar mão aos familia-
res”, precisou Ossufo Momade.

“Não há como negar heroísmos 
de Marcelino dos Santos”             
- António Muchanga

Para o deputado da As-
sembleia da República (AR), 
pela bancada da Renamo, An-
tónio Muchanga, que estudou 
a história de Moçambique, 
não há razão de contestar 
o heroísmo de Dos Santos, 
embora Muchanga reconhe-
ça que, como qualquer um, 
teve momentos de baixa, 
mas não lhe retira o mérito. 

Acrescenta ainda que o 
facto de Marcelino dos San-
tos ter desagregado da família 
e unir-se a luta de libertação 
nacional, depois de ter estado 
na Europa, onde não faltaram 
melhores condições para não 
ir a Tanzânia juntar-se a causa 
nacional, é ainda de destacar.    

Muchanga recorda que 
junto de Marcelino dos San-
tos, com bravura e determina-
ção, defenderam a zona mili-
tar, em 2012, que na altura 
pretendia-se destruir para dar 
lugar a construções de luxo.

“Não lhe faltaram me-
lhores condições para ele 
não ir a Tanzânia se juntar 
a frente da luta armada pela 
libertação nacional, mas 
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Cidadãos lamentam a morte 

Marcelino dos Santos é uma fonte 
de inspiração e exemplo a seguir

o marcelino dos santos era um homem de visão interna-
cional, entende, mário sidónio, do sector empresarial, e desta-
ca a determinação e amor pela pátria. sidónio disse que, com 
19 anos de idade, dos santos teve oportunidade de licenciar 
na França e poderia ignorar todos os problemas de que apo-
quentavam os africanos e em particular em moçambique.

Sidónio enaltece o 
espírito que carac-
terizou os comba-
tentes, que, apesar 
de desafios, tudo 

fizeram no combate que lhes 
levou a vitória contra o re-
gime colonial. Refere ainda 
que, além da guerra de armas, 
era preciso uma guerra de in-
teligência literária, através da 
poesia, com a qual convenceu 
mais moçambicanos a se juntar 
na luta de libertação nacional. 

“Sem dúvida que isto re-
velou um verdadeiro naciona-
lista. É por isso que, até aos 
seus 90 anos, continuava a 

defender os mesmos ideais da 
sua juventude”, disse Sidónio.

Para Tonecas Mavaia, re-
sidente no bairro de Ndlhave-
la, Marcelino dos Santos foi 
um dos fundadores da Frente 
de Libertação de Moçambi-
que (Frelimo) e pensa que 
esta é uma perda de um herói 
que apesar da idade avança-
da, tinha muito mais por dar e 
ensinar. “Era um dos últimos 
combatentes ainda vivos que 
conhecem e que vivenciaram a 
génese da história de Moçam-
bique. Perdemos uma bibliote-
ca. Marcelino ensinou-nos a ser 
determinados e persistentes”.

Já Jamudy Malate, resi-
dente no bairro de Choupal, 
disse que o país está de luto. 
Marcelino dos Santos foi um 
combatente nacional que teve 
o privilégio de ser homenage-
ado ainda em vida. “O jovem 
deve ser corajoso, e é disso 
que o nosso país precisa. Os 
jovens de hoje não são unidos 
por falta de coragem. A cora-
gem é o que nos faz arriscar e 
não podemos nos ariscar para 
salvar o outro sem coragem. 

Marcelino dos Santos foi um 
dos jovens que esteve dispos-
to em ajudar o outro, em dar 
a sua vida pela nação moçam-
bicana. Aprendi com o Marce-
lino dos Santos a ser corajoso 
e apelo a todos os jovens a se-
guir o mesmo exemplo”, disse.

Por sua vez, Ernesto Man-
ganhela, de 20 anos de idade, 
residente no bairro Ferrovi-
ário, disse que não esperava 
por esta perda. Marcelino dos 
Santos foi um revolucionário, 

que lutou pela independência 
nacional do nosso país. Para 
ele, Marcelino deixou uma boa 
imagem, um bom exemplo a 
ser seguido pelos jovens. “Já 
li alguns livros sobre Marce-
lino dos Santos e pude perce-
ber que ele era um combatente 
que deu sua vida pela nação e 
não estava preocupado com 
dinheiro, mas em trabalhar 
pelo país e não pautou pela 
corrupção. Perdemos um herói 
que ensinou-nos a ser fortes”.

ele entendeu que era prefe-
rível interromper os estu-
dos e lutar por Moçambi-
que”, precisou Muchanga. 

“Ele parte numa altura em que 
as suas ideias ainda eram úteis” 

-  Joaquim Chissano 

O antigo presidente da Re-
pública Joaquim Chissano diz 
que encara a morte de Marce-
lino dos Santos com profunda 
dor, uma vez que parte numa 
altura em que ainda era útil aos 
moçambicanos, no que refere 
as contribuições valiosas que 
vinha dando, desde que 1961, 
altura que Chissano diz que o 

conhecia pela primeira vez. 
Várias foram as conquistas 

alcançadas junto de Dos San-
tos, sublinhando o papel que 
desempenhou na construção da 
Frente de Libertação Nacional, 
a conquista da independência 
nacional, para além de ter se 
destacado na construção do 
país conforme o desejo dos mo-
çambicanos, e a contribuição 
que deu para que hoje o país 
fosse admirado pelo mundo.

“É com muita dor e cons-
ternação que vemos o nosso 
colega da caminhada a partir, 
quando nós precisávamos dele 
para dar as suas contribuições 
valiosas que esteve a dar, pelo 
menos, desde que eu o conheci 

em 1961”, destacou Chissano.

“O exemplo dele deve inspirar 
a nova geração a lutar pelo 
que ainda não alcançamos”              

- Luísa Diogo  

A antiga Primeira-ministra 
de Moçambique, Luísa Diogo, 
não tem dúvida do quão Marce-
lino dos Santos contribuiu para 
o país, e diz que mesmo depois 
da conquista da independência, 
em que tanto se destacou, Dos 
Santos, muito fez através de seus 
ensinamentos exemplares, como 
integridade e verticalidade. 

Diogo diz que a história de 
Moçambique confunde-se com 
a história da vida de Marcelino 

dos Santos, de luta pelo progres-
so, de combate à corrupção, in-
tegridade e honestidade. Diogo 
deixa recado ao que o país ainda 
não alcançou e diz que a nova 
geração deve olhar para Dos 
Santos como fonte de inspira-
ção e lutar até chegar a vitória.  

“Não há maneiras de nós 
contornarmos Marcelino dos 
Santos em relação a histó-
ria de Moçambique. Tenho 
muitas recordações, uma de-
las foi quando fui nomeada 
Vice-ministra do Plano e Fi-
nanças, e via sempre uma pre-
ocupação presente dos comba-
tentes nele”, recordou Diogo.
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Estudo das Nações Unidas sobre ataques no norte 

Insurgentes querem unir Cabo Delgado e RDC 
- Operações em Moçambique são planeadas e comandadas a partir da República Democrática do Congo

o combate contra insurgentes em Cabo delgado necessita de 
mais intervenções energéticas no terreno, sob risco de tornar-
-se crítico à medida que abrange outros pontos. divergem 
estudos sobre a origem dos autores e seus financiadores, mas 
um desenvolvido pela organização das Nações Unidas (oNU) 
aponta como sendo programadas a partir da república de-
mocrático do Congo (RDC), numa clara tentativa de unificar 
moçambique, somália e rdC, como os três principais palcos. 
No entanto, estudos do Governo local falam de envolvimento 
de uma religião trazida ao país por um cidadão de nacionali-
dade tanzaniana. 

Os ataques em 
Cabo Delga-
do continuam 
a semear ter-
ror entre as 

povoações, com tendência a 
abranger mais pontos da pro-
víncia. Os sectores de forne-
cimento de serviços básicos 
de desenvolvimento humano 
estão entre os mais afectados, 
desde a educação, saúde, o 
sector agrícola e empresarial.

Volvidos dois anos e pou-
co, os insurgentes teimam 
oferecer resistência, não obs-
tante a presença das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 
que não medem esforço no 
terreno com vista à devolu-
ção do ambiente de seguran-
ça e tranquilidade dos povos. 

As incursões abrange-
ram já se alastram a outros 
pontos do centro da provín-
cia, tendo sido já escaladas a 
zona de Mocímboa da Praia, 
Palma, Macomia, Nanga-
de, Quissanga, Ibo, Melu-
co, Muidumbe e Mueda.

Origens e supostos financiadores 
dos ataques

O relatório do estudo das 
Nações Unidas (NU) refere que 
operações em Moçambique são 
planeadas e comandadas a par-
tir da República Democrática 
do Congo (RDC). Os estudos 
apontam que nos finais de 2019, 
o Ansar Al Suuna em Moçam-
bique (grupo de militante is-
lâmico activo na província de 
Cabo Delgado) foi acrescido ao 
Estado Islâmico da Província 
da África Central (ISCAP), um 
ramo de Madina Tawheed wal 
Muhahedeen (MTM) que con-
tinuou a evoluir nas ameaças.

Ainda em Julho de 2019, 
o MTM reformulou-se através 
da mudança do seu logotipo 
com o do Estado Islâmico do 
Iraque e Síria (ISIS). Trata-
-se de um grupo (o ISCAP) 
que conta com 2000 membros 
localmente recrutados e terro-
ristas estrangeiros de Burundi, 
Chade, República Democráti-
ca do Congo (RDC), Eritreia, 
Quénia, Moçambique, Ruanda, 

Somália, Tanzânia e Uganda.
A presença online do IS-

CAP, segundo o relatório co-
meçou a combinar imagens da 
RDC, Moçambique e Somália, 
uma indicação da coordena-
ção ou tentativas de unificar os 
três palcos. Adicionalmente, 
os Estados Membros notaram 
uma efectiva melhoria na qua-
lidade e conteúdo de materiais 
de propaganda, uma possível 
indicação de um novo finan-
ciamento e recursos do grupo. 

Estudos do governo in-
dicam que dos encontros de 
trabalho realizados entre go-
verno com confissões religio-
sas, particularmente com os 
representantes de organizações 
muçulmanas em Cabo Delga-
do (Conselho Islâmico e Con-
gresso Islâmico), o Governo 
refere ter constatado tratar-se 
de uma organização religio-
sa trazida por um cidadão de 
nacionalidade tanzaniana.

No entanto, os líderes islâ-
micos locais alegam ter alerta-
do com alguma antecedência 
as autoridades moçambicanas 
sobre possíveis confrontos le-
vados a cabo por frequentado-
res de mesquitas consideradas 
radicalizadas por estrangeiros.

Sector de educação, saúde, 
agricultura e pesca com prejuízos 

avultados

São mais de 31.875 famí-
lias afectadas, segundo dados 
do Governo local, correspon-
dente a 154.428 pessoas, em 
que destes 81.343 (53%) são 
mulheres. No entanto, a mais 
recente revisão do Plano Glo-
bal de Ajuda Humanitária a 
Moçambique das Nações Uni-
das aponta para mais de 60 
mil afectados também obri-
gados a abandonar as suas 
terras e locais de residência.

No sector de educação, 
foram vandalizadas 76 esco-
las primárias, 21.280 alunos e 
349 professores. Abandona-
das 71 escolas, sendo o maior 
número no distrito de Mo-
címboa da Praia (30), Palama 
(71) e Nangade 10, vandali-
zado Instituto Agrária de Bi-
liboza, distrito de Quissanga.

No sector de agricultura, 
houve abandono de campos pe-
los produtores abrangendo cer-
ca de 14.000 famílias, nos dis-
tritos de Macomia, Muidumbe, 
Mocímboa da Praia, Nangade, 
Palma. Queimados 8 tractores 
e destruído Centro de Prestação 
de Serviços agrários de Mien-
gueleua, queimadas 1.227,58 
toneladas de castanha de caju.

No sector de pesca, a ac-
ção dos insurgentes criou a 
migração de 1.981 pesca-
dores do distrito de Palma, 

Mocímboa da Praia, Ma-
comia, Quissanga e Ibo.

Multinacionais pedem segurança 
nas áreas de exploração 

Organismos nacionais e 
internacionais apelam pela in-
tensificação de mais forças no 
terreno para além de assistên-
cia as populações que desde 
Outubro de 2017 são vítimas 
dos insurgentes. A Human 
Rights Watch defende a ne-
cessidade da Comunidade de 
Desenvolvimento da Africa 
Austral (SADC) agir para im-
pedir mais ataques no país, para 
além de tratar-se de fenómenos 
que ameaçam toda a região. 

Os pedidos estenderam-se às 
multinacionais petrolíferas que 
operam naquela província em 
particular, e pedem ao Governo 
o envio de mais militares na re-
gião para reforço de segurança. 

O Ministro da Defesa Nacio-
nal, Jaime Bessa Neto, considera 
legitimo que as multinacionais 
preocupem-se com uma protec-
ção interna para defesa dos seus 
interesses, no entanto, sublinha 
que as FDS têm trabalhado para 
garantir a segurança nas áreas de 
exploração de recursos naturais.

“Elas têm que fazer de 
tudo para protegerem os seus 
interesses, e este reforço in-
terno, porque as Forças de 
Defesa e Segurança continu-
am a garantir a protecção da-
quelas unidades produtivas 
do norte”, especificou Bessa.  

Os empresários locais mos-
traram sua preocupação ao 
governador, Valgy Tawabo, 
num encontro mantido na ci-
dade de Pemba, em relação 
ao recrudescimento dos ata-
ques naquela região do país.

LuÍs CuMBe
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Fundos para as províncias

Governo acusado de distribuição sem critério

o Centro de integridade pública exige que o Governo mo-
çambicano apresente a fórmula de transferência de fundos 
do orçamento do estado para o funcionamento dos governos 
provinciais. para o Cip, até agora, não existe uma fórmula 
que defina os critérios da distribuição dos fundos pelos 10 go-
vernos provinciais, o que propicia a prática da corrupção. 

É que sem a referi-
da fórmula, o Go-
verno, segundo o 
entender do CIP, 
corre o risco de 

transferir dinheiro sem nenhum 
critério que garanta a transpa-
rência e o escrutínio público. A 
acontecer assim, significa que 
se pode beneficiar umas provín-
cias em detrimento de outras, 
exacerbando as desigualdades 
sociais existentes no país.

A denúncia foi feita recen-
temente na capital pela inves-
tigadora do CIP Celeste Ban-
ze, que recorda que, quando 
a proposta da Lei supracitada 
foi submetida pelo Conselho 

de Ministros à Assembleia da 
República, em Julho de 2019, 
continha uma fórmula de trans-
ferências inter-governamen-
tais, que entretanto apresenta-
va problemas de formulação.

Conforme alega ainda 
Celeste Banze, o CIP ex-
pôs o assunto no primeiro 
momento, naquela altura, e 
mostrou que a fórmula não 
continha informação sobre 
que indicador representaria 
o limite total, o que resulta-
ria na sua não aplicabilidade.

“AR removeu a fórmula”
“Sucede, porém, que a As-

sembleia da República remo-
veu a fórmula na versão final 

da Lei, tornando o sistema de 
transferência de recursos finan-
ceiros do governo central para 
as províncias menos transpa-
rentes e susceptíveis à corrup-
ção e/ou ao tráfico de influên-
cias”, acusa a investigadora.

Para a fonte, historicamen-
te, as transferências intergover-
namentais não têm sido feitas 
de forma transparente para os 
órgãos de governação descen-
tralizada. Como é o caso do 
Fundo de Compensação Autár-
quica (FCA), em que o Gover-
no deve transferir do OE 1,5% 
da receita fiscal baseado numa 
fórmula que garante a equida-
de na distribuição dos recursos 
alocados aos municípios, nos 
termos da Lei 1/2008 de 16 de 
Janeiro. Apesar de haver fór-
mula, o Governo tem-na igno-
rado, recorrendo à transferência 
sem critérios claros, conforme 
o CIP já expôs em uma análise 
publicada em Maio de 2019.

De acordo com Celeste 
Banze, para evitar a transfe-
rência de fundos sem fórmula 

aprovada por lei, uma clara 
violação do princípio de ob-
jectividade, transparência e 
de equidade, é urgente regu-
lamentar a lei de finanças dos 
órgãos de governação des-
centralizada, provincial uma 
vez que os governos já foram 
eleitos e precisam de recur-
sos para o seu funcionamento.

“A lei 16/2019, prevê que 
compete ao Conselho de Mi-
nistros (CM) fazê-lo, no prazo 
de 180 dias, a contar da data 
da sua publicação, ou seja, até 
Março de 2020. Este prazo está 
dentro dos primeiros 100 dias 
de governação mas esta ac-
ção não consta do documento 
tornado público. Dado o seu 
nível de importância, seria 
ideal que esta actividade fosse 
tomada como prioritária nas 
próximas sessões do CM. Ac-
tualmente, o que a lei 16/2019 
prevê no seu artigo 22 é que 
até a definição da fórmula, o 
limite atribuído a cada órgão 
de governação descentraliza-
da provincial irá constar anu-

almente na lei orçamental, 
sem esclarecer em que critério 
está baseado”, disse Banze.

Por fim, CIP entende que 
a não regulamentação desta lei 
irá comprometer a veracidade 
do Plano Quinquenal Provin-
cial (PQP) devido à falta de ele-
mentos suficientes para prever 
a receita e consequentemente a 
despesa. O PQP, nos termos da 
lei em análise no seu artigo 5, 
deverá ser submetido às assem-
bleias provinciais 30 dias após a 
tomada de posse do governador.

“Portanto, espera-se que es-
tes governos provinciais sejam 
dotados de recursos suficientes 
para que o princípio de subsi-
diariedade 4 se faça valer (que 
é o que se pretende em qualquer 
processo de descentralização) 
porque, de contrário, pode-se 
concluir que esta última elei-
ção de governadores provin-
ciais servirá apenas para trazer 
mais custos ao Orçamento do 
Estado em vez de resolver os 
problemas da população a ní-
vel local”, defendeu Banze.

Médicos Sem Fronteiras alertam para 
fragilização dos serviços de saúde 
os médicos sem Fronteiras (msF) alertaram para a deterio-
ração da situação na província moçambicana de Cabo delga-
do, onde coincidem a violência, fenómenos climáticos extre-
mos e serviços públicos de saúde muito frágeis.

“Cabo Delgado é uma pro-
víncia extremamente pobre e 
negligenciada. A população de 
Cabo Delgado enfrenta violên-
cia, eventos climáticos extre-
mos e serviços públicos fracos, 
incluindo o acesso muito limi-
tado aos cuidados básicos de 
saúde”, descreveu Bruno Car-
doso, coordenador do projecto 
dos MSF em Cabo Delgado.

O responsável, que regressou 
recentemente do terreno, subli-
nhou as “enormes necessidades” 
existentes numa região “rica em 
recursos naturais” e com “um 
enorme potencial económico”.

“No entanto, estes recursos 
e a sua localização na fronteira 
com a Tanzânia deixaram a pro-
víncia repleta de actividades ile-
gais, incluindo drogas e contra-
bando de marfim. Esta situação 
tem-se deteriorado seriamente 
desde que começou a extracção 
de uma das maiores reservas de 
gás natural do mundo”, adiantou.

Os MSF prestam cuida-
dos de saúde na província de 
Cabo Delgado desde Feverei-
ro de 2019, onde os cuidados 
de saúde são, em geral, piores 
que os já de si fracos indicado-
res do resto de Moçambique.

A situação agravou-se, 
segundo os MSF, com de-
vastação causada pelo ciclo-
ne Kenneth, em Abril do ano 
passado, o que obrigou a equi-
pa a desviar os recursos para 
a resposta de emergência aos 
deslocados e ao surto de cólera 
surgido na sequência do ciclone.

Os MSF sustentam também 
que a região enfrenta “um conflito 
negligenciado”, numa alusão aos 
ataques levados a cabo desde fi-
nais de 2017 por grupos rebeldes.

Citando dados da empre-
sa de gestão de risco Rhula, 
Bruno Cardoso alertou para 
o facto de o conflito estar a 
alastrar para o sul, tendo já re-
gistado 300 ataques que ma-

taram mais de 700 pessoas.
“As equipas de MSF tes-

temunharam filas de pessoas a 
caminhar nas estradas princi-
pais, enquanto as suas aldeias 
ardiam. Muitas pessoas têm 
sido forçadas a fugir das suas 
casas e a mudar-se para outros 
lugares na província”, apontou.

Sublinhando a dificulda-
de de uma contagem exac-
ta, os MSF citam a Orga-
nização Internacional das 
Migrações (OIM), que registou 
mais de 60 mil deslocados.

Os MSF apontam ainda a 
deterioração dos cuidados de 
saúde em Cabo Delgado, adian-

tando que muitos profissionais 
fugiram da região, deixando 
os centros de saúde desertos.

“Como resultado, o aces-
so aos cuidados de saú-
de é extremamente limita-
do em comparação com as 
necessidades da província, es-
pecialmente relacionadas com 
a malária, malnutrição, doenças 
respiratórias e cuidados pré-
-natais”, afirmou a organização.

Para os MSF, “a situa-
ção das pessoas deslocadas 
pela violência ou pelo ci-
clone é ainda mais crítica”.

“O nosso foco principal 
tem sido Macomia, uma cida-

de do interior onde vivem ac-
tualmente muitos deslocados e 
onde os serviços de saúde não 
são capazes de responder à pro-
cura”, salientou a organização.

Reabilitação das instala-
ções danificadas pelo ciclone, 
melhoria do sistema de triagem 
e formação de pessoal médico, 
nomeadamente dos departamen-
tos de maternidade, ambulató-
rio adulto e pediátrico e saúde 
sexual e reprodutiva, são algu-
mas acções da missão dos MSF.

A organização aponta a segu-
rança como um “grande desafio” 
para as suas actividades na pro-
víncia, sublinhando a necessida-
de de se expandir para áreas onde 
as necessidades são maiores.

“Temos de ser realistas, as 
necessidades são grandes e so-
mos a única organização médica 
a trabalhar na zona de conflito de 
Cabo Delgado. Teremos de con-
tinuar a concentrar-nos em áreas 
onde possamos ter um impacto 
real”, disse, manifestando a von-
tade de expandir o apoio a algu-
mas ilhas e cidades costeiras.



Havia em tempos, 
junto a algumas 
aldeias, uma 
casa estranha. 
Era estranha em 

relação aos seus habitantes, aos 
seus vizinhos, à sua aldeia, e es-
tranha até mesmo em relação às 
outras aldeias das proximida-
des. Essas aldeias chamavam-
-se “Sodoma” e “Gomorra”.

Mas qual seria o segre-
do por detrás da sua aliena-
ção e dessa sorte anormal?

De entre as outras casas e 
aldeias, os habitantes daquela 
casa eram os únicos crentes. E o 
mais estranho de tudo isso era 
que nessa única casa de crentes, 
a mulher não era crente. Ela era 
igual aos restantes habitantes 
das aldeias e vilas circundantes, 
que viviam profundamente en-
volvidos numa vida pecaminosa, 
cometendo todo o tipo de actos 
condenáveis. Tão prevarica-
dores eles eram, que chegaram 
ao extremo de inventar novas 
maldades, desconhecidas entre 
as pessoas que viveram antes 
deles. Inventaram a sodomia, 
abandonando as mulheres que 
Deus criou para serem suas 
companheiras. Como conse-
quência disso, estas acabaram 
inventando por seu lado uma 
nova prática - o lesbianismo - em 
que as mulheres satisfaziam os 
seus impulsos sexuais entre elas.

O sexo é algo tão natural 
como o comer e beber, e se as 
pessoas não o praticarem de for-
ma natural e lícita, incorrem no 
pecado. Confrontamo-nos hoje 
com uma situação caracterizada 
pelo recurso à formas ilícitas e 
não naturais assim como está 
acontecendo em alguns países 
onde algumas pessoas acham 

que tais práticas constituem 
direitos individuais. Que direi-
tos? Os de atentar contra a na-
tureza? Será que as pessoas não 
se apercebem que nem mesmo 
os animais se aproximam desse 
tipo de práticas degradantes?

Sodoma, Gomorra e as vilas 
circundantes viviam na mais 
abjecta corrupção. Agiam como 
autênticos bandidos, pois qual-
quer transeunte que passasse nas 
suas ruas era atacado para o sub-
meterem à tais práticas infames.

Para além de práticas igno-
miniosas, os habitantes dessas 
vilas praticavam jogos de azar 
e não hesitavam em cometer 
qualquer maldade. E assim esta 
sua degradante forma de viver 
atingiu níveis jamais vistos na 
história do Homem na Terra. 
Nenhuma sociedade humana 
antes deles fora tão devassa.

Na casa estranha de que 
falamos, vivia um homem pie-
doso, de nome Lot, enviado por 
Deus aos habitantes dessas vilas 
para os guiar por caminhos de 
pureza, de fé, e de obediência 
ao Criador. Lot dirigia-se-lhes 
com muita frequência, mas em 
vão, pois os níveis de corrupção 
no seio de tal povo eram tão al-
tos que já se sentiam incapazes 
de viver sem cometer actos de 
depravação, de tal maneira que 
se sentiam incomodados com 
a presença de Lot, que sempre 
se absteve de compartilhar 
com eles actos de corrupção.

Mau grado o esforço dis-
pendido, Lot não conseguiu 
corrigir tais hábitos enraizados 
naquele povo, nem mesmo 
moldar a sua esposa no sen-
tido de adquirir bons hábitos.

E assim, quando se goraram 
todas as tentativas de mudar a 
postura daquele povo, Deus 

enviou anjos para informar Lot, 
da eminência de um castigo a 
infligir àquele povo, pelo que 
devia abandonar aquelas vilas 
juntamente com a sua família, 

com excepção da sua espo-
sa. Os anjos instruíram-no a 
dirigir-se a um lugar seguro.

De seguida Deus infligiu 
aos habitantes daquelas vilas 
um castigo tão severo, que 
aquela região foi inundada 
por águas que destruíram 
tudo, dando lugar ao que hoje 
é conhecido por Mar Morto, 
assim designado pelo alto 
teor de salinidade, o que não 
permite que se desenvolva 
nenhuma forma de vida. A vila 
de Sodoma ainda hoje existe, 
na costa Sul do Mar Morto.

Deus colocou mar sobre 
as vilas destruídas, um Mar 
Morto sem nenhum sinal de 
vida, tudo isso para simbolizar 
a morte daquele decadente 
povo, bem como a sua recu-
sa em aceitar os conselhos 
do profeta a eles enviado.

O Mar Morto lembra-
-nos a todos, das consequên-
cias que advém da prática 
de sodomia e lesbianismo.

Quando um pecado se tor-
na comum entre as pesso-
as, estas encaram-no como 
uma virtude e algo natural, 
e a pureza se torna anormal 
como se fosse um sacrilégio. 

A prevalência da descrença 
numa sociedade faz com que 
as pessoas a encarem de forma 
desavergonhada, como se de 
um direito se tratasse. Quando 
o homossexualismo se torna co-
mum, a consequência natural é a 
prática de forma aberta, de actos 
de sodomia e lesbianismo, pois 
se os homens não praticarem 
sexo exclusivamente com as mu-
lheres, estas acabarão por prati-
cá-lo com outras mulheres. Por 
isso a sociedade deve encorajar e 
promover casamentos naturais, 
isto é, entre sexos opostos, por 

forma a erradicar-se a prática de 
sodomia e do lesbianismo, que 
acarreta graves consequências, 
de entre estas as DTS’s e a Sida, 
para além obviamente da re-
dução das taxas de natalidade. 

Hoje, em muitos dos países 
que permitem casamentos ho-
mossexuais criaram-se incen-
tivos à natalidade por forma a 
contrapor não só a tendência 
decrescente em termos demo-
gráficos, mas também e sobretu-
do o acentuado envelhecimento 
da sua mão-de-obra, necessária 
à manutenção das suas econo-
mias em níveis competitivos. 
Não é por acaso que muitos dos 
países do velho continente têm 
nos últimos anos manifestado 
uma maior abertura no acolhi-
mento a refugiados e migrantes 
africanos e asiáticos, pois já se 
ressentem do envelhecimento 
da sua população, o que concor-
re para o défice da mão-de-obra

A corrupção espalhou-se 
com muita facilidade, pelo 
que temos que nos esforçar no 
sentido de erradicá-la o mais 
rapidamente possível, pois o 
fogo de grandes proporções co-
meça com um palito de fósforos.

Os Homens crentes e piedo-
sos devem aderir à pureza e à fé, 
independentemente dos níveis 
de corrupção existente na sua 
comunidade. Cada crente deve 
esforçar-se por se manter um 
elemento puro e não corrupto.

Hoje também existem mui-
tas casas estranhas nas nossas 
sociedades, pelo que não se 
deve ficar desanimado. Deve-se 
continuar a esforçar por corrigir 
o nosso próximo, chamando-
-o para o caminho da virtude 
e da piedade. Assim, pode-
mos contribuir para a criação 
de uma sociedade exemplar. 

Os Homens 
crentes e pie-
dosos devem 
aderir à pureza 
e à fé, indepen-
dentemente 
dos níveis de 
corrupção exis-
tente na sua 
comunidade. 
Cada crente 
deve esforçar-
-se por se man-
ter um elemen-
to puro e não 
corrupto.
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A distracção na condução mata e o 
telemóvel ajuda muito a morrer
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A acção de 
conduzir um 
automóvel é 
tão exigente 
em termos de 

atenção que nenhum con-
dutor pode dar-se ao luxo 
de ficar desatento. Quando 
se conduz um automóvel, o 
motorista tem de controlar 
os problemas que surgem 
na frente, na retaguarda, 
na direita e na esquerda do 
veículo. Tem de gerir as ac-
ções ou omissões de outros 
condutores. Tem de vigiar o 
comportamento dos peões, 
cuja maioria não beneficiou 
de uma educação rodovi-
ária. Tem de estar atento à 
sinalização luminosa, verti-
cal, horizontal e tem ainda 
de monitorar as deficiências 
que as nossas estradas apre-
sentam, tais como buracos, 
depressões e lombas mal di-
mensionadas. Perante todas 
estas exigências acabadas 
de referir, e outras mais, 
que o acto de conduzir um 
carro impõe ao condutor, 
é fácil entender que uma 
pequena distracção, até de 
poucos segundos, pode tor-
nar-se fatal. Por exemplo, é 
bom saber que tirar os olhos 
da estrada por apenas dois 
segundos multiplica o risco 
de acidente em vinte vezes.

Alguns países que fa-
zem estudos dos aciden-
tes, para entender as suas 

causas e os classificar para 
registo de dados no respec-
tivo sistema de controlo, 
chegaram à conclusão de 
que 25% dos acidentes ro-
doviários são causados por 
distracção e que 15 a 20% 
do tempo total da condu-
ção é gasto com actividades 
lúdicas, ou seja, relativas 
a jogos ou divertimentos.

Não são só os motoristas 
dos automóveis que circu-
lam desatentos, os motoci-
clistas, os ciclistas, os con-
dutores de carros de tracção 
manual e os peões, também 
lidam com o tráfego à sua 
volta de forma distraída.

A tecnologia com que o 
automóvel de última gera-
ção vem equipado também 
contribui para a distracção, 
tal como o telemóvel, o 
ecrã digital e o sistema de 
navegação (quando se pro-
cura orientar para ir a um 
determinado destino com o 
carro em andamento). Por 
todas estas razões acabadas 
de mencionar, é necessário 
promover campanhas de es-
clarecimento e sensibiliza-
ção. Posteriormente, deve-
-se avançar com campanhas 
de punição para os que con-
tinuarem a não encarar a 
atenção como algo que tem 
de estar total e constante-
mente focada na estrada e 
no meio envolvente, sem 
telefones, sem sms e sem 
outros tipos de distracção, 

porque podem ser mortais. 
Contudo, importa referir 
que não é só a tecnologia 
que contribui para a dis-
tracção. Comer, beber, falar 
com o passageiro do lado ou 
de trás, mudar uma estação 
no rádio, tentar afastar uma 
mosca que entrou no carro 
com o veículo em trânsito, 
são situações que podem 
provocar consequências pe-
rigosas para a segurança das 
pessoas. Outro problema 
que provoca distracção ou 
alheamento, tem a ver com 
estados emocionais fortes, 
sejam eles negativos como 
o anúncio de uma morte, a 
ansiedade, tristeza e depres-
são, sejam eles positivos 
como a alegria expansi-
va, expectativa e surpresa.

Não restam dúvidas de 
que o telemóvel é um dos 
factores que mais distrac-
ção provoca ao condutor. 
Quando se atende uma cha-
mada no telemóvel, mes-
mo usando um sistema de 
mãos livres, o pensamento 
do condutor deixa de estar 
dedicado à condução para 
concentrar-se na conversa 
ou para responder a uma 
pergunta que foi coloca-
da no diálogo. A situação 
agrava-se ainda mais quan-
do se decide ler ou escrever 
uma mensagem no telemó-
vel pois, por exemplo, em 
20 segundos, o condutor 
apenas olha para a estrada 

5 segundos, uma vez que 15 
segundos são gastos a olhar 
para o ecrã e teclado a ler 
ou a escrever uma mensa-
gem. Ora, se estar 2 segun-
dos sem atenção na estrada 
aumenta o perigo em 20 
vezes, podemos imaginar o 
perigo que significa deixar 
de olhar para a estrada du-
rante 15 segundos. Talvez 
não seja demais esclarecer, 
para melhor elucidação 
deste problema, de que, à 
velocidade de 90Km/h, em 
5 segundos, o carro per-
corre uma distância equi-
valente a atravessar um 
campo de futebol. É muito 
tempo para se ficar distra-
ído durante a condução.

Em nossa opinião, a le-
gislação moçambicana de-
via ser alterada e passar a 
proibir o uso do telemóvel 
com o carro em andamen-
to, eliminado a norma que 
permite falar usando o te-
lemóvel desde que se tenha 
um sistema de mãos livres. 
Quem quiser atender uma 
chamada telefónica, deve-
rá, em primeiro lugar, pro-
curar um espaço onde pos-
sa imobilizar o seu veículo 
em segurança e só depois 
poderá pegar no telemóvel. 
Existem muitos países que 
já tomaram esta decisão.

O problema do telemó-
vel é muito mais grave do 
que a maioria das pessoas 
pensa. Um estudo feito por 

uma psicóloga portuguesa 
de nome Ana Sofia Mene-
ses, ligada aos fenómenos 
rodoviários, alertou para o 
facto de o telemóvel ter pas-
sado a constituir um factor 
de dependência das pesso-
as. A explicação que dá é a 
de que vivemos actualmente 
numa sociedade acelerada, 
com um elevado volume de 
informação nova e inesgo-
tável que produz uma von-
tade em aceder a ela a todo 
o momento, sendo o tele-
móvel um instrumento que 
proporciona a satisfação 
desta apetência, provocan-
do assim a tal dependência 
provocada pelo telemóvel. 

Prezado condutor, não se 
distraia e não use o telemó-
vel com o veículo em movi-
mento para não pôr em risco 
a sua vida, a dos passagei-
ros e a dos outros utentes da 
via. Combater a distracção 
na condução não depende 
só das leis nem da polícia, 
depende da sua atitude pe-
rante este problema muito 
grave do nosso ambiente 
rodoviário. Contamos con-
sigo. Somos nós todos os 
que podemos contribuir 
para melhorar a segurança 
nas estradas do nosso País.

*DIRECTOR DA ES-
COLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

CAssAmo  lAlá* Sobre o Ambiente rodoviário
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MARCELINO DOS SANTOS: Há que preservar o 
“espólio” deste ícone da Revolução moçambicana…

Camarada Marcelino,
Vovô Marcelino,
O que vou dizer-te hoje, dia 19 
de Fevereiro de 2020, antes de 
lermos as mensagens sobre a 
tua vida, sou obrigado a enviar 
este texto para que seja editado, 
pois tu me ensinavas naqueles 
encontros de nós os dois 
ali na TUA casa, que “não 
podemos perder tempo, 
porque o mundo avança 
constantemente e temos 
que nos adaptar às exigên-
cias, para servir melhor a 
“Cidade das Acácias” e o 
nosso Povo do Rovuma ao 
Maputo…”
Ah! Esses encontros que se 
estendiam desde o Café e Res-
taurante Cristal e no Kalú, ali 
na Av. 24 de Julho em horas e 
dias constantes, para falarmos 
da “política”, da Cidade, do 
Governo e TEU glorioso partido 
FRELIMO.
Odiava o teu “bloco-notas” 
ou TEU riquíssimo “bloco de 
apontamentos”, onde invaria-
velmente anotavas tudo.
A TUA sensibilidade de ouvir 
os diversos segmentos da so-
ciedade é de uma dimensão 
sem paralelo na história dos 
homens.
O camarada MARCELINO DOS 
SANTOS ou vovô MARCELINO 
estava em tudo que era para 
discutir os problemas do povo, 
por isso amado pelas crianças, 
pelos “Continuadores”, pela 

Juventude, pela Mulher, que 
sempre buscou em TI a fonte 
de inspiração.
 
Camarada Marcelino,
Vovô Marcelino,
Quando este Maputadas es-
tiver a ser lido, o TEU corpo 
estará ao lado dos teus cama-
radas na “Cripta” dos Heróis 
Moçambicanos, essa Praça 
que Armando Emílio Guebuza 
reabilitou dando a dignidade 
que merece, antes de passar 
o testemunho a Filipe Jacinto 
NYUSI, esse jovem engenheiro 
mecânico que vocês moldaram 
nas Escolas da FRELIMO e 
em Mariri e outras que pela 
educação que deram constitui 
o exemplo dos moçambicanos 
em todos os areópagos onde re-
presenta a sua “Pátria Amada”. 
Camarada Marcelino,
Vovô Marcelino,
No velório do dia 18.2.2020, 
não escrevemos “quase nada”, 
porque desde o primeiro dia 
dizíamos no livro de condolên-
cias na “residência”, depois de 
sermos recebidos pelo jovem 
Manuel Gamito e por TUA 
filha, com o teu camarada 
Boaventura Gimo Boane, com-
batente, que dedicaríamos este 
Maputadas a TI.
Desde que se soube da voz 
do Presidente Filipe NYUSI, 
Presidente da República de 
Moçambique, na histórica 
Sessão do Conselho de Mi-

nistros realizado em Pemba, 
da notícia da sua morte, Mo-
çambique mudou: as redes 
sociais foram inundadas, as 
televisões e rádios mudaram a 
sua programação. MORREU 
Marcelinos dos Santos!...
As mensagens para a sede da 
FRELIMO, para a Presidência 
da República foram de uma 
velocidade de cruzeiro, men-
sagens que vieram de todos os 
continentes, porque na verdade 
Marcelino dos Santos é 
“Cidadão do Mundo”.
Porquê: O seu carácter fez de 
TI, camarada e vovô Marcelino 
um homem com H (maiúscula), 
com uma dimensão universal. 
Se juntava em TI MARCELI-
NO DOS SANTOS, muitas 
virtudes, mas uma das maiores: 
a capacidade de ouvir e 
criar consensos defenden-
do sempre a UNIDADE 
NACIONAL entre os mo-
çambicanos.

Camarada Marcelino,
Vovô Marcelino,
Sempre foste contundente, 
quando se tratava de desvios 
de linha, pois o TEU mote era 
defender constantemente os 
interesses do POVO MOÇAM-
BICANO!...
Ensinavas nas reuniões, há 
mais de 20 anos, que Mo-
çambique não podia aceitar a 
filiação de bancos de um único 
país, porque em caso de catás-

trofe nesse país, Moçambique 
sofreria as consequências, 
iria pagar “preço caro”: visão 
estratégica…
A sua visão estratégica se 
cingia em vários domínios: a 
introdução da Educação de 
“línguas maternas” nas Escolas 
foi também o TEU epicentro, 
que o defensor professor Ga-
briel Simbine morreu sem ver 
materializado, mas que hoje é 
uma realidade inquestionável.
Camarada Marcelino,
Vovô Marcelino,

E agora?... Camarada Chefe?...
Para nós que temos de empu-
nhar a arma e continuar a lutar, 
naquele seu ensinamento: A 
LUTA CONTINUA deixamos 
algumas sugestões:
MARCELINO DOS SAN-
TOS: Há que preservar o 
“espólio” deste ícone da 
Revolução Moçambicana…
Isso mesmo: Há muito registo 
na FRELIMO, no Governo e 
no estrangeiro das interven-
ções de Marcelino dos Santos, 
quer escritos, quer em fitas 
magnéticas.
Por isso, a Fundação “Marceli-
no dos Santos” tem de avançar 
com edição dos livros e CD para 
perpetuar a “vida e obra” de 
Kalungano…
A “Fundação Marcelino dos 
Santos” pode ser o “motor” 
assim como a “máquina” da 
FRELIMO e do Governo para 

que o legado de Marcelino, 
para novas e futuras gerações 
perdure.
Todo material produzido pode 
ser vendido e a receita ser 
canalizada a Fundação, livros 
e CD disponibilizados nas 
embaixadas, nos museus, nas 
escolas, nas livrarias, nas casas 
comerciais nos Aeroportos e 
fronteiras desta bela “Pátria 
Amada”.
Não deitem fora os seus ri-
quíssimos “blocos de aponta-
mentos”…
Voltaremos a falar de TI, KA-
LUNGANO!...
As sua obras em vida nos 
obrigam, pois as façanhas 
quando indicaste o autor nos 
anos oitenta, como Director 
Provincial dos Transportes e 
Comunicações de Tete, mem-
bro do Conselho Provincial 
e Coordenador da Comissão 
Provincial de Emergência e 
para Coordenador do Se-
cretariado da Reuniões 
dos Governos da Zona 
Centro (Sofala, Manica, 
Tete e Zambézia).
Ensinaste e incutiste em nós 
(membros do Governo da Zona 
Centro) para que interiori-
zássemos a “economia de 
guerra” e viraste as nossas 
cabeças para que o banditismo 
não afectasse o nosso povo…
O heroísmo, o patriotismo e os 
ideais de Marcelino dos Santos: 
património a não perder… 

zz Fundação “Marcelino dos Santos” avançar com edição dos livros e CD para 
perpetuar a “vida e obra” de Kalungano…

zz Não deitem fora os seus riquíssimos “blocos de apontamentos”…

mAputAdASF r A n c i S c o  r o d o l F o
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Morreu um herói. Aliás os heróis não morrem. Morreu Marcelino 
dos Santos figura plural na história da libertação de Moçambique. 
Plural, porque, afinal, Dos Santos, apesar de não ter sido um santo, 
como o não são todos os viventes desta terra, os seus restos mortais 
repousam na cripta dos que se bateram pela independência do país, 
abrindo o caminho à larga avenida que desembocou no dia 25 de 
Junho de 1975, período a partir do qual, apesar dos percalços, fica-
mos comprometidos com a paz e posteriormente com a democracia.

Marcelino era um homem igual a outros tantos. Tinha os seus defei-
tos, mas neste momento de consagração, estes foram primeiro a enterrar, 
restando a imagem da pessoa íntegra que este combatente foi, e quis ser 
ao longo da sua convivência no reino dos vivos, e ainda que muitos ou 
poucos não queiram, a História não vai permitir que este (s) herói(s) 
verdadeiro(s) heróis seja(m) esquecido(s) e muito menos ignorado(s).

Marcelino Dos Santos fez da ideia da liberdade o combate da sua 
vida, desenvolvendo com os restantes camaradas com inteligência 
e determinação o compromisso honroso da luta pela liberdade do 
nosso povo, e o resultado da sua perseverança e do seu amor à li-
berdade deram frutos, de tal forma que ontem, esta pátria estrangu-
lada, hoje veste das suas melhores roupas do convívio democrático, 
por isso, ser imperioso a necessidade de nos curvarmos perante 
estas personalidades que tal como Marcelino Dos Santos repousam 
na cripta dos heróis, valorizando os seus feitos que contribuíram 
para o incremento de acções que aceleraram a independência na-
cional e estiveram por detrás das acções nacionalistas no geral.

Devemos todos nos inspirar na História de luta de libertação na-
cional, ganhando consciência de que é também possível vencermos 
a actual etapa em que nos encontramos, para consolidar as diversas 
metamorfoses da pátria. Estamos a viver um período de paz e re-
conciliação. Há momentos de tensão, mas a vitória está ao alcance, 
bastando olhar às palavras de Filipe Nyusi que considerou ser fun-
damental imortalizar os feitos de Marcelino dos Santos, sublinhando 
a sua contribuição abnegada em prol do povo e que deve inspirar 
cada moçambicano a contribuir para o desenvolvimento do país, 
num momento em que o país é apoquentado por forças estranhas 
aos interesses dos moçambicanos, procurando colocar um travão nos 
passos rumo a uma paz efectiva e a emancipação económica social.

O PR diz que a morte de Dos Santos vai inspirar o seu 
Governo que tudo fará para defender cada parte do territó-
rio nacional, para a defesa da soberania e da unidade nacio-
nal, considerados maiores conquistas dos moçambicanos.  

“Na verdade, Marcelino dos Santos não partiu, é o oposto. Marcelino 
vive hoje e viverá sempre em cada moçambicano”, disse o presidente Nyu-
si, tendo acrescentado que “perante o teu corpo, juramos que, tal como no 
passado, não vacilaremos. Juramos defender com nossas vidas cada palmo 
do nosso território, soberania, unidade nacional, as conquistas do povo”.

Nyusi fez notar que Dos Santos foi um dirigente coerente e firme 
nas suas convicções em prol dos moçambicanos. A verticalidade, 
coerência, franqueza, o seu trato simples e o seu inabalável opti-
mismo, são alguns atributos destacados pelo estadista a seguir pelos 
moçambicanos, pois, a humildade e sentido de servir os outros, era 
outro sentido de disciplina que Dos Santos reservava para si próprio.

“Kalungano era um homem fiel a uma causa que era maior que 
a sua própria vida. Homem do povo, ele abdicava de si próprio, 
combatendo as assimetrias através do seu exemplo. Não queria 
usufruir de privilégios que não fossem direitos extensivos a todos”.

Editorial

| OpINIãO |

Marcelino dos 
Santos não 

morreu!

JAime nogueirA pinto

Conheci e fui amigo de Mário Machungo, que nos deixou na passada se-
gunda-feira, 17 de Fevereiro, depois de uma prolongada doença que vi-
veu com grande dignidade e estoicismo até ao fim, sempre a lutar, sempre 
a resistir, sempre com um sorriso resignado de homem bom, sábio e cristão.
Pertencia a uma geração de lusófonos de África, nascidos no Império português, 
educados nas universidades portuguesas e nacionalistas das suas futuras na-
ções que não guardavam ressentimentos nem complexos e que compreendiam 
os que, também em nome da sua nação, os tinham contrariado e combatido.
Não só por isso mas também por isso, depois de nos conhecer-
mos, ficámos amigos. Machungo era presidente do BIM (Ban-
co Internacional de Moçambique) e eu tinha uma operação 
empresarial em Moçambique. As relações profissionais que então estabele-
cemos transformaram-se em boas relações pessoais, de amizade e confiança.
Dos “Doutores” passámos ao tratamento mais próximo e agradável 
dos primeiros nomes, “Mário” e “Jaime”. E um dia, a almoçar no Ban-
co, Machungo deixou cair um: “Olha lá, como é que nós nos tratamos?” 
E eu: “Como és mais velho e foste Primeiro-ministro, é como quiseres.”
Era um homem de bem, de rápido entendimento, inteligente, lúci-
do, com um sentido de humor que sublinhava com um sorriso de cum-
plicidade. Formara-se em Lisboa, em Ciências Económico-Finan-
ceiras, sendo contemporâneo de Cavaco Silva e Eduardo Catroga. 
De origens modestas – que não escondia, mas que também não exacer-
bava – contava com graça que, enquanto estudante, ia às vezes ao Sol-
-Mar beber uma imperial e comer uns tremoços, olhando com alguma 
inveja jovial os clientes que se banqueteavam com lagostas e bifes. O cria-
do, misericordioso, reforçava-lhe sempre a dose de tremoços. Um dia, 
Mário formou-se e começou a trabalhar no Banco de Fomento. Mal re-
cebeu o primeiro ordenado voltou ao Sol-Mar para jantar a preceito – com 
marisco, bife e tudo. No fim deixou uma generosa gorjeta ao criado.
Entrou para o governo de transição em 1974-75, como Ministro da Coor-
denação Económica, e foi ocupando sucessivas pastas até ser nomeado, em 
1986, Primeiro-ministro de Joaquim Chissano, cargo que exerceu até 1994.
Contava que, quando Samora Machel o chamara pela primeira vez 
para o Governo quisera declinar, argumentando: “Camarada Presi-
dente, eu  não estou preparado nem nunca me preparei para ser Minis-
tro da Coordenação Económica!” Ao que Samora teria respondido, com 
uma gargalhada: “E eu? Achas que me preparei para ser Presidente?”
Machungo ocupou-se sucessivamente dos Ministérios do Comércio e In-
dústria, da Energia, da Agricultura e do Planeamento; foi também go-
vernador da Província da Zambézia e deputado até 1999. Dedicou-
-se depois ao ensino e ao sector privado, ficando ligado ao grupo BCP, 
então dirigido por Jorge Jardim Gonçalves, que muito o estimava e admirava.
Era um homem culto, que conhecia bem a História, a Economia e a Geopolítica 
mundial. E tinha uma boa formação humanística. Discutíamos a expansão e a 
colonização da África, antes e depois de Berlim, e o papel dos portugueses, 
no melhor e no pior. Falávamos sem barreiras, sem complexos, com abertura.
Podia-se sempre contar com ele e com o seu entendimento de que um Ban-
co não era só uma máquina de facturar juros para accionistas, mas um 
instrumento de bem público, que devia actuar também com visão e se-
gundo os interesses estratégicos do país e da comunidade. Foi exone-
rado da presidência do BIM em 2015, permanecendo ligado ao grupo.
Nos últimos anos, a doença foi-lhe impondo longas ausências de Moçam-
bique e uma maior fixação entre Lisboa e Pamplona, onde se tratava. Jan-
támos e almoçámos várias vezes, os dois ou com amigos, desses lusófonos 
da nossa geração, para quem este mundo de racismos e xenofobias histéri-
cos, importados e impostos, são uma novidade e uma anomalia. Até porque, 
na certeza de que era mais forte o que nos unia, sempre soubemos iden-
tificar, enfrentar e lidar com os nossos racismos, que também os havia.
Vivia a doença, que se ia agravando, com paciência, defendendo-
-se, saindo menos. Nunca lhe vi uma nota de desespero, como nun-
ca lhe senti ressentimento e muito menos rancor para com inimi-
gos e rivais da política ou da profissão – que os tinha, como qualquer 
pessoa que se preze e que siga caminhos rectos nas nossas sociedades.
Estava nesse espírito e disposição da última vez que almoçámos, há uns meses, 
num sábado sombrio, num restaurante à borda do Tejo. Depois ainda falámos al-
gumas vezes ao telefone, longe de pensarmos que o fim estivesse para tão breve.
Que descanse em paz.

Descanse em paz, 
amigo Machungo



Já há consciência de respeito ao 
período de proibição da pesca

O sector da fiscalização da Direcção Provincial do 
mar, Águas interiores e pescas de maputo garante que 
os principais actores deste sector já têm consciência na 
observância do período de veda da pesca. segundo o che-
fe da fiscalização, José Cuna, a prova é que há cada vez 
menos camarão e caranguejo a ser comercializado nos 
principais mercados formais e informais de maputo.

O chefe da repar-
tição da fiscali-
zação da pesca, 
Jose Wiliam 
Cuna fez o re-

sumo da fiscalização da veda, 
desde o dia 01 de Dezembro 
à 17 de Fevereiro, em confe-
rência de imprensa havida na 
capital, nessa segunda-feira, 
onde frisou que a fiscalização 
teve maior incidência no mar 
e no aeroporto de Mavalane.

De acordo com José 
Cuna, das 50 patrulhas que 
foram feitas, tanto maríti-
mas e terrestres, foram fis-
calizados 29 centros de pes-
ca, e “inspeccionamos 1299 
artes de pesca, dentre elas, 
detectou-se que 39 eram ile-
gais e foram incineradas”.

Adiante, Cuna explicou 
a imprensa que do produto 
apreendido no período em 
análise foram apreendidos 
cerca 198.85 quilos de ca-
marão, 15 quilos de cama-
rão seco, 10 quilos de peixe 
e 10 quilos de caranguejo.

Entretanto, para o caso do 
caranguejo apreendido ainda 
vivo, as autoridades alegam 
que “vamos devolver ao seu 
habitat natural, mas para o 
caso do camarão tenho aqui 
comigo um termo de entrega 
do mesmo, são 49 quilos que 
vamos doar a Direcção Pro-
vincial do Género, Mulher e 
Acção Social”, disse Cuna.

Contudo, o sector da fis-
calização, a nível da provín-
cia de Maputo, fez saber que 
a pesca ilegal no período de 
veda está diminuir, tendo jus-
tificado que “se bem se lem-
bram, no ano passado, a veda 
era de dois meses, já teríamos 
apreendido cerca de 200 qui-
los, agora estamos a falar de 
três meses, ainda andamos 
nos 198 quilos, acredito que 
vamos chegar aos 200 quilos 
mas comparando com o tempo 
da fiscalização da veda com 
o do ano passado, há um de-
créscimo do produto pescado 
ilegalmente durante a veda”.

É difícil encontrar cama-

rão e caranguejo no perío-
do de veda até no informal

Para Cuna, não há dúvidas 
que os resultados ora alcan-
çados só pode ser pelo facto 
de haver mais consciência 
dos pescadores nacionais em 
observar o pedido de veda da 
pesca de tal sorte que mes-

mo nos mercados é difícil 
encontrar o camarão, tanto 
nos formais como informais.

“O caranguejo como vêem 
até agora só apreendemos 10 
quilos, o que significa que a 
medida introduzida está sendo 
acatada, mas também o que 
contribuiu é que os comprado-

res de nacionalidade chinesa 
que tem salas de processa-
mento também encerraram 
as suas empresas no período 
de veda”, revelou José Cuna.

Segundo apuramos ainda 
no local as zonas conside-
radas mais críticas de pesca 
ilegal são as do distrito de 
Matuituine e zona da Matola, 
basicamente, em todo sítio 
onde há ocorrência do mangal.

Entretanto espera-se que, 
na próxima época de pesca, 
haja, sobretudo, mais cama-
rão, se continuar a chover, 
alegadamente porque a ocor-
rência de camarão não de-
pende só da veda, mas de ele-
mentos conjugados, como é o 
caso da chuva, por exemplo.

“Deve chover muito, os 
rios devem transbordar para 
as zonas do mangal onde 
ocorre a reprodução das es-
pécies, porque o camarão se 
reproduz no mangal, quando 
há muita água”, frisou Cuna.

Importa ainda referir que, 
para além das 39 artes de 
pesca, que foram apreendi-
das e incineradas igualmente 
foram “encaixados” cerca de 
600 mil meticais de multas.     

dÁVIO daVId
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ADPP vence prémio internacional 
de educação inclusiva

A Ajuda de Desenvol-
vimento de Povo para Povo 
(ADPP), organização não-
-governamental a operar em 
Moçambique, venceu um 
prémio internacional com um 
projecto de educação inclusi-
va, anunciou em comunicado.

O projecto começou 
“com a inclusão de pesso-
as cegas no programa de 
formação de professores da 
Escola de Formação de Pro-
fessores da província de So-
fala”, Centro do país, “que 
depois se tornaram exemplos 
nas suas comunidades”, lê-
-se numa nota da ADPP.

Ao mesmo tempo, a es-
cola “adquiriu experiência 
em educação inovadora e 
começou a trabalhar com 

formadores, estudantes e a 
comunidade escolar para 
promover a inclusão de 
crianças com deficiência”. 

Assim, os professores do 
ensino primário passaram 
a ser treinados em questões 
de deficiência e o objecti-
vo é que os centros rurais 
de formação de professores 
se transformaram em espa-
ço com conhecimento acer-
ca de técnicas de inclusão.

O prémio “Prática Ino-
vadora 2020 sobre Educação 
Inclusiva e TIC” foi atri-
buído pela iniciativa Zero 
Project da Austrian Essl 
Foundation, com foco nos 
direitos das pessoas com de-
ficiência em todo o mundo.

Em 2019, o projecto da 

ADPP abrangeu um total de 
1.174 alunos com necessida-
des especiais em escolas das 
províncias de Sofala e Mani-
ca, no centro de Moçambique.

O projecto, que foi im-
plementado em parceria com 
a Light For the World e com 
financiamento da coopera-
ção austríaca, está na lista 
de 75 práticas inovadoras 
premiadas de 56 países que 
apoiam pessoas com defici-
ência no sector da educação.

A ADPP foi criada em 
1982, actua em vários países 
e visa promover o desenvol-
vimento social e económi-
co de pessoas vulneráveis, 
dando uma atenção especial 
as crianças, mulheres e ra-
parigas nas zonas rurais.



Indução aos deputados da AR

Há que investir na 
capacidade dos parlamentares 

deputados da assembleia da república receberam, na 
semana passada, o processo de indução, uma espécie de 
aula introdutória sobre o que eles são e o seu papel na Casa 
magna. o processo, que foi promovido pelo secretariado-
-Geral da assembleia da república, visa, dentre vários 
aspectos, familiarizar os deputados do parlamento saídos 
das eleições Gerais e das assembleias provinciais de 15 de 
outubro de 2019, com matérias sobre a organização e fun-
cionamento da assembleia da república. No processo que 
contou com a presença de organizações da sociedade Ci-
vil, membros do corpo diplomático e demais forças vivas 
da sociedade, discursou o director executivo do instituto 
para a democracia multipartidária (imd), Hermenegil-
do mulhovo, que defendeu, na ocasião, a necessidade de 
maior investimento para o reforço das capacidades dos de-
putados da assembleia da república nesta iX legislatura. 

A familiarização 
dos deputados 
da AR tem o 
seu mérito no 
facto desta le-

gislatura ser um desafio face 
às emendas constitucionais de 
2018, bem como na contribui-
ção para que o desenvolvimen-
to da indústria extractiva se re-
flicta no aumento da qualidade 
de vida dos moçambicanos. 

Mulhovo, sublinhou que 
“como sociedade civil temos a 
responsabilidade de ligar o par-
lamento as agendas dos dife-
rentes grupos de interesse que 
compõem a nossa sociedade”.

“Por isso, queremos enal-
tecer o mérito deste seminá-
rio de indução dos deputados, 
como ponto de partida das 
acções que visam equipar os 
parlamentares de ferramen-
tas adequadas para fazer face 
aos desafios desta legislatu-
ra”, disse Mulhovo, reiterando 
que o IMD, em colaboração 
com os seus parceiros, nome-
adamente embaixadas da Ho-
landa, da Irlanda, Finlândia, 
Suécia e a União Europeia, 
vai continuar a apoiar e a as-
sistir o parlamento moçam-
bicano nos seus esforços de 
capacitação dos deputados.

Para Mulhovo, esta é para 
o IMD uma legislatura pro-
missora por ser marcada, não 
somente pelo aumento do nú-
mero de mulheres e jovens 
no parlamento, mas também 
pela posição ocupada por es-
tes grupos na liderança do 
parlamento o que, segundo 
ele, “confirma a boa reputa-
ção que sempre tivemos em 
termos de representativida-

de, sobretudo a feminina na 
Assembleia da República”.

“Esta composição traz-
-nos muitas expectativas de 
um parlamento dialogante, in-
clusivo e mais aberto ao cida-
dão”, disse, sublinhando ainda 
que “esperamos que nesta le-
gislatura, independentemente 

das proporções dos deputados 
das bancadas, haja maior har-
monia e consensos nos deba-
tes e nas decisões tomadas”.  

Por seu turno, a Alta Co-
missária do Reino Unido, 
Nenne Iwuju-Eme, disse que 
o processo de indução, que 
iniciou esta segunda-feira, 
vai contribuir para que Mo-
çambique tenha um parla-
mento forte e que seja guardiã 
da democracia e dos direitos 
humanos, promotor de um 
desenvolvimento socioeconó-
mico inclusivo e sustentável.

“Acreditamos que, através 
da indução e do programa de 
desenvolvimento de capaci-
dades parlamentares, esteja-
mos  a contribuir para que o 
parlamento de um país irmão 
Moçambique, cumpra devi-
damente o seu papel de repre-
sentação, feitura de leis  e fis-
calizar as acções do governo, 
no verdadeiro sentido da pala-
vra”, disse Nenne Iwuju-Eme, 
exprimindo o desejo de ver 
os deputados desta legislatura 
sejam líderes da sociedade, re-
presentando de forma digna as 
inspirações  do povo moçam-
bicano de alcançarem um de-
senvolvimento socioeconómi-
co e político justo e inclusivo.

A diplomata manifestou o 

seu compromisso de continuar 
a trabalhar com o parlamento 
na implementação do progra-
ma de desenvolvimento das ca-
pacidades parlamentares, pro-
movendo a democracia em que 
todos se beneficiam dela, em es-
pecial jovens, crianças, mulhe-
res e pessoas com deficiência.

O Embaixador da União 
Europeia em Moçambique, 
António Sanchez- Benedi-
to Gaspar, disse, por sua vez, 
na cerimónia de indução dos 
deputados da Assembleia da 
República, que o novo ciclo 
político, que coincide com  
início da legislatura, constitui 
uma janela de oportunidades 
para Moçambique  fazer mu-
danças  e preparar o país para 
um futuro promissor onde a 
pobreza seja substancialmente 
reduzida mediante uma jus-
ta redistribuição de recursos 
e oportunidades e contribua 
para reduzir a desigualdades  
permitindo, desta feita,  um 
salto qualitativo para a afrente.

“O nosso projecto de apoio 
a consolidação da democracia 
co-financiado pela União Eu-
ropeia e a Cooperação Aus-
tríaca para o desenvolvimento 
reconhece este papel impor-
tantíssimo da Assembleia da 
República e trabalhará para 

dar apoio a instituição, os seus 
técnicos e deputados nos anos 
a seguir, especialmente com 
assistência técnica e formação 
e com uma atenção privile-
giada as comissões especiali-
zadas e na elaboração e ajuste 
legislativos”, disse Gaspar. 

Para Gaspar, o processo 
de indução dos deputados de-
vera  servir igualmente, para 
despertar e consciencializar os 
deputados da Assembleia da 
República da sua responsabi-
lidade particular de dar a voz 
aos membros da sociedade  que 
se encontram em situações de 
vulnerabilidade e que são mar-
ginalizados  e discriminados  
sobretudo as crianças, as víti-
mas de violência doméstica, 
o que vivem com deficiência, 
os vulneráveis à consequên-
cias  de mudanças climáticas  
e aos afectados pela pobreza.

O evento contou com a 
participação de diversas per-
sonalidades nacionais, corpo 
diplomático, representantes 
das organizações da socieda-
de civil e conta com a facili-
tação de diversos académicos 
nacionais e antigos deputados 
do parlamento, bem como 
alguns quadros de Direc-
ção do Secretariado Geral da 
Assembleia da República.

Acreditamos 
que, através da 
indução e do 
programa de 
desenvolvimento 
de capacidades 
parlamentares, 
estejamos  a con-
tribuir para que 
o parlamento de 
um país irmão 
Moçambique, 
cumpra devida-
mente o seu pa-
pel de represen-
tação, feitura de 
leis  e fiscalizar as 
acções do gover-
no, no verdadeiro 
sentido da pala-
vra.
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Província de Maputo

Secretária de Estado exige 
crachá na hora de expediente

a secretária de estado na província de maputo, Vi-
tória dias diogo, apelou recentemente aos colabora-
dores da direcção provincial de recursos Humanos e 
energia, incluindo aos da empresa electricidade de mo-
çambique (edm), no sentido de ostentarem o cartão de 
identificação (crachá), durante as horas de expediente.  

Numa visita efec-
tuada àquelas 
i n s t i t u i ç õ e s , 
Vitória Diogo 
exortou para a 

observância rigorosa de aspec-
tos inerentes à satisfação das 
necessidades dos clientes no 
fornecimento de serviços, sem 
prejuízo de custos adicionais.

No périplo, enquadrado na 
sua agenda de trabalho sema-
nal, a secretária de Estado na 
província de Maputo escalou o 

Centro de Recrutamento Militar 
e Mobilização, onde dialogou 
com alguns jovens, apelando 
para que se distanciem de actos 
de desinformação sobre o re-
crutamento militar compulsivo.

Esteve, igualmente, nas ins-
tituições do sector de justiça da 
província de Maputo, onde se 
reuniu com representantes de to-
das as áreas que o compõem. No 
IPAJ, Instituto para a Promoção 
de Patrocínio e Assistência Ju-
rídica, Vitória Diogo desafiou a 

instituição a intensificar a reali-
zação de feiras sobre assistên-
cia jurídica nas comunidades.

Ainda ao longo da semana 

finda, Vitória Diogo juntou-se 
à comitiva que trabalhou com 
o príncipe herdeiro da Noruega, 
Haakon Magno, em Mathleme-

le, cidade da Matola, durante o 
qual foi anunciada a realização, 
até finais do corrente ano, no 
quadro do programa designado 
Energia para Todos (ProEner-
gia), de cerca de 38 mil novas 
ligações de corrente eléctrica.

As acções da secretária de 
Estado na província de Ma-
puto incidiram ainda sobre os 
Centros de Trânsito, abertos 
nos bairros 700 e Nkobe, no 
âmbito das inundações, onde 
exortou as populações a aderi-
rem aos centros de acomodação. 

Nestes locais, dentre vá-
rios apelos, Vitória Diogo 
referiu-se, também, sobre a 
necessidade de pulverizar os 
centros, incluindo a distribui-
ção de redes mosquiteiras.  

Professor Cumbane defendeu acções extra legais contra escribas 

MISA exige acções contra as 
ameaças aos jornalistas 

O MISA Moçambique 
veio a público, recentemen-
te, exigir ao mais alto nível 
acções que visem garantir a 
liberdade de imprensa nacio-
nal em virtude das ameaças 
públicas proferidas pelo então 
Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) do Par-
que de Ciência e Tecnologia, 
Professor Julião Cumbane. 
Professor Cumbane exigiu nas 
redes sociais que as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) 
tomem medidas extra-legais 
contra os jornalistas que es-
crevem sobre o terrorismo na 
província de Cabo Delgado.     

Segundo uma nota do 
MISA, começam a surgir, so-
bretudo nas redes sociais, situ-
ações de clara e crassa ameaça 
à liberdade de imprensa e de 
expressão, destinadas, sobre-
tudo, a jornalistas e órgãos 
de comunicação social que, 
nos termos da Constituição 
da República de Moçambique 

(CRM), da Lei de Imprensa e 
demais diplomas legais e/ou 
instrumentos de Direito Inter-
nacional de que Moçambique 
é parte, se interessam pela 
documentação jornalística da 
sobredita insurgência.

Uma dessas situações que 
configuram ameaça à liberda-
de de imprensa e de expres-
são, de acordo com aquela 
agremiação, está chancelada 
sob o título “brincadeira tem 
hora”, da lavra do Prof. Julião 
João Cumbane, uma expressa 
sugestão às Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) da Repúbli-
ca de Moçambique para que 
estas conjuguem “inteligência 
e acções enérgicas, mesmo as 
extra-legais, contra as ‘notí-
cias’ miserabilistas” (SIC), 
o que não pode ser aceitável 
num Estado de Direito Demo-
crático.

Face a este tipo de situa-
ções, o MISA-Moçambique 
recorda que Moçambique é, 

conforme a CRM (artigo 3), 
um Estado de Direito Demo-
crático, de que a liberdade de 
expressão, que integra a liber-
dade de imprensa, é um dos 
seus pilares essenciais, sen-
do, por isso, a todos os títulos 
condenáveis as tentativas de 
cerceamento da liberdade dos 
jornalistas e dos seus órgãos 
de comunicação social.

Para o MISA Moçambique 
é dever do Estado Moçambi-
cano proteger os direitos dos 
cidadãos, em geral, e dos jor-
nalistas, em particular, mesmo 
em situações de guerra, con-
forme estabelecido na Con-
venção de Genebra (ratificada 
por Moçambique em 1983) e 
seu Protocolo I, igualmente 
ratificado por Moçambique no 
mesmo ano.

“ (…) Em Moçambique, a 
liberdade de imprensa e de ex-
pressão enquanto direitos fun-
damentais apenas podem, nos 
termos da CRM (artigo 290 e 

seguintes), serem limitados se 
estiver a observar o estado de 
sítio ou estado de emergência, 
o que não é, presentemente, o 
caso.

Nesta senda, o MISA exor-
ta ao Ministério Público para 
que cuide, nos termos da nor-
ma da alínea g) do artigo 4 da 
Lei número 4/2017, de 18 de 
Janeiro, de demandar a ob-
servância da CRM e das leis 
por parte do Prof. Julião João 
Cumbane, com o que se efecti-
vará, ainda, a educação jurídi-
ca da sociedade.

“Ao Presidente da Repúbli-
ca, enquanto Chefe do Gover-
no, para que cuide de garantir 
que todos os servidores públi-
cos, sobretudo os que exerçam 
cargo de direcção, chefia e 
confiança, cuidem de observar, 
em todas as suas actuações pú-
blicas, mesmo que além das 
horas normais de expediente, 
a CRM e as leis, conforme 
preconizado pela norma do 

número 1 do artigo 5 do Esta-
tuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei número 10/2017, de 
1 de Agosto (…) (…) ao Pre-
sidente da República, no sen-
tido de, conforme o juramento 
(inserto no número 2 do artigo 
149 da CRM) por si prestado 
no acto da sua investidura, a 15 
de Janeiro de 2020, na Praça 
da Independência, na cidade 
de Maputo, garantir que a li-
berdade de imprensa enquanto 
direito fundamental e pilar da 
democracia não seja objecto de 
cerceamento ilegal.

Por seu turno, a mesma 
fonte apela aos jornalistas e 
órgãos de informação, para 
que exerçam ou continuem, 
conforme o caso, a exercer o 
seu trabalho com isenção, res-
ponsabilidade, independência, 
objectividade e equilíbrio, con-
tribuindo, assim, para a conso-
lidação do Estado de Direito 
Democrático em Moçambique.
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Com o objectivo 
de se inteirar do 
f u n c i o n a m e n -
to da institui-
ção e transmitir 

a sua visão estratégica para 
o desenvolvimento do Siste-
ma de Segurança Social, nos 
próximos cinco anos, no país, 
a Ministra do Trabalho e Se-

gurança Social visitou, sexta-
-feira, 14 de Fevereiro, em 
Maputo, o INSS, Instituto Na-
cional de Segurança Social.

No decurso da visita, enqua-

drada no âmbito do périplo que 
tem estado a realizar pelas insti-
tuições tuteladas pelo ministério 
que dirige, a fim de se inteirar 
do seu funcionamento, Margari-
da Talapa reuniu-se com os ges-
tores do INSS, tendo recebido 
uma explicação detalhada sobre 
a actividade da instituição e o 
seu estágio de desenvolvimento.

O porta-voz do encontro, 
Joaquim Siúta, referiu, a pro-
pósito, que a visita da ministra 
tinha por objectivo conhecer a 
instituição, gestores, seus ob-
jectivos, o papel da segurança 
social no trabalho, bem como o 
papel que desempenha cada uni-
dade orgânica.

A governante, conforme re-
alçou Joaquim Siúta, transmitiu 
aos gestores as orientações  para 
o crescente desenvolvimento da 
instituição, assim como a sua 

visão estratégica, ética e hones-
tidade na gestão da instituição.

“Foi apresentado à minis-
tra um informe que vai desde 
a criação do instituto, as trans-
formações estruturais introdu-
zidas, os objectivos que estão 
por detrás do desenvolvimento 
da instituição, particularmen-
te a informatização do sistema 
até ao actual estágio”, indicou o 
porta-voz.

Importa realçar que, ain-
da no decurso do encontro, foi 
apresentada a avaliação actual 
do INSS, realizada por peritos 
internacionais e que confere ro-
bustez financeira ao INSS. Tra-
ta-se de uma matéria que tinha 
sido, anteriormente, objecto de 
debate pelo Conselho de Admi-
nistração do instituto, devendo 
ser, igualmente, apresentada no 
próximo Conselho Consultivo.

Ministra do Trabalho mede o pulsar do INSS
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Em resposta as preocupações dos Combatentes

Carlos Siliya quer apostar na 
cooperação intra-institucional

O novo Ministro dos Combatentes, Carlos Jorge Siliya, 
quer reformular e inovar o mecanismo de cooperação com 
instituições nacionais e internacionais, como forma de anga-
riar recursos financeiros e tornar assim o pelouro que dirige 
mais sustentável em resposta aos anseios dos Combatentes, 
que clamam por celeridade na adopção de programas de de-
senvolvimento e criação de actividades de geração de renda. 

O governante fa-
lava momentos 
depois da recep-
ção de pastas do 
antigo Minis-

tro dos Combatentes, Eusébio 
Lambo. Falando pela primeira 
vez ao Corpo de quadros se-
niores do Ministério e de mem-
bros do Conselho Consultivo, 
Siliya deixou ficar as linhas 
mestres e básicas com que quer 
se orientar durante a sua gover-
nação, a fim de ter resultados 
prósperos ao longo dos cinco 
anos do novo ciclo governativo 
2020-2024. Nesta perspectiva, 
o chefe do pelouro dos Com-
batentes desafiou os quadros a 
gerarem ideias conducentes a 
dar solução aos problemas con-
cretos com que os combatentes 
se debatem no seu dia-a-dia.

De acordo com Carlos Si-
liya, o Ministério dos Comba-
tentes não deve ficar a espera 
apenas dos fundos alocados 
pelo orçamento de Estado para 

realizar as suas diversas mis-
sões. Por isso, recomendou 
Siliya, “cada um de nós aqui, 
deve criar iniciativas que con-
corram para a busca de possí-
veis doadores ou financiadores 
a juntarem-se aos projectos de 
Combatentes”. Para tal, o go-
vernante tem como aposta dar 
um cunho gigantesco e robus-
to ao sector de cooperação do 
Ministério para encontrar alter-
nativas viáveis que incremen-
tem os duodécimos que a ins-
tituição recebe do Ministério 
de Economia e Finanças. Daí 
que a busca de parcerias inteli-
gentes deva ser o calcanhar de 
Aquiles quando se pensa em ter 
recursos adicionais para alcan-
çar os propósitos visionários 
da assistência social aos Com-
batentes, tal como preconiza o 
programa quinquenal do gover-
no liderado por Filipe jacinto 
Nyusi. Mais adiante, o chefe do 
pelouro dos Combatentes reco-
nheceu o trabalho desenvolvi-

mento pela equipe que o ante-
cedeu, tendo enaltecido acções 
visíveis e bastantes concretas, 
tal são por exemplo, o término 
de registo dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional e 
dos Combatentes da Defesa de 
Soberania e da Democracia, fi-
nanciamento de projectos aos 
Combatentes através do Fundo 
de Paz e Reconciliação Nacio-
nal, bem como do programa 
de construção de casas para 

os Combatentes com grande 
deficiência. “Registar 55.758 
Combatentes, em menos de 15 
meses, só pode ter sido resul-
tado de uma entrega abnegada 
dos dirigentes e por via disso, 
terem mostrado um alto grau 
de responsabilidade perante os 
desafios que o país enfrenta, no 
capítulo de assistência social 
daqueles que tudo deram para 
a liberdade e defesa de sobera-
nia de Moçambique”. Por fim, 

Carlos Siliya, pediu muito tra-
balho aos quadros do Ministé-
rio dos Combatentes, dado que 
todos conhecem os problemas 
reais e candentes dos Comba-
tentes. “ Vamos deixar de dis-
cutir pessoas e engajarmo-nos 
em actividades que produzam 
resultados. Não vim aqui para 
substituir pessoas, mas sim, dar 
a continuidade ao belo trabalho 
realizado pelo Ministro Lam-
bo”, enfatizou Siliya.



os corpos de uma ado-
lescente e de uma mulher fo-
ram encontrados a flutuar no 
rio Búzi, no fim-de-semana, 
na sequência das cheias que 
afectam a região, disse a se-
cretária de estado provincial.

Stela Zeca, em con-
ferência de impren-
sa, disse que a ado-
lescente, 16 anos, 
vivia no distrito 

de Búzi, província de Sofala, 
não se sabendo a proveniência 
da mulher e nem a sua idade.

As inundações que atingem 
a província de Sofala, desde 
quarta-feira da última sema-

na, já provocaram a retirada 
de 70.070 pessoas, o corres-
pondente a 15.755 famílias, 
para centros de acomodação 
ou casas de familiares situ-
adas em locais seguros, de-
clarou a secretária de Estado.

“Queremos saudar a pron-
tidão de muitos singulares que 
estão a albergar as famílias e 
outras pessoas. Nos centros de 
acomodação estão albergadas 
menos de 50% das pessoas 
afectadas”, frisou Stela Zeca.

Para alojar as víti-
mas das inundações fo-
ram criados 30 centros de 
acomodação, acrescentou.

As cheias na provín-

cia de Sofala estão a afectar 
os distritos de Buzi, Nha-
matanda, Cheringoma, Go-
rongosa, Caia e Maríngué.

Um total de 1.152 casas de 
caniço foram totalmente destru-
ídas e 3.136 destruídas parcial-
mente pelas cheias, que afec-
tam igualmente 3.255 alunos e 
322 professores de 27 escolas.

As intempéries na pro-
víncia de Sofala inundaram, 
pelo menos, 4.565 hectares 
de campos de cultivo, afec-
tando 3.400 camponeses, 
sendo que autoridades locais 
consideram que a área afec-
tada chega a 8.000 hectares.

Além desta inundação, e 

contando desde o início da 
época chuvosa, em Outubro, 
Stela Zeca afirmou que o nú-
mero de vítimas do actual pe-
ríodo está dentro da previsão 
contida no plano de contin-
gência, que projectou um im-
pacto sobre 150 mil pessoas.

“Esperávamos dar assis-
tência a aproximadamente 
150 mil pessoas e neste caso 
estamos com 71 mil pesso-
as afectadas, o que ainda está 
dentro do nosso plano de 
contingência”, referiu Zeca.

Nesse sentido, prosseguiu, 
existe capacidade para asse-
gurar a assistência humanitá-
ria às vítimas das inundações.

A província de Sofala foi 
uma das mais afectadas pelo 
ciclone Idai, que, em Março 
de 2019, matou 604 pessoas e 
afectou cerca de 1,5 milhões 
de pessoas na região centro.

Cerca de duas semanas de-
pois, o ciclone Kenneth provo-
cou 45 mortos e afectou 250.000 
pessoas em Cabo Delgado, pro-
víncia situada no norte do país.

A actual época das chu-
vas em Moçambique, de Ou-
tubro a Abril, já matou 54 
pessoas e afectou cerca de 65 
mil, muitas com habitações 
inundadas, segundo dados do 
Instituto Nacional de Ges-
tão de Calamidades (INGC).

Cheias matam duas pessoas em Sofala
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Drama das inundações urbanas

Chuvas deixam famílias ao “Deus dará”

Casas e ruas alagadas, electrodomésticos, imóveis e ou-
tros bens submersos, famílias perdendo suas casas e dis-
putando o seu espaço com águas pluviais e nauseabun-
das. este é o cenário que se vive um pouco por todo o 
lado na cidade de maputo na época chuvosa, tal como 
é o caso de uma das repartições do bairro de maxaque-
ne, maxaquene-C, concretamente na rua luís paruque.

Segundo Artimisa 
Chume, chefe do 
quarteirão 26, a chu-
va que caiu entre os 
dias 9, 10 e 11, na 

cidade de Maputo, deixou mais 
de 151 casas alagadas e três 
desabaram no bairro de Ma-
xaquene-C, rua Luís Paruque.    

 “No quarteirão 25 ficaram 
alagadas 18 casas, no quartei-
rão 26 ficaram alargadas 38 
casas, no quarteirão 27 ficaram 
alargadas 30 casas, no quar-
teirão 28 ficaram alargadas 18 
casas, no quarteirão 29 ficaram 
alargadas 30 casas (quase todo 
o quarteirão), no quarteirão 31 
ficaram alargadas 17 casas, no 
quarteirão 41 uma parte das 
casas ficaram alargadas. Des-
tas casas, três desabaram e as 
famílias perderão tudo (rou-
pa, comida, material escolar 
das crianças, electrodomés-
ticos, mobília e outros bens) 
”, relatou Artimisa Chume.

A nossa reportagem di-

rigiu-se à casa de uma das 
vítimas que viu sua casa sen-
do destruída e perder tudo 
devido a fúria das águas.

 Ana Xavier Gonvo, Idosa, 
residente no bairro de Maxa-

quene C, quarteirão 26, conta 
na primeira pessoa como tudo 
aconteceu: “Fui à rua para ver 
o comportamento das águas da 
chuva, logo conclui que a mi-
nha casa seria atingida pela fú-
ria das águas. Voltei correndo 
e desesperada para casa e junto 
com a minha neta começamos 
a colocar o pouco dos bens 
que tenho em cima da mesa e 
da cama para não serem des-
truídos pela chuva”, começou 
a contar Ana Xavier Gonvo.

“Ainda estávamos na cor-
reria de tentar salvar os meus 
pobres pertences quando de 
repente ouvimos um barulho 
vindo lá de fora. Era o murro 
da minha casa desabando. Daí 
nada mais pôde conter a fúria 
das águas que arrombaram a 
porta, invadiram o interior da 
minha casa e uma parede de-
sabou”, continuou contando 
Ana Xavier Gonvo tristemente.

“Gritamos por socorro, e 
quando fui até o quarto para 
tentar salvar o meu telefone e 
o dinheiro que lá o tinha guar-
dado, caí. Por sorte os vizinhos 
que tinham ouvido os nossos 
gritos de socorro já estavam 
no interior da casa e levanta-
ram-me do chão, se eles não 
tivessem aparecido para me 
socorrer talvez eu já estaria 
morta ou hospitalizada. O te-
lefone e o dinheiro já tinham 
sido levados pelas águas”, 
relatou Ana Xavier Gonvo.

“Perdi tudo. Não tenho co-
mida, não tenho roupa, vivo ao 
relento sem nenhuma segurança 
e não tenho para onde ir e nem 
recorrer, estou a viver no relen-
to”, terminou Ana Xavier Gon-
vo com um tom de desespero.

Até à saída da nossa equi-

pa de reportagem da casa da 
vítima, ela ainda não tinha re-
cebido nenhum tipo de apoio.

De acordo com os residentes 
do bairro de Maxaquene-C, há 
sensivelmente um ano, o Conse-
lho Municipal de Maputo dese-
nhou um projecto de construção 
de uma bacia para a retenção 
das águas em época chuvosa, na 
rua Luís Paruque, e nisto foram 
retiradas algumas famílias que 
residiam no local onde este pre-
tende construi-la. Tais famílias 

foram reassentadas em Marra-
cuene e outras em Ka-Tembe”. 

 No entanto, ainda não ini-
ciaram as obras de construção 
da bacia e o sofrimento dos re-
sidentes permanece. Tentativas 
de entrar em contacto com a ve-
reação de Infra-estruturas Urba-
nas para ter respostas sobre esta 
situação resultaram em fracasso. 

Neste momento, há famílias 
alojadas nos centros de acolhi-
mento às vítimas das chuvas.
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Mau atendimento e corrupção à mistura

Hospitais públicos estão doentes 

o slogan “o Nosso maior Valor é a Vida” do ministério da saú-
de se dissolveu e se perdeu no ar com o calvário vivido pelos 
doentes nos hospitais públicos do país, para onde acorre geral-
mente a população mais pobre. Nestes hospitais, o valor pela pes-
soa humana escapa na consciência dos profissionais de saúde que 
“coisificam” quem procura pelos seus cuidados. Numa recente 
ronda pelos principais hospitais e centros de saúde das cidades 
de maputo e matola, a nossa reportagem constatou desde mau 
atendimento aos doentes, longas filas, cobranças ilícitas, até falta 
de medicamentos nas farmácias, traduzindo-se na falta de hu-
manização dos serviços de saúde que se pretende. 

As condições de 
a t e n d i m e n t o 
nos hospitais 
públicos piora-
ram nos últimos 

anos, com o nível de corrup-
ção infestado até as entranhas, 
desde os corredores dos hospi-
tais, com os serventes, até às 
salas de consulta pelos enfer-
meiros.

Os serviços de saúde 
que são geralmente gra-
tuitos nos hospitais públi-
cos acabam saindo mais 
caro para o pacato cidadão. 

Na teia de corrupção mon-
tada em alguns hospitais 
públicos, onde se dirige a 
maioria da população, os cor-
ruptores pura e simplesmente 
ficam a conversar, até que os 
pacientes, cansados de ficar 
horas a fio nas filas se pre-
dispõem a pagar algum va-
lor para serem atendidos. Por 
exemplo, no Centro de saúde 
de Ndlhavela cobra-se no mí-
nimo 50 meticais e máximo de 
100 meticais para quem acha 
que já ficou o suficiente na bi-
cha e que quer ser receitado. 

Entretanto, existem enfer-
midades que custam 200 me-
ticais só para o paciente poder 

ter o devido tratamento. É o 
caso de Infecções de transmis-
são Sexual. O valor é cobrado 
pelo servente que depois divi-
de o mesmo com o enfermei-
ro que irá agilizar a receita. 

Quem não tem dinheiro 
está condenado a permane-
cer na fila até a hora em que 
os enfermeiros acharem que 
podem iniciar com o atendi-
mento público, geralmente 
a partir das 10 horas. O do-
ente acaba agravando o seu 
estado de saúde por desgos-
tos de permanecer nas filas 
sem que ninguém lhe atenda.

 É de resto uma realida-
de vivida nos hospitais que 
se presem exemplares na hu-
manização e no respeito pela 
vida humana, mas também 
para justificar o verdadeiro 
sentido do slogan “O Nos-
so Maior Valor é a Vida”, 
do Ministério da Saúde.  

Centro de saúde de Ndhlavela 
é espelho do que acontece nos 

Hospitais Públicos

Às 6 horas e 30 minutos 
do dia 12 de Fevereiro do ano 
corrente, quarta-feira, o nos-
so repórter se encontrava no 
Centro de Saúde de Ndhla-

vela, e já pela manhã notou a 
presença de cidadãos de todas 
as idades, alguns como acom-
panhantes e outros enfermos. 

A bicha para comprar a se-
nha que dá acesso a sala de con-
sulta, já tinha sido formada e 
tendia a crescer a cada minuto.

Normalmente, o atendi-
mento público inicia às 7horas 
e 30 minutos, tal como rege 
a norma da função pública.

Até 7 horas e 30 minutos, 
hora em que já deviam estar a 
vender as senhas, começa a che-
gar o primeiro grupo do pessoal 
da saúde, sobretudo os serven-
tes, que em seguida concentram-
-se numa das salas onde ouvem-
-se gargalhadas que enche todos 
os corredores cheios de doen-
tes que gemem inconsoláveis.

Durante o tempo que a 
equipe do Zambeze esteve de 
plantão naquela unidade sa-
nitária se fazendo passar por 
doentes, presenciou como fun-
cionam os esquemas de corrup-
ção que partem de serventes e 
vai desaguar nos enfermeiros.

 Por volta das 8horas e 30 mi-

nutos, com todos os corredores 
do hospital cheios de doentes, 
alguns a dormir no chão, abre-
-se o guiché de venda de senhas.

Por algum momento começa 
a haver confusão, onde alguns 
doentes querem infiltrar-se em 
frente da fila, e empurram-se até 
que o agente da saúde interfere di-
zendo que não irá vender senhas 
antes de a bicha se organizar.

 Os enfermeiros come-
çam a chegar também as 8ho-
ras e trinta minutos, uma hora 
depois do horário normal. 

Os doentes começam a ser 
atendidos de forma lenta, a partir 
das 9horas com prioridade para 
aqueles que se predispõe a pagar.

Os enfermeiros atende de 
forma titubeante, saindo de 
quando em vez para se jun-
tar aos seus colegas na sala 
de “conversas e gargalhadas”, 
onde se contam novidades.

Cansado de esperar na bi-
cha, uma senhora visivelmente 
doente interpela uma servente 
e sussurra no seu ouvido, para 
minutos depois ela ser chamada 
a entrar directo na enfermaria 
sem ter cumprido com a bicha.

Ao que apuramos, diante da 
senhora, após ter sido atendida 
é que a servente aconselhou-
-a a desembolsar 50 meticais 
na sala de consultas como re-
compensa pelo facto de lhe 
terem facilitado a consulta.

Apuramos que aquele tipo de 
manobra acontece sempre, e pare-
ce normal nos hospitais públicos.

Aliás, ficamos a saber que, 
no hospital de Ndhlavela, um 
parto custa 500 meticais e caso a 
parturiente mostre incapacidade 
em pagar tal taxa, então será su-
jeita a mau atendimento e correr 
o risco de sair sem o seu bebé.  

A chegada tardia da equi-
pa médica no posto de saúde, o 
mau atendimento aos doentes 
por parte de serventes, a perma-

nência de doentes durante muito 
tempo nas bichas, a negligên-
cia e ineficácia dos enfermeiros 
durante o atendimento público, 
são as doenças de que padece 
o sistema nacional de saúde. 

Cumprir a bicha para não encontrar 
os medicamentos na farmácia 

pública 

A outra realidade nos hospi-
tais públicos é a falta de medi-
camentos. A maioria dos medi-
camentos receitados, o hospital 
não tem nas suas farmácias. Os 
pacientes permanecem horas e 
horas, nas bichas a espera de uma 
consulta médica, para depois e 
quando chega a vez de comprar 
o medicamento, a farmácia não 
tem os comprimidos receita-
dos, facto que leva os cidadãos 
a recorrer as farmácias privadas 
que são geralmente mais caras. 

Mais ainda, devido a demora 
e por receio de aturar os transtor-
nos provocados pelo mau aten-
dimento nos hospitais públicos 
os pacientes nem se dão o tem-
po de marcar consulta, e recor-
rem as farmácias privadas onde 
compram comprimidos sem de-
vidas recomendações médicas.

O outro problema que a nossa 
equipe de reportagem constatou 
é que os enfermeiros e serventes 
levam mais tempo conversan-
do em quanto os doentes con-
tinuam em agonia nas bichas. 

O problema repete-se em outras 
unidades sanitárias 

A nossa equipe de repor-
tagem escalou outros hospi-
tais e postos de saúde e cons-
tatou que o cenário se repete.

Evaristo Bento Hobjana, 
morador do bairro do bairro 
T3, no município da Matola, 
disse ao ZAMBEZE que o mau 
atendimento nos postos de saú-
de está cada vez mais grave.

“A equipa médica, no lu-
gar de trabalhar durante a hora 
de expediente, atende somente 
amigos, vizinhos, familiares, e 
colegas, e ficam longas horas a 
conversar enquanto os doentes 
estão a morrer nos corredores”, 
disse ele, que acredita que o 
governo deva efectuar inspec-
ções nas unidades sanitárias.

Disse que alguém que 
chega as cinco, só regressa a 
casa por volta das catorze ho-
ras, enquanto os enfermeiros 
estão a passear de um lado 
para o outro sem piedade.



É preciso plantar nas 
estrelas e sobre o mar 
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Presidente da Galp confiante nas medidas 
de segurança oficiais em Cabo Delgado
o presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da silva, está con-
fiante de que as autoridades moçambicanas estão a tomar as me-
didas necessárias para controlar a violência em Cabo delgado, 
onde a empresa tem projectos para a exploração de gás natural.

“Há um 
proble-
ma. A 
d imen-
são des-

se problema tem de ser posta em 
perspectiva. Esse problema tem 
de ser endereçado. Julgo que es-
tão a ser tomadas todas as me-
didas para que isso aconteça”, 
afirmou à agência Lusa em Lon-
dres, onde se realizou o Dia do 
Investidor.

A Galp possui 10% de inte-
resse participativo, tal como a 
KOGAS e a Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos de Moçam-
bique, num projeto de extração 
de gás natural na bacia do Ro-
vuma, do norte de Moçambi-
que, liderado pela Eni, Exxon 
Mobil e CNPC, que se espera 
que comece a produzir em 2025.

Participa também no em-
preendimento Coral Sul, per-
tencente ao mesmo consórcio 
Mozambique Rovuma Venture 
(MRV), sendo este operado ex-
clusivamente em mar alto, atra-
vés de uma plataforma flutuante, 
onde a produção de gás natural 
está prevista começar em 2022.

Além da MVR, a bacia do 
Rovuma, na província de Cabo 
Delgado, norte de Moçambi-
que, conta com um consórcio 

dirigido pela Total, que to-
mou a posição da norte-ame-
ricana Anadarko, na Área 1.

A extracção de gás dos pro-
jetos do Rovuma vai funcionar 

ao largo da costa da província 
Norte de Cabo Delgado através 
de tubagens submarinas, sen-
do a liquefacção feita em terra, 
numa fábrica em construção na 

nova cidade do gás, que está a 
ser edificada em Palma, penín-
sula de Afungi, onde as petrolí-
feras partilharão infraestruturas.

A exportação de gás da ba-
cia do Rovuma deverá elevar 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
moçambicano para novos máxi-
mos a partir da próxima década.

Os ataques armados na 
província de Cabo Delgado 
(norte do país) eclodiram em 
2017 protagonizados por re-
sidentes, frequentadores de 
mesquitas “radicalizadas” por 
estrangeiros, segundo líderes 
islâmicos locais, que primeiro 
alertaram para atritos entre fiéis.

Nunca houve uma reivindi-
cação da autoria dos ataques, 
com excepção para comunica-
dos do grupo ‘jihadista’ Estado 
Islâmico, que desde Junho tem 
vindo a chamar a si alguns de-
les, com alegadas imagens das 
acções, mas cuja presença no 
terreno especialistas e autorida-
des consideram pouco credível.

Os ataques já provoca-
ram pelo menos 350 mortos 
e 156.400 pessoas afectadas 
com perda de bens ou obriga-
das a abandonar casa e terras 
em busca de locais seguros.

Em Fevereiro de 2019, um 
trabalhador de uma empresa 
subcontratada pela petrolífera 
Anadarko foi morto, levando 
o governo moçambicano a re-
forçar a segurança na região.

Diz relatório da ONU
Mundo está a falhar na protecção da saúde das crianças

Nenhum país do mundo 
está a proteger adequadamen-
te a saúde das crianças, o seu 
ambiente e futuro, segundo 
um relatório das Nações Uni-
das e da revista TheLancet.

O documento defende que a 
saúde e o futuro das crianças e 
adolescentes em todo o mundo 
estão sob ameaça imediata pela 
degradação ecológica, pelas al-
terações climáticas e pelas práti-
cas exploradores de ‘marketing’ 
que promovem ‘fastfood’, bebi-
das açucaradas, álcool e tabaco.

O relatório da Organização 
Mundial de Saúde, da UNICEF 
e da TheLancet compara os vá-
rios países em termos de medi-
das de bem-estar e de promoção 

da saúde das crianças e adoles-
centes, bem como questões de 
educação e de sustentabilidade.

Enquanto os países mais po-
bres precisam de fazer mais em 
termos de condições de vida e de 
cuidados de saúde, a questão da 
emissão de gases poluentes afeta 
todos os países e ameaça o futu-
ro de todas as crianças e jovens.

Se o aquecimento global 
ultrapassar os quatro graus até 
2100, de acordo com as proje-
ções recentes, haverá conse-
quências devastadoras para as 
crianças, devido à subida do 
nível dos mares, de ondas de 
calor e da proliferação dedo-
enças como a malária, o den-
gue e também a malnutrição.

O índice global divulgado 
ontem mostra que as crianças 
da Noruega, dos Países Bai-
xos e da Coreia do Sul têm os 
melhores níveis de esperança 
de vida com qualidade, en-
quanto as da República Cen-
tro Africana, Chade, Somália, 
Níger e Mali surgem com as 
piores probabilidades de uma 
vida com saúde e qualidade.

“Mais de dois mil milhões de 
pessoas vivem em países onde o 
desenvolvimento é dificultado 
por crises humanitárias, con-
flitos e desastres naturais e por 
problemas intimamente ligados 
às alterações climáticas”, refere 
um dos responsáveis da comis-
são que elaborou o relatório.

Carlos Gomes da Silva, presidente executivo da Galp



Pizzas do coração perdidas no Dia dos Namorados

Casal argentino em Espanha 
amassou mas polícia levou tudo

Gonzalo e Claudia resi-
dentes em Azuara, no norte de 
Espanha, foram acusados de 
“atentar contra a saúde pública” 
com a venda do total de doze 
mil quilos de pizzas em vinte 
e duas províncias do reino de 
Espanha. A polícia entrou-lhes 
em casa e levou equipamentos 
e matérias-primas indispensá-
veis à confecção. Os clientes 
que encomendaram pizzas-
-coração para o Dia dos Na-
morados ficaram a ver navios.

 A publicidade onli-
ne prometia fazer tudo o 
que o cliente quisesse. Pi-
zzas em forma de coração 
para o Dia de São Valentim? 
Sim, para toda a Espanha!

Pizzas distribuídas em toda 
a Espanha e amassadas em 
Azuara — que no século I a.C. 
foi colonizada por romanos 
que já lá teriam encontrado 
uma espécie de pitta grega, an-
cestral das pizzas italianas que 
hoje estão em todo o mundo.

Na sexta-feira, 14, Dia dos 

Namorados, muitos lamentarão 
ter perdido o serviço encomen-
dado aos pizzeiros azuarinos.

Azuara, aldeia de 576 ha-
bitantes (segundo o último 
censo) conhece-os bem: os 
dois imigrantes da Argenti-
na já lá moram desde 2002 e 
aí lhes nasceram três filhos.

Claudia Caballe e Gonzalo 
Scattini, na quarta-feira, 12, ti-

veram a polícia em casa, a pôr 
fim ao seu serviço de pizzas ao 
domicílio. Através de advoga-
dos, o casal diz que era tudo 
para a família de cinco, com 
isso desmentindo a polícia que 
os investiga como proprie-
tários de uma indústria clan-
destina que tinha restauran-
tes, hotéis, domicílios, como 
clientes em toda a Espanha.

Navio fantasma deu à costa 
da Irlanda depois de mais 
de um ano à deriva

Um navio fantasma deu à 
costa da Irlanda este domin-
go depois de passar mais de 
um ano à deriva em alto mar, 
de acordo com o The Guar-
dian. O MV Alta foi abando-
nado pela sua tripulação em 
Setembro de 2018 depois de 
avariar no decurso de uma via-
gem entre a Grécia e o Haiti. 

Sem conseguir reparar os 
problemas no MV Alta, a tri-
pulação de dez homens foi 
resgatada pela guarda-cos-
teira norte-americana quan-
do estava a mais de dois mil 
quilómetros das Bermudas. 

A embarcação teria sido en-
tão rebocada mas acabou por 
ser sequestrada. O seu destino 

tornou-se então desconhecido 
até Agosto do ano passado, 
quando foi avistado por um 
navio da marinha britânica.

Acredita-se que o MV 
Alta andou à deriva pelo con-
tinente americano, africano, 
junto à costa espanhola, tendo 
a sua viagem terminado este 
domingo perto de Ballycot-
ton, uma aldeia piscatória em 
Cork, na Irlanda, durante a 
tempestade Dennis. O navio 
ficou encalhado nas rochas.

As autoridades locais 
estão a pedir à população 
para não se aproximar da 
embarcação, que será ins-
peccionada esta terça-feira.

Anel de curso perdido nos EUA 
encontrado 47 anos depois na Finlândia

Em 1973, a então adoles-
cente Debra McKenna perdeu 
o anel de curso do futuro ma-
rido, Shawn, algures na cidade 
norte-americana de Portland.

Com o passar dos anos, o 
casal ultrapassou a questão e 
deixou de procurar o valio-

so anel. O que Debra, hoje 
com 63 anos, não esperava é 
que, 47 anos depois e já viú-
va, o pertence do seu marido 
fosse encontrado enterrado 
numa floresta na Finlândia.

Conta a Sky News, que o 
anel, que tinha gravado o sím-

bolo da escola que Shawn tinha 
frequentado, foi encontrado 
pelo finlandês Marko Saarinen 
enquanto este usava um detector 
de metais. O objecto estava ‘es-
condido’ por vários metros de 
terra, em Kaarina, uma peque-
na cidade no sudoeste do país.

Habituado a encontrar tam-
pas de garrafas ou outras “por-
carias de metal”, Marko deci-
diu entrar em contacto com a 
associação de ex-alunos da es-
cola e não teve dificuldades em 
identificar o proprietário. Além 
do símbolo da escola, o anel 
também tinha gravada a data 
de graduação de 1973 e as ini-
ciais SM, de Shawn McKenna.

Debra admite que chorou 
quando recebeu o anel por cor-
reio, na semana passada. “É 
muito emocionante que ainda 
haja pessoas decentes e que fa-
zem este tipo de esforço. Exis-
tem pessoas boas no mundo e 
precisamos cada vez mais de-
las”, disse a norte-americana.

Já a viagem do anel dos 
EUA à Finlândia continua sob 
mistério. Debra não consegue 
perceber como é que o pertence 
do marido atravessou o oceano.

Homem com dor de dentes finge ter 
explosivos para que a polícia o mate

Oiraniano Meysam Kordi, de 
32 anos, foi condenado a um 
ano de prisão, no Reino Uni-
do, depois de ter usado um 
colete com explosivos falsos 
para levar a polícia a matá-
-lo e tudo isto porque estava 
com uma grande dor de dentes.
Conta o Manchester Evening 
News que o homem lutava há 
vários meses para ter uma con-
sulta no dentista, mas como ain-
da não era residente no Reino 
Unido, não conseguiu consulta.
Revoltado com a situação, 
Meysam provocou, no dia 16 
de Janeiro, uma enorme con-
fusão em Manchester ao dizer 
que transportava explosivos. 
As suas ameaças foram levadas 
a sério, o que levou à mobili-
zação de dezenas de elementos 
tanto das autoridades como de 
meios de socorro, assim como à 

evacuação de casas e empresas.
Só depois de uma equipa de 
inactivação de engenhos ex-
plosivos se aproximar dele 
é que se descobriu que se 
tratava de um falso alarme.
Já na esquadra, o homem admi-
tiu que já não aguentava as dores 
e que tinha decidido acabar com 
a sua vida. Como não conse-
guiu pelos seus próprios meios, 
tentou que a polícia o matasse. 
Meysam, que é natural do Irão, 
foi viver para o Reino Unido em 
Novembro de 2018. Há cerca 
de seis meses, começou a sofrer 
de fortes dores de dentes o que 
levou mesmo a perder alguns.
A juíza achou que uma dor 
de dentes não era suficien-
te para causar todo aquele 
aparato e decidiu condená-
-lo a 12 meses de prisão.

Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 202018 |  zambeze  

INSÓLITO INSÓLITO INSÓLITO INSÓLITOINSÓLITO INSÓLITO INSÓLITO



Descoberto método 
para produzir 
electricidade a partir 
da humidade do ar

Investigadores descobrem 
padrão em sinais misteriosos 
vindos do Espaço

Tem filhos nas redes sociais? Siga 
estas 10 dicas de segurança

Finalistas querem rumar a Vénus e 
às luas de Júpiter e Neptuno

Cientistas na Universi-
dade de Massachussets, Es-
tados Unidos da América, 
descobriram uma maneira de 
criar electricidade a partir da 
humidade no ar, uma tecno-
logia que propõe para o fu-
turo das energias renováveis.

Segundo um estudo pu-
blicado esta segunda-feira 
na revista científica Nature, 
o método envolve nanotubos 
de uma proteína condutora, 
produzida por um micróbio, 
que converte em electricida-
de o vapor de água que exis-
te naturalmente na atmosfera.

Os nanotubos formam uma 
película à qual são ligados 
eléctrodos que captam a cor-
rente gerada pela reacção da 
proteína com a humidade do ar.

“Estamos literalmente 
a tirar electricidade do ar”, 
afirmou o engenheiro elec-
trotécnico Jun Yao, em cujo 

laboratório foi testado o ‘Air-
-gen’, que é não poluente, 
renovável e de baixo custo, 
podendo ser usado mesmo em 
condições de baixa humidade.

Ao contrário de outras 
formas de gerar electricida-
de, não precisa de vento ou 
de luz solar e pode mesmo 
ser utilizado em ambientes 
interiores, afirmou o microbi-
ólogo Derek Lovley, que há 
mais de trinta anos descobriu 
o micróbio Geobacter no rio 
Potomac, nos Estados Unidos.

Por agora, o Air-gen é 
capaz de manter a funcio-
nar pequenos aparelhos elec-
trónicos, mas os criadores 
pretendem alargar a sua ca-
pacidade, criando pequenas 
películas de nanotubos que 
poderão ser usadas para ali-
mentar monitores de dados 
vitais ou relógios, que dei-
xariam de precisar de pilhas.

O Facebook revelou dez di-
cas para se manter seguro nas 
redes sociais, partilhando no-
ções que os pais devem ter em 
atenção quando têm filhos com 
idades para nestas navegarem. 
Para esclarecer dúvidas dos jo-
vens - ou dos pais! - ou até para 
resolver questões em família.

Fique a par das dicas re-
veladas pela rede social:

1. Inicie uma conversa 
com seu filho o mais 
cedo possível e antes 
de ele estar inscri-
to numa rede social

O Facebook considera que 
deve começar “a conversar com 
os seus filhos sobre tecnologia 
antes de eles chegarem aos 13 
anos, a idade que é permitido 
criar um perfil numa rede so-
cial”. Mas, se o seu filho já 
está numa rede social, “consi-
dere adicioná-lo como amigo.”

2. Esteja atento às res-
trições de idade

“O Facebook e o Insta-
gram não permitem que al-
guém com menos de 13 anos 
possa criar uma conta” mas, 
em alguns países, “o limite 
de idade pode ser mais alto”. 
Depende da legislação local.

3. Deixe bem claro que 
as regras que se apli-
cam online são as que 
se aplicam offline

Ensine o seu filho “a re-
flectir antes de partilhar on-
line e aceitar um pedido de 
amizade de um estranho”.

4. Peça ao seu fi-
lho para o ensinar

“Se houver um serviço que 
seu filho adolescente costuma 

ANASA tem quatro equi-
pas finalistas como parte das 
suas missões do programa 
Discovery Program, as quais 
receberão três milhões de dó-

lares para desenvolverem os 
planos para as suas missões 
e ‘concepts’ que serão desen-
volvidos ao longo dos próxi-
mos meses. Depois de ava-

liados, apenas duas missões 
serão de facto financiadas.

Conta o The Verge que, 
enquanto duas das missões 
têm como objetivo o plane-
ta Vénus, uma pretende ir à 
lua Io na orla de Júpiter e ou-
tra a Tritão, lua de Neptuno.

“Estas missões selecciona-
das têm o potencial de trans-
formar a nossa compreensão 
de alguns dos mundos mais 
activos e complexos do Siste-
ma Solar. Explorar qualquer 
um destes corpos celestes aju-
dará a desbloquear os segredos 
de como surgiram no cosmos”, 
pode ler-se no comunicado de 
um dos administradores da 
NASA, Thomas Zurbuchen.

O grupo de investigadores 
pertencentes à colaboração 
entre o Canadian Hydrogen 
Intensity Mapping Experi-
ment e o Fast Radio Burst Pro-
ject descobriu um padrão nos 
misteriosos sinais de rádio 
vindos do Espaço, notando 
que o início destas emissões 
são separadas por 16 dias.

Os investigadores repara-
ram que os sinais são emitidos 
a cada hora ao longo de quatro 
dias, altura em que as emis-
sões cessam durante 12 dias 

e, assim, voltam a manifestar-
-se. A observação foi feita en-
tre os dias 16 de Setembro de 
2018 e 30 de Outubro de 2019.

“A descoberta de uma pe-
riodicidade de 16 dias numa 
fonte de sinais de rádio que se 
repetem é uma pista importan-
te para a natureza deste pro-
jecto”, pode ler-se no estudo 
partilhado pela CNN. Ainda 
que a origem esteja ainda in-
determinada, a periodicidade 
adiciona uma camada de mis-
tério e intriga à descoberta.

usar e não faz ideia de como 
funciona”, é sugerido que lhe 
peça para servir “de profes-
sor”. “A conversa também 
pode servir como uma oportu-
nidade para falar sobre ques-
tões de segurança, privacidade 
e protecção”, acrescenta-se.

5. Identifique e aproveite 
os primeiros momentos

“Quando o seu filho recebe 
o seu primeiro telemóvel, é um 
excelente momento para defi-
nir as regras básicas” e quan-
do tiver idade para aderir às 
redes, “será um bom momento 
para conversar sobre partilhar 
conteúdo com segurança.”

6. Ajude-os a ge-
rir o tempo online

“Defina limites de horá-
rio para que o seu filho possa 
usar as redes sociais ou estar 
online, e obedeça a estas mes-
mas regras”, é aconselhado.

7. Ajude-os a verificar e a 
configurar as suas defi-
nições de privacidade

“Quando o seu filho aderir 
a uma rede social pode usar as 
ferramentas e as configurações 
para ajudá-lo a gerir a conta”, 
uma vez que o Facebook tem 
“definições de privacidade para 
controlar quem pode ser amigo 
dele, quem pode ver as publi-

cações e se querem partilhar 
detalhes como a localização”.

8. Diga-lhes para o in-
formarem se virem 
algo que os preocupa

O Facebook desenvolveu 
um “conjunto de políticas (Pa-
drões da Comunidade) que 
definem o que é e o que não 
é bom partilhar nas platafor-
mas”. Assim, “existe um link 
em quase todas as publicações 
do Facebook e Instagram para 
denunciar abusos, bullying, 
assédio e outros problemas”.

9. Faça disso uma ex-
periência partilhada

Um exemplo da experiên-
cia partilhada é “usar um fil-
me ou uma foto e divertir-se 
a editar com seu filho”. Pode 
“adicionar filtros e outros re-
cursos de realidade aumenta-
da” ou “perguntar-lhes qual é 
a coisa favorita deles online”.

10. Confie em si mesmo
Normalmente, com os fi-

lhos, “pode adaptar o mesmo 
discurso que usa nas activi-
dades offline para as activida-
des online”. Desta feita, “se 
achar que o seu filho ado-
lescente responde melhor a 
um acordo, o Facebook su-
gere que crie um contrato 
que os dois possam assinar”.

zambeze  | 19Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2020 |CIêNCIa e teCNOLOgIa|



Com pouco tempo de sobra, a comissão de gestão do clube de 
desportos de maxaquene já começa a desgastar os sócios do 
clube bem como os funcionários e atletas que aguardam pelo 
cumprimento das recomendações deixadas na assembleia ge-
ral extraordinária, que avalizou a saída de mapande da direc-
ção do Clube. 

Ninguém sabe ao 
certo o que está 
a acontecer na 
família dos Ma-
xacas. Contudo, 

fontes do nosso jornal admitem 
que o ambiente que se vive é de 
cortar a faca dados os desenten-
dimentos entre os sócios, fun-
cionários e comissão de gestão.

Aquando da eleição da 
comissão de gestão liderada 
por sócios de empresas inte-
gradoras nomeadamente: os 
Aeroportos e as linhas Aéreas 
de Moçambique estes tinham 
a missão de melhorar a gestão 
do clube, regularizar a situação 
dos atrasos salariais dos atletas 
e funcionários bem como a si-
tuação contratual dos atletas, a 
compra de novo equipamento, 
regularizar a questão do apoio 
financeiro, viabilização do cen-
tro social e movimento de con-
tas bancarias. Contudo até ao 
momento parte das recomenda-
ções deixadas pela presidente 
da mesa da assembleia-geral 
não estão a ser cumpridas.

 Segundo fontes do Maxa-
quene, que entraram em con-

tacto com a nossa redacção, as 
dívidas e os atrasos salariais 
continuam e parte de atletas 
tem saído em debandada daque-
le histórico clube tendo assina-
do, contratos com clubes como 
o costa do sol e Black Buls.

“Tínhamos jovens que po-
díamos futuramente render 
valores que pudessem salvar o 
grupo. Mas, apenas precisáva-
mos de 120 mil meticais para 
manter estes atletas só que por 
conta dos atrasos salariais os 
mesmos alegaram justa causa e 
rescindiram os contratos tendo 
assinado com outras forma-
ções”, disse salientando que se 
Maxaquene tivesse regulariza-
do a situação teria a prerroga-
tiva de os encaixar em regime 
de empréstimos tal como o 
atleta Candinho que se encon-
tra interinamente a representar 
a União Desportiva de Songo.

Outrossim, tem que ver 
com os estatutos que estão a 
ser pontapeados pelos gestores 
da comissão de gestão. Dizem 
nossas fontes que os mem-
bros da direcção do clube não 
devem retirar o dinheiro para 

tratamentos médicos. Contu-
do há uma situação segundo 
a qual o porta-voz do clube 
Mário Vaz requereu um valor 
para tratamentos médicos hos-
pitalares numa das clinicas o 
que está criar mais polémicas 
no seio dos sócios – queremos 
dirigentes que trazem soluções 
para o clube. Há tantos traba-
lhadores com problemas de 
saúde onde vão recorrer com 
problemas de salários? Esta-
mos perante uma situação de 
dirigentes que vem ao Maxa-
quene para resolver proble-
mas pessoais e inconfessáveis.

O que enfurece os funcionários e 
sócios?

A comissão de gestão pediu 
mais três meses para organizar 
a situação do clube de desporto 
de Maxaquene. Contudo, até 
esta parte, não há uma acção 
visível por parte desta se não 
agravar a situação na qual este 
clube vem sendo arrasado. Con-
ta as nossas fontes que parte dos 
contratos que vinham sendo 
preparados pelo elenco de Ma-
pande e que eventualmente mu-
dariam a vida do clube caíram 
de água baixo com a dissolução 
de toda direcção executiva.

“Houve um financiador que 
pretendia desembolsar 25 mi-
lhões de meticais ao clube que 
seriam suficientes para pagar os 
salários dos atletas bem como-
dos trabalhadores e uma parte 

ao Instituto Nacional de Se-
gurança Social”, disse um dos 
accionista tendo referido ainda 
que havia a intenção da direc-
ção anterior levar a reforma 
parte da massa laboral que esta-
va a espera desde os anos 2012 
e 13, pois estes constituíam um 
peso para um clube débil finan-
ceiramente. Este financiador 
ainda segundo um dos sócios do 
clube recuou ao tomar conheci-
mento que a direcção que havia 
feito os pedidos foi dissolvida.

O financiador entrou em 
contacto connosco para pedir 
um parecer sobre a comissão 
de gestão e porque as pessoas 
que nos enxovalharam não-
nos confiavam nós não demos 
nenhum parecer e não se sabe 
até que ponto está o processo.

Sublinha o socio acrescen-
tando que as Linhas Aéreas 
de Moçambique (LAM) como 
empresa está tecnicamente fali-
dae não consegui até aqui pagar 
a divida de oito milhões de um 
contratofirmado mesmo com 
a garantia do seu director exe-
cutivo João Pó. Mas, a quem 
diga que com a saída da direc-
ção anterior alguma coisa esta 
sendo feita-esperemos para ver. 

Há sócios que vivem a           
custa dos outros

Os problemas do Maxa-
quene não param por ai, se por 
um lado temos os sócios que 
de forma suada pagam as co-
tas por outro há aqueles cujo 

modus vivendi consistem em 
receber salários vindos das em-
presas integradoras. “O apaná-
gio dos sócios do Maxaquene 
é pagar cotas em momentos de 
eleições quando querem con-
correr, temos o exemplo dos 
membros da comissão de ges-
tão que até há alguns anos não 
pagavam, quando avizinharam-
-se as eleições-regularizaram 
sua situação”, disse a fonte 
sublinhando que num univer-
so de 1500 sócios activos ape-
nas 50 sócios é que tem sua 
situação de cota regularizada.

Por exemplo, o homem que 
está explorar o centro social 
paga(va)  rendas se não ofe-
recer garrafas de champagnes 
aos sócios seniores do clube. 
A direcção de Mapande tentou 
acabar com esta brincadeira. 
Contudo, o caricato é que logo 
que a direcção anterior foi for-
çada a cessar o srLuis tornou 
a (re) abrir o centro social.

Comissão de gestão do 
Maxaquene demarca-se

Entretanto contactada a co-
missão de gestão do Maxaque-
ne esta através do seu presiden-
te Domingos Langa exigiu que 
a nossa reportagem enviásse-
mos as questões para que fos-
sem respondidas oportunamen-
te acontece que até ao fecho da 
reportagem a comissão de ges-
tão não respondeu as questões 
enviadas por nossa reportagem.

Incumprimento das recomendações enerva 
sócios e funcionários do Maxaquene

Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 202020 |  zambeze  

eLtON da graça 

|despOrtO|



Luís Gonçalves atento ao médio 
da Sanjoanense para os Mambas

O jogo de Moçambique 
diante dos Camarões, agenda-
do para 26 de Março, a contar 
para a 3ª jornada do grupo F 
de qualificação para a Taça das 
Nações de África (CAN-2021) 
está a ser preparado , por en-
quanto fora das quatro linhas.

O técnico português, Luís 
Gonçalves, seleccionador dos 
Mambas, pretende ter um 
conjunto cada mais coeso e 
com mais soluções válidas e 
é nesse sentido que está aten-
to a jogadores com descen-
dência moçambicana a actuar 
nos diversas ligas europeias. 
O nome, que nesta altura 
está debaixo de olho de Luís 
Gonçalves, é o de Ricardo 
dos Santos João Mondlane, 
médio da AD Sanjoanense, 
clube que milita no Campe-

onato de Portugal Série B.
O jogador de 19 anos, nas-

cido no distrito de Chibuto, 
província de Gaza, sul de Mo-
çambique, poderá mesmo fa-
zer parte da convocatória ainda 
nesta fase de qualificação, vis-
to que o   técnico português en-
controu-se com o jogador em 
Portugal e terá ficado com uma 
boa impressão ao vê-lo jogar.

Além de Ricardo Mondla-
ne, estão na calha do seleccio-
nador moçambicano três joga-
dores a jogarem na Alemanha.

Moçambique lidera o grupo 
F com 4 pontos, em igualdade 
com os Camarões. Seguem-se 
Cabo Verde com 2 e Ruanda 0.

Nas duas primeiras jorna-
das, os Mambas venceram Ru-
anda (2-0) e empataram com 
Cabo Verde (2-2). (abola)

Barcelona

Direcção mandou criar contas falsas 
nas redes para difamar jogadores

Vivem-se dias complicados 
em Barcelona. Depois de, há 
algumas semanas, ter estalado 
o conflito entre o secretário 
técnico Éric Abidal e Lionel 
Messi, o clube arranjou agora 
um novo problema, bem mais 
grave. A direcção liderada por 
Josep Maria Bartomeu fica em 
lençóis muito rotos.
O presidente desmente as acu-
sações, mas a Cadena SER 
revelou documentos que com-
provam a existência de um con-
trato celebrado entre o Barcelo-
na e a empresa I3 Ventures, no 

valor de um milhão de euros, 
para, segundo a versão oficial, 
“zelar pela reputação do clube” 
nas redes sociais. Na prática, a 
empresa geria “contas-fantas-
ma” que serviam apenas para 
difamar actuais e ex-jogadores 
do clube, bem como outras fi-
guras do universo blaugrana.
“É falso que o Barça, em 
qualquer circunstância, tenha 
contratado um serviço para 
desacreditar seja quem for”, 
afirmou Bartomeu. Apesar dis-
so, o líder dos catalães admitiu 
a ligação à I3 Ventures, mas 

garantiu: “Já demos instruções 
para rescindir o contrato com 
essa empresa.”
Guardiola, Xavi, Piqué e até 
Messi terão sido alvo desses 
conteúdos difamatórios. O pre-
sidente foi ontem ao treino do 
Barcelona para reunir com a 
estrela argentina e outros joga-
dores da equipa. Joan Laporta, 
antigo presidente e candidato 
assumido às próximas eleições, 
também foi visado pelo esque-
ma que qualifica de “práticas 
mafiosas” da actual direcção. 
“Têm de se demitir”, exigiu.

Erling Haaland continua 
a encantar a Europa. O an-
tigo jogador do Salzburgo 
mudou-se para Dortmund a 
meio da época, mas continua 
a engrandecer uma tempora-
da a todos os níveis fantástica.

Nesta noite, o jovem no-
rueguês marcou dois go-
los ao PSG, ditou a pri-
meira derrota do campeão 
francês na Champions 2019/20 
e, mais do que isso, chegou 
a números raramente vistos.

Desde já, Haaland tem 
dez golos. O que é mais 
que Barcelona, Valência 
ou Atlético Madrid, apenas 
para citar três equipas que 
estão nos oitavos de final.

Mais, aos 19 anos, é apenas 
o segundo jogador com menos 
de 20 anos a apontar dez golos 
na Liga dos Campeões (fren-
te aos 13 de Mbappé), mas o 

único a fazê-lo numa só época.
Ora, esses dez golos 

chegaram em sete jogos. 
O que significa que nin-
guém fez melhor do que ele.

Agora, uma informa-
ção relativa apenas à car-
reira com o Borussia Dort-
mund: Haaland marcou na 
estreia na Bundesliga, na 
estreia da Taça da Alemanha 
e na estreia na Champions. 

No total da época, ou seja, 
somando os jogos por Salz-
burgo e Borussia Dortmund, 
Haaland tem 39 golos em 29 
partidas: 22 jogos e 28 golos 
pelos austríacos, sete jogos 
e onze golos pelos alemães. 
O último, um golaço, como 
pode ver no vídeo acima.

A terminar um pormenor: 
é o primeiro jogador a marcar 
por duas equipas diferentes 
numa mesma edição da prova.

Haaland: 

Os números e o golaço 
do fenómeno
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Corrupção em Angola
Mike Pompeo elogia 
política de João Lourenço

Angola poderá contar nos 
próximos tempos com o apoio 
do governo norte-americano 
na luta contra a corrupção, 
responsabilização de figuras 
envolvidas em branqueamento 
de capitais e apoio para repa-
triar capital ilícito: O anún-
cio foi feito pelo secretário 
de Estado Mike Pompeo em 
Luanda, onde cumpriu uma 
vasta agenda de trabalho.

Pompeo referiu igualmente 
que o seu país espera reforçar a 
cooperação a nível de seguran-
ça, pois desta forma poderá ha-
ver um aumento das transações 
comerciais entre os dois países.

Já o ministro das relações 
exteriores de Angola referiu que 
existe entre Angola e os Estados 
Unidos um grande potencial de 
cooperação a ser desenvolvido.

Sobre o recente posiciona-
mento dos Estados Unidos da 
América ao impor restrições 
na cedência de vistos para ci-
dadãos de países maioritaria-

mente africanos, como Nigéria, 
Eritreia, Tanzânia e Sudão, 
referiu que os processos de 
entrada no seu país obedecem 
padrões elevados de segurança 
a que estes países não corres-
pondem, mas os Estados Uni-
dos da América estão dispo-
níveis para ajudar a melhorar 
o nível de segurança e com-
pliance nestes mesmos países.

Questionado sobre uma 
possível visita do Presiden-
te norte-americano a Angola, 
o secretário de estado norte-
-americano diz ser uma per-
gunta interessante e afirmou 
ter recebido um convite por 
parte de João Lourenço que 
vai fazer chegar DonaldTrump, 
uma vez que não está em con-
dições de responder.Depois de 
Luanda, Mike Pompeo rumou 
com destino a Addis Abeba, 
capital da Etiópia, onde será 
recebido em audiência pelo 
presidente daquele país e pelo 
presidente da União Africana.

É preciso conter a praga de gafanhotos

Os peritos afirmam que é 
preciso conter a praga de gafa-
nhotos que já passou por vários 
países africanos. Se não se fizer 
nada, dizem, a população de in-
sectos pode aumentar 400 vezes 
na região do Corno de África.

Isto significa que os gafanho-
tos podem permanecer nas áre-
as afetadas durante vários anos.

Em alguns países, como é 
o caso do Quénia, já não se via 
uma praga como esta há 70 anos.

Mas porquê agora foi a 
questão colocada ao vice-
-diretor do Gabinete de 
Emergências da FAO.

“Essencialmente, os gafa-
nhotos precisam de areia hú-
mida para deitarem os ovos e 
estas condições foram criadas 
por três ciclos consecutivos 
na península arábica, o que é 
algo excecional. Estará rela-
cionado com as mudanças cli-

máticas? Não posso dizer ao 
certo. As condições meteoro-
lógicas fazem parte das variá-
veis”, afirma Daniele Donati.

Outros países fora da região 
do Corno de África tais como 
a Tanzânia e o Uganda foram 
atingidos pela primeira vez por 
esta praga. Sudão e Sudão do 
Sul também, estão em risco.

As nuvens de gafanhotos 
podem, em alguns casos, co-
mer a mesma quantidade de 
alimentos do que a popula-
ção inteira da Alemanha. As 
consequências para a agricul-
tura e as reservas alimenta-
res podem ser devastadoras.

“Se o preço do leite aumen-
tar, digamos, um euro para os 
cidadãos europeus isso não 
tem impacto mas um aumen-
to dessa ordem significa uma 
enorme mudança na vida das 
populações locais, uma alte-

ração enorme nas despesas 
familiares. Pode significar o 
abandono da terra e não en-
viar as crianças para a escola”, 
o alto responsável da FAO.

Em algumas áreas o exér-
cito foi chamado a intervir 
para combater a infestação. 
Mas estamos perante uma 
corrida contra o tempo. O 
apelo de 76 milhões de dó-
lares lançado pela FAO para 
aumentar a pulverização aé-
rea das nuvens de gafanho-
tos demora a materializar-se

“Devia acontecer mais ra-
pidamente, um dos nossos de-
safios é estar preparado para um 
novo ciclo de reprodução no fi-
nal de Março” adianta Donati.

Os Estados Unidos contribu-
íram com 800 mil dólares para o 
combate a esta praga e a União 
Europeia ofereceu auxílio no 
valor de um milhão de euros.

Ruanda, Uganda e RDCongo 
comprometem-se a não apoiar grupos rebeldes

Os Presidentes do Uganda e 
do Ruanda comprometeram-se 
em Luanda, a abster-se de todas 
as iniciativas que possam criar 
a perceção de apoio, financia-
mento, treino ou infiltração de 
forças desestabilizadoras no 
território do respectivo vizinho.

A decisão consta do co-
municado final da terceira 
cimeira tripartida, realizada 
hoje na capital angolana, com 
a participação dos Presidentes 
de Angola, João Lourenço, do 
Uganda, YoweriMuseveni, do 
Ruanda, Paul Kagamé, e da Re-
pública Democrática do Con-
go (RDC), Félix Tshisekedi.

Na sessão de encerramento 

do encontro, sem direito a per-
guntas dos jornalistas, apenas 
a leitura do comunicado final, 
o chefe de Estado angolano, 
João Lourenço, frisou que con-
trariamente à segunda cimeira, 
realizada em agosto de 2019, 
na qual foi assinado o Me-
morando de Entendimento de 
Luanda, nesta reunião não foi 
assinado qualquer documento.

“De qualquer forma consi-
deramos que as poucas horas 
de trabalho que tivemos foram 
bastante frutíferas. O objetivo 
é acompanhar o grau de imple-
mentação das medidas previstas 
no memorando de Luanda, fi-
zemos algum progresso, a nos-

so ver”, disse João Lourenço.
O comunicado final, lido 

pelo ministro das Relações 
Exteriores de Angola, Manuel 
Augusto, aponta como progres-
sos, o comprometimento dos 

Presidentes do Uganda e do 
Ruanda em “dar passos subse-
quentes para a paz, a estabilida-
de, a boa vizinhança e o restabe-
lecimento da confiança mútua”.

As partes, de acordo com o 
comunicado, comprometeram-se 
também a continuar a privilegiar o 
diálogo permanente entre os dois 
países para o desenvolvimento 
e o bem-estar dos seus povos.

Nesta cimeira, ficou de-
cidida a libertação dos ci-
dadãos de ambos os países, 
devidamente identificados e 
constantes das listas trocadas 
para este propósito, bem como 
a proteção e respeito dos direi-
tos humanos dos seus cidadãos.

De acordo com comunica-
do, a comissão ‘Ad-Hoc’ deve 
continuar as suas atividades, 
como mecanismo de acompa-
nhamento da implementação 
do processo, estando já a quarta 
cimeira agendada para o dia 21 
de fevereiro próximo, na cidade 
de Gatuna/Katuna, na frontei-
ra entre o Ruanda e o Uganda.

Os chefes de Estado do Ru-
anda e do Uganda saudaram 
os esforços dos seus homólo-
gos de Angola e da RDC “na 
busca de uma solução pacífi-
ca dentro do espírito do Pan-
-africanismo e da integração 
regional, para a resolução do 
diferendo entre os dois países”.
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Sobre serviços digitais e transações financeiras

Governo espanhol aprova novos impostos
o Governo espanhol aprovou a criação de novos 

impostos sobre os serviços digitais e as transacções fi-
nanceiras, conhecidas como as “taxas” Google e to-
bin, que vão permitir um sistema fiscal “mais justo”.

Na conferência de 
imprensa depois 
do Conselho 
de Ministros 
que aprovou os 

projectos-lei, a ministra das 
Finanças e porta-voz do Go-
verno espanhol, María Jesús 
Montero, sublinhou que os 
novos impostos se destinam 
a “avançar para um sistema 
fiscal mais justo, mais redis-
tributivo e em sintonia com a 
nova realidade económica”.

A “taxa Google” tem por 
objectivo obrigar os gigantes 
norte-americanos da inter-
net, principalmente a Goo-
gle, o Facebook e a Amazon 
a tributarem nos países onde 
fazem negócio em vez de des-
viarem os benefícios para pa-
íses com baixa fiscalidade.

A sua aprovação e imple-
mentação em vários países 

está a ser dificultada pela ame-
aça do Governo dos Estados 
Unidos da América, sede das 
principais tecnológicas mun-
diais, de aumentar os direitos 
aduaneiros a quem agrave a 
tributação das suas empresas.

O Governo minoritário de 
coligação de partidos de es-
querda decidiu seguir a estraté-
gia de Paris que adiou a cobran-
ça de um imposto idêntico até 
ao fim do corrente ano, à espera 
que a Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) tome uma 
posição sobre a nova tributação.

“Não se trata de suspender 
o imposto, mas sim de ter a 
sua liquidação no fim do ano”, 
explicou a ministra da Econo-
mia espanhola, Nadia Calvino.

A discussão sobre esta 
“taxa” está bloqueada a ní-
vel da União Europeia depois 

de Washington ter ameaçado 
com um aumento das taxas 
aduaneiras sobre a importa-
ção de automóveis europeus.

A França chegou a imple-
mentar a “taxa Google”, mas, 
perante a ameaça do presiden-
te norte-americano, Donald 
Trump, de aumentar em 100% 
as taxas aduaneiras sobre pro-

dutos como o vinho e o quei-
jo, adiou o pagamento da sua 
tributação até ao fim do ano.

Em Espanha, o imposto 
sobre certos serviços digitais 
será cobrado a uma taxa de 
3% sobre as receitas de servi-
ços de publicidade ‘online’, 
serviços de intermediação 
‘online’ e a venda de dados 

obtidos a partir de informa-
ções fornecidas pelo utilizador.

A “taxa Google” só irá in-
cidir sobre as multinacionais 
tecnológicas com receitas anu-
ais de pelo menos 750 milhões 
de euros a nível mundial e três 
milhões de euros, em Espanha, 
prevendo o Governo espa-
nhol arrecadar com ela cerca 
de 1,2 mil milhões de euros.

Madrid também aprovou 
hoje um novo imposto sobre 
determinadas transações fi-
nanceiras, conhecido como 
a “taxa Tobin”, onde irá co-
brar 0,2% sobre as transações 
decompra e venda de ações 
de empresas espanholas com 
uma capitalização bolsista de 
mais de mil milhões de euros.

O imposto será liquidado 
pelo intermediário financeiro 
e não afetará as flutuações da 
bolsa, a reestruturação de em-
presas, as operações entre em-
presas do mesmo grupo ou as ce-
dências temporárias, prevendo 
Madrid receitas fiscais de cerca 
de 850 milhões de euros anuais.

Com ajuda dos líderes mundiais

ONU quer erradicar poliomielite do Paquistão
O secretário-geral das Na-

ções Unidas, António Guterres, 
pediu aos líderes mundiais para 
ajudarem a erradicar a poliomie-
lite no Paquistão, durante uma 
cerimónia que visava defender 
a vacinação contra a doença.

 “Apelo a todos os líde-
res políticos, religiosos e co-
munitários, para que apoiem 
a erradicação da poliomielite 
no Paquistão. Espero que isso 
possa ser feito”, afirmou Gu-
terres durante a cerimónia, re-
alizada numa escola na cidade 
de Lahore, no leste do país.O 
Paquistão é considerado o epi-
centro da doença, com 83% 
dos casos mundiais em 2019.

Num gesto simbólico, o 
secretário-geral da ONU ad-
ministrou a si próprio três 
gotas da vacina contra a po-
liomielite, que pode causar pa-
ralisia e atrofiamento muscular 
nas extremidades do corpo.

António Guterres enfatizou 
que esta “é uma das poucas 
doenças que podem ser erradi-
cadas do mundo nos próximos 
anos” e defendeu que isso deve 
tornar-se uma prioridade para 
o Paquistão e para a ONU.

A campanha começou na 
segunda-feira em todo o territó-
rio do Paquistão e tem como ob-
jectivo vacinar 39,6 milhões de 
crianças menores de cinco anos.

A iniciativa conta com a 
participação de 265.000 va-
cinadores, 62% das quais são 
mulheres, segundo um porta-
-voz do Programa de Pólio no 
Paquistão, Zulfdiqar Babakhel.

“Quero deixar aqui um elo-
gio aos corajosos vacinadores da 
poliomielite — que são sobre-
tudo mulheres – que trabalham 
para acabar com a poliomielite 

no Paquistão”, referiu Guterres 
numa publicação feita no Twit-
ter, no terceiro dia de uma visi-
ta oficial àquele país asiático.

No Paquistão, os vacinado-
res são frequentemente alvo de 
ataques extremistas, já que mui-
tos dos cidadãos consideram que 
vacinar é um acto “anti-islâmi-
co” e que provoca infertilidade, 
constituindo assim uma campa-
nha do Ocidente para controlar 
a natalidade dos muçulmanos.

Esta convicção e os con-
sequentes ataques aos va-
cinadores são as princi-

pais razões que impedem a 
erradicação da doença no país.

Os atentados extremis-
tas contra médicos e volun-
tários, além de polícias que 
fazem a segurança do pesso-
al que administra as vacinas, 
provocaram a morte de cer-
ca de 100 pessoas nas últi-
mas campanhas de vacinação.

Embora o número tenha 
vindo a reduzir-se nos últimos 
anos, hoje um polícia morreu 
e outros dois ficaram feridos 
quando o veículo em que via-
javam para proteger o equipa-

mento de vacinação foi atingido 
pela explosão de um dispositivo 
improvisado, na área tribal de 
Dera Ismail Khan (noroeste).

“De acordo com a inves-
tigação inicial, o polícia foi o 
alvo (do ataque) porque estava 
a participar na segurança da 
equipa de vacinadores da po-
liomielite”, disse a porta-voz da 
polícia local, Mirza Ali Khan.

O Paquistão registou 144 
casos de poliomielite no ano 
passado, mais do que no con-
junto dos quatro anos anterio-
res, o que representa 83% dos 
173 casos contabilizados em 
todo o mundo durante 2019.

Este ano, de acordo 
com o Programa de Erra-
dicação da Pólio no Pa-
quistão, já houve 17 casos.

A situação é tão grave que, 
no seu último relatório — relati-
vo a 2019 -, a Iniciativa Global 
de Erradicação da Poliomie-
lite da Organização Mundial 
da Saúde considerou que “as 
equipas nacionais e as agên-
cias das Nações Unidas perde-
ram completamente o controlo 
do processo de erradicação da 
poliomielite” no Paquistão.
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mais de mil e quarenta e oito famílias acolhidas proviso-
riamente, em três centros de trânsito, afectadas pelas inunda-
ções dos rios pungue, Búzi e Zambeze, ainda não receberam 
a ajuda humanitária bem como as necessárias ajudas para o 
regresso às suas zonas de origem a nível do distrito de Nhama-
tanda, na província de sofala. 

Trata-se das famí-
lias que neste mo-
mento encontram-
-se nos centros 
de acolhimentos 

provisórios na Escola Primá-
ria Completa de Muda-Mufo, 
Escola Secundária de Tica e 
na Escola Prima completa 25 
de Setembro, todas localizadas 
na vila sede do distrito de Nha-
matanda, que neste momento 
está a alimentar-se de quiabo e 
verduras por falta doutros ali-
mentos.

Estas preocupações foram 
apresentadas ao Governador da 
província de Sofala, Lourenço 
Bulha, na sua visita de trabalho 
efectuada aos três centros de 
acolhimento provisório locali-
zados naquele distrito da zona 
centro da província de Sofala 
e que foi seriamente afectada 
pelas últimas inundações, o ba-
lanço preliminar dá conta de, 
pelo menos, dois óbitos e um 
número ainda não especificado 
de crianças que não vão à es-
cola, pelo facto das suas salas 
de aula estarem ocupadas para 
albergar as famílias vítimas de 

inundações no distrito. 
São mais de 350 famílias 

afectadas pelas inundações 
que se encontram acolhidas na 
Escola Primária Completa de 
Muda-Mufo e mais de 400 fa-
mílias refugiadas para as salas 
de aulas da Escola Secundária 
de Tica, no posto administrati-
vo do mesmo nome, incluindo 
mais de 290 famílias que se 
encontram acolhidas nas sa-
las de aula da Escola Primária 
Completa 25 de Setembro de 
Nhamatanda, totalizando mais 
de mil e quarenta e oito famí-
lias acolhidas provisoriamente 
em três centros de trânsito do 
distrito de Nhamatanda.

As famílias, que neste mo-
mento se encontram proviso-
riamente acolhidas nas escolas 
que servem de centros de aco-
lhimentos em trânsitos, neces-
sitam muito mais de produtos 
alimentares da primeira neces-
sidade para poder garantir a sua 
alimentação, enquanto estive-
rem  acantonados, aguardando 
das ordens do governo, com 
vista a desactivação do sinal 
alerta laranja para o regresso 

das suas zonas de origem. Para 
além deste apoio, as famílias 
afectadas precisam também de 
outra ajuda humanitária para 
poder garantir o seu sustento, 
logo após o seu regresso para 
às suas casas, com vista a dar 
continuidade na produção de 
mais alimentos em substituição 
de culturas que se encontram 
perdidas pelas inundações, 
com o principal destaque para 
as culturas de milho e arroz que 
são dadas como desaparecidas 
pelas fúrias das águas dos rios 

Púnguè, Búzi e Zambeze, ao 
nível desta província. No cen-
tro de acolhimento da Escola 
Secundária de Tica, por exem-
plo, o governador da província 
de Sofala testemunhou a entre-
ga de 442 saquitos contendo 
10 quilogramas de arroz para 
as famílias que se encontram 
reassentadas naquele local, e 
que foram disponibilizadas por 
uma organização não-gover-
namental de origem Chinesa, 
denominada TZU CHI, como 

sendo um dos parceiros do go-
verno provincial de Sofala que 
assiste as populações afectadas 
pelas calamidades naturais, 
desde a passagem do ciclone 
Idai no ano passado de 2019.

Governador mantém 
esperança das famílias 

afectadas

Em todos os comícios po-
pulares que foram orientados 
na ocasião pelo governador da 
província de Sofala, Lourenço 
Bulha, disse ter acolhido todas 
as preocupações apresentadas 
pelas populações vítimas das 
inundações naquele distrito de 
Nhamatanda, de onde garantiu 
o envio imediato para todos 
os centros de acolhimentos 
provisórios em Nhamatanta, 
quites de produtos alimentares 
para garantir uma alimentação 
condigna a todas as famílias 
afectadas pelas inundações. O 
governante garantiu ainda que 
o governo provincial de Sofala 
já orientou o governo distrital 
de Nhamatanda, para junto do 
INGC, providenciar um quite 
de alimentos para a cada famí-
lia, para servir como suporte 
alimentar, logo nos primeiros 
15 dias depois do regresso das 
famílias afectadas às suas zo-
nas de origem.

Para garantir o regresso às zonas de origem em Nhamatanda

Famílias clamam ajuda 
humanitária urgente 

Lourenço Bulha, governador da província de Sofala, em solidariedade com a população assolada pelas inundações

São mais de 350 
famílias afectadas 
pelas inundações 
que se encon-
tram acolhidas na 
Escola Primária 
Completa de Mu-
da-Mufo e mais 
de 400 famílias 
refugiadas para 
as salas de aulas 
da Escola Secun-
dária de Tica

Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 202024 |  zambeze  | NaCIONaL |

JOrdaNe NHaNe

Um dos afectados solicitando apoio ao Governador da província de Sofala, Lourenço Bulha em Nhamatanda.
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fAzeM exAMeS nA própriA eclc

Fitch Solutions 

Moçambique vai registar crescimento anual 
de 26,5% na produção de gás até 2029 

a consultora Fitch solu-
tions prevê que a produção 
de gás natural em moçam-
bique vá registar um cres-
cimento anual de 26,5% até 
2029, empurrando a econo-
mia para um crescimento 
médio de 12,4% esta década.

“As pers-
p e c -
t i v a s 
f u t u -
ras de 

produção de gás natural na 
África subsaariana são mais 
positivas que para o petróleo, 
com a produção quase a du-
plicar dos actuais 75,6 mil mi-
lhões de metros cúbicos para 
os 135 mil milhões de metros 
cúbicos em 2029; Moçambique 
representa o país com maio-
res margens de crescimento 
em todo o período da análise, 
com uma média de crescimen-
to anual de 26,5% entre 2020 
e 2029”, dizem os analistas.

No relatório sobre a evo-
lução do petróleo gás esta dé-
cada na África subsaariana, 
enviado aos clientes e a que a 
Lusa teve acesso, os analistas 
desta consultora, detida pelos 

mesmos donos da agência de 
notação financeira Fitch Ra-
tings, escrevem que Moçambi-
que vai disputar mercado com 
a Nigéria, o maior produtor de 
gás na região, devendo a quota 

de mercado da maior econo-
mia africana cair entre 46% a 
65% até ao final desta década.

“Apesar da Nigéria conti-
nuar a registar um crescimen-
to sustentado, a maioria do 

gás produzido virá de novos 
atores como Moçambique”, 
dizem os analistas, apontan-
do os investimentos que estão 
em curso neste país lusófono.

“Moçambique, um forne-
cedor chave do mercado sul-
-africano, vai começar a desen-
volver as suas vastas reservas 
ao largo da costa, o que fará 
a sua produção aumentar de 
uns modestos 5,6 mil milhões 
de metros cúbicos para 45 mil 
milhões de metros cúbicos em 
2029”, estimam os analistas.

Entre os efeitos da pro-
dução na economia moçam-
bicana, que os analistas esti-
mam que irá crescer em média 
12,4% durante esta década, o 
sector automóvel será um dos 
grandes beneficiados: “a nos-
sa equipa de previsão para o 
sector automóvel antevê que a 
frota de veículos em Moçam-
bique cresça 164% até 2029”, 
concluem os analistas. (lusa)

BAD desafia novo Governo 
a diversificar economia

O Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) apontou a diversificação 
económica como um dos principais de-
safios para o novo Governo em Moçam-
bique, alertando para os riscos da con-
centração da economia no sector do gás.

“A diversificação da economia é 
um grande desafio. Temos a lição de 
outros países do mundo e sabemos 
que, sem investimentos noutros secto-
res, o grande risco é acabar com uma 
economia que esteja só virada para 
o sector do gás”, disse o director do 
BAD em Moçambique, Pietro Toigo.

Aquele responsável falava à im-
prensa momentos após uma reunião 
com o presidente da Confederação das 
Associações Económicas de Moçam-
bique, Agostinho Vuma, em Maputo.

Para Pietro Toigo, o novo Governo 
em Moçambique deve apostar na acele-
ração da produção agrária e construção 
de infra-estruturas, dois sectores funda-
mentais para o desenvolvimento do país.

“É muito importante que Moçam-
bique chegue a 2030 com uma econo-
mia diversificada e um sector privado 
mais amplo e capacitado”, observou.

O director do BAD em Moçam-
bique destaca que na última década o 
país investiu em infra-estruturas pú-
blicas, quando comparado com outros 
países africanos, mas faltou a coorde-

nação multissectorial, o que garantiria 
um “desenvolvimento organizado” das 
comunidades nas zonas rurais, onde 
vive a maior parte dos moçambicanos.

“É preciso planificar os grandes 
investimentos. Nós esperamos que o 
Plano Quinquenal do Governo pos-
sa dar este quadro abrangente para 
de verdade existir sincronia, garan-
tindo o desenvolvimento, principal-
mente na zona rural”, acrescentou.

O novo Governo em Moçambique 
tomou posse em Janeiro, saído das 
eleições de 15 de Outubro do ano pas-
sado, num escrutínio em que a Frente 
de Libertação de Moçambique ( Fre-
limo), partido no poder desde a inde-
pendência, e o seu candidato (Filipe 
Nyusi) venceram com larga vantagem.

Os mega-projectos de exploração de 
gás vão arrancar em 2022 e devem colo-
car Moçambique entre os maiores pro-
dutores mundiais nos dez anos seguintes, 
prevendo o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) que a economia do país possa 
chegar a crescer mais de 10% ao ano.

Os investimentos da ordem dos 
50 mil milhões de dólares são fei-
tos por dois consórcios que operam 
nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, 
ao largo da costa norte de Moçam-
bique, e que são liderados pelas pe-
trolíferas Total, Exxon Mobil e Eni.
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Matrículas para 2020
A escola Comunitária luís Cabral- eClC, informa aos alunos, 
pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem 
vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª e 12ª classe por apenas 600,00 meticais. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, 
sita na sede do bairro luís Cabral, entrando a partir da Junta ou 
Maquinague ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 
826864465 ou ainda 871232355.

Comercial



Carlos Mesquita reitera aposta do Governo 
no desenvolvimento da indústria nacional

Dívida põe Angola e Moçambique entre 
mais vulneráveis a choques financeiros 

o ministro da indústria e 
Comércio, Carlos mesquita, 
reitera a aposta do Governo 
moçambicano no desenvol-
vimento da indústria nacio-
nal através do estímulo a 
iniciativas empresariais que 
visem a revitalização e mo-
dernização do sector, bem 
como da mobilização do in-
vestimento directo estran-
geiro em áreas-chave para a 
diversificação da economia.

Os esforços com 
vista ao alcance 
deste deside-
rato incluem, 
igualmente, a 

promoção da paz e da estabi-
lidade, o desenvolvimento de 
infra-estruturas para permitir 
a interligação entre as zonas 
de produção e os mercados de 
consumo, o desenvolvimen-
to da agricultura para garantir 
a segurança alimentar e nu-
tricional, assim como o fun-
cionamento das indústrias e 
o aumento das exportações.

Carlos Mesquita falava na 
cidade de Maputo, na abertu-
ra do Seminário de Negócios 
Moçambique-Noruega, inse-
rido no âmbito da visita que o 
Príncipe Herdeiro do Reino da 

Noruega, Haakon Magno, efec-
tuou ao nosso País entre os dias 
12 e 13 de Fevereiro corrente.

Para o governante, o semi-

nário deve responder ao desafio 
de maximizar as oportunidades 
de investimento existentes em 
Moçambique, com o envolvi-

mento dos empresários, empre-
endedores e pequenas e médias 
empresas (PME) nacionais.

Na ocasião, Carlos Mesqui-
ta convidou aos empresários 
noruegueses a investir em áreas 
catalisadoras do desenvolvi-
mento económico sustentável 
e inclusivo do País, tais como 
estabelecimento de franquias, 
produção local voltada para a 
exportação e concepção de me-
canismos alternativos e adequa-
dos de financiamento às PME.

Entretanto, ressalvou a 
necessidade de se “priorizar 
a formação do capital huma-
no de modo a dotá-lo de ca-
pacidades técnicas actuais, a 
transferência de tecnologia e 
conhecimento, a promoção e 
o estabelecimento de parce-
rias com ganhos repartidos 
com as PME moçambicanas”.

Por seu turno, o Príncipe 
Herdeiro do Reino da Norue-
ga, Haakon Magno, realçou a 
importância do sector privado 
na promoção do desenvolvi-
mento sustentável do País, 
através, por exemplo, da cria-
ção de postos de trabalho.

Por isso, apelou aos em-
presários de ambos os países 
a engajarem-se fortemente na 
criação de parcerias com vista 

a tirarem vantagem das inúme-
ras oportunidades que Moçam-
bique oferece no campo dos re-
cursos minerais e energéticos.

Já o presidente da Con-
federação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma, 
apontou o acesso ao financia-
mento como um dos principais 
entraves ao desenvolvimento e 
estabilidade do sector privado 
em Moçambique, tendo, por 
isso, sugerido a divulgação 
de instrumentos financeiros 
disponíveis na Noruega que 
possam beneficiar as empresas 
nacionais, que são os princi-
pais impulsionadores do cres-
cimento económico do País.

“Conhecendo a grande 
experiência das empresas no-
rueguesas, gostaríamos muito 
de aceder a instrumentos fi-
nanceiros que possam ajudar 
a desenvolver as nossas em-
presas. Nesse sentido, espe-
ramos ansiosamente ouvir o 
que a Noruega tem a ofere-
cer às nossas empresas para 
desenvolver uma parceria 
mais inteligente na conexão 
das empresas dos dois países 
às vastas oportunidades que 
Moçambique têm a ofere-
cer”, referiu Agostinho Vuma.

A agência de notação fi-
nanceira Moody’s considera 
que Angola está entre os países 
mais susceptíveis a um cho-
que financeiro devido à mu-
dança na estrutura da dívida, 
que, juntamente com Moçam-
bique, ultrapassa os 100% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

“A mudança na compo-
sição dos credores aumentou 
os riscos de crédito em vá-
rios países, num contexto de 
maior acesso aos mercados 
de capitais, as emissões do-
mésticas e internacionais de 
títulos de dívida aumentaram, 
enquanto a percentagem de 
empréstimos de instituições 
multilaterais caiu”, escre-
vem os analistas da Moody’s.

A agência refere a Repú-
blica do Congo, Moçambi-
que, Zâmbia, Gana, Angola e 

Quénia como os países mais 
expostos a esta mudança.

“Apesar de ter havido uma 
diversificação das fontes de 
financiamento, aumentado 
o escrutínio dos investido-
res sobre a política macro-
económica e orçamental, e 
também ter garantido para 
o muito necessário financia-
mento ao desenvolvimento, 
também aumentou a exposi-
ção às condições globais de 
financiamento, amplificou a 
exposição às variações cam-
biais, como em Angola, e 
aumentou os riscos de refi-
nanciamento da dívida, como 
na Zâmbia”, diz a Moody’s.

Num comentário enviado 
aos clientes, e a que a Lusa 
teve acesso, os analistas aler-
tam que Angola e Moçambi-
que são os dois países, dos 

16 analisados na África sub-
saariana, onde a percentagem 
de dívida sobre o PIB, acima 
dos 100%, é a mais elevada.

A dívida aumentou e “a 
capacidade de a pagar dete-
riorou-se”, avisam, apontan-
do que “a dívida pública re-
presenta agora mais de 50% 
do PIB em mais de metade 
dos países” analisados pela 
Moody’s nesta região e, ao 
mesmo tempo, “o aumento 
da dependência de credores 
privados enfraqueceu as mé-
tricas na maioria dos casos”.

Angola e Moçambique, 
dizem os analistas, foram os 
dois países que mais viram o 
rácio da dívida sobre o PIB 
aumentar, representando, 
em ambos os casos, valo-
res acima dos 100% do PIB.

Para além dos valores, os 

analistas chamam também 
a atenção para as fragilida-
des na gestão da dívida pú-
blica, notando que mais de 
um terço da dívida angolana 
é emitida em moeda estran-
geira, tornando este país o 
mais vulnerável a choques 
no mercado cambial, como 
aconteceu no ano passado.

No caso de Moçambique, 
a Moody’s salienta que “as 
notáveis deficiências no re-
porte de dados e em particular 
nas dívidas de empresas pú-
blicas não divulgadas contri-
buíram para o incumprimento 
financeiro”, acrescentando 
que “apesar de progresso nal-
gumas áreas, como a emissão 
de garantias soberanas, a ca-
pacidade de gestão da dívida 
em Moçambique continua 
fraca, particularmente no 

que diz respeito à supervi-
são das empresas públicas”.

A subida da dívida pú-
blica face ao PIB na África 
subsaariana tem sido um dos 
temas mais desenvolvidos 
nos relatórios sobre esta re-
gião, devido ao perigo que 
isso coloca às economias 
relativamente à capacidade 
de fazerem os investimentos 
públicos necessários ao de-
senvolvimento e, ao mesmo 
tempo, terem margem orça-
mental suficiente para honrar 
os compromissos financeiros.

A Moody’s atribui a An-
gola uma notação de B3, 
com Perspectiva de Evolu-
ção Estável, e a Moçambi-
que uma opinião de crédi-
to de Caa2, Estável, ambas 
abaixo da recomendação 
de investimento. (lusa)

zambeze  | 27Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2020 |eCONOMIa|



CCMA lança Curso Online de 
Digitalização para Mulheres em Maputo

o Centro Cultural moçambicano-alemão (CCma), 
em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-alemanha 
e o Gabinete para o Fomento económico moçambique-
-alemanha, lançou, na última quinta-feira, dia 13 de Fe-
vereiro, o Curso online de digitalização para mulheres. 

De n o m i n a d o 
“Women Going 
Digital”, o pro-
jecto está volta-
do às mulheres, 

sejam empregadas assim como 
não, que desejam ser treinadas 
em plataformas contemporâne-
as relacionadas à digitalização 
com o objectivo de aumentar o 
número de mulheres que traba-
lha na área das tecnologias de 
comunicação e informação e, 
sobretudo, melhorar as opor-
tunidades de empregabilida-
de e realocação profissional.

O conteúdo principal do 
curso, com duração de 40 ho-
ras, é denominado “Pensadores 
digitais”, onde se faz a contex-
tualização e introdução do con-
ceito “digitalização”, com 16 
tópicos, só para citar alguns: O 

profissional do futuro, Inovação 
e gestão da inovação, Empreen-
dedorismo e startups, Métodos 
ágeis, Tecnologias disruptivas 
e modelos de negócios ino-
vadores, Integração vertical e 
horizontal, Internet das Coisas, 
Automação e robótica e Siste-
mas ciber-físicos. Através de 
vídeos, textos, infografias e 
podcasts, estas matérias serão 
ministradas pela Câmara de 
Comércio Brasil-Alemanha 
e especialistas convidados.

A outra fase, já com 80 
horas, diz respeito às ferra-
mentas relacionadas com a 
digitalização propriamente, 
casos de Sistema Integra-
do de Gestão Empresarial 
(ERP), Gestão de Relaciona-
mento com o Cliente (CRM), 
Gestão da Cadeia de Supri-

mentos (SCM), entre outras. 
Esta fase de formação será 
aplicada por empresas com 
instrumentos disponíveis 
e só elas, ainda não espe-
cificadas, irão definir com 
precisão os formatos a usar.

Para a participação no 
concurso é necessário o 
preenchimento de um for-
mulário, onde figuram 
questões como faixa sala-
rial, ocupação, escolari-
dade, língua, entre outras. 

Quanto aos critérios de 
classificação, por outro lado, 
é necessário o cumprimento 
dos pré-requisitos, a frisar: 
ser mulher, ter ensino médio 
completo e ter noções de lín-
gua inglesa; a condição para 
participar de um curso seme-
lhante; a análise do formulário 
de inscrição e a condição para 
seguir o curso, nomeadamente 
educação, treinamento, outras 
qualificações, idioma e outros 
conhecimentos e a análise do 
formulário de registo e pro-

va de conhecimentos gerais.
“Women Going Digital” 

assemelha-se ao Createc, um 
projecto também implemen-
tado pelo CCMA, em par-
ceria com o Gabinete para 
o Fomento Económico Mo-
çambique-Alemanha, a Em-
baixada da República Federal 
da Alemanha e a Incubadora 
do Standard Bank, que du-
rante ano passado formou 

cerca de 100 jovens através 
de oficinas sobre empreen-
dedorismo digital e criativo, 
com a visão de desenvolver 
projectos geradores de renda 
que contribuíram para o de-
senvolvimento de estruturas 
sustentáveis, particularmente 
devido à profissionalização e, 
por essa via, aumentar a qua-
lidade do desenvolvimento de 
produtos no sector criativo.

Uma miscelânea de ritmos no 
Maputo International Music Festival 

Um evento que 
quer mudar 
o roteiro de 
e s p e c t á c u -
los. Maputo 

International Music Fes-
tival, que acontece a 29 
deste mês, no Campus da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), vai cruzar ritmos.

Diferentemente do ano pas-
sado, em que o estilo tropical 
foi a nata dominante, este ano 
pretende proporcionar um fre-
nesim de ritmos. Aliás, daqui 
em diante, o Maputo Interna-
cional Music Festival vai con-
figurar-se desta forma, permi-
tindo uma pluralidade sonora, 
mesmo para celebrar a música. 

Esta edição, que compa-
rativamente ao ano passado 
chega mais cedo, sugere uma 
mescla entre o rock, soul, funk, 
afro e marrabenta, ao som dos 
Pink Floyd Legend, grupo de 
tributo à banda inglesa Pink 
Floyd; da banda inglesa Ima-
gination e dos moçambicanos 

Kappa Dech, António Mar-
cos, Seth Suaze e Hot Blaze.

Para Belmiro Quive, Di-
rector-geral da BDQ – Con-
certos, a escolha destes ar-
tistas vem responder a o que 

foi desenhado enquanto um 
festival que pretende exal-
tar a diversidade. “Achamos 
que essa era uma combina-
ção perfeita, tendo em conta 
aquilo que pretendíamos em 

termos de variedade de bandas 
e de músicas”, assume Quive.

O cruzamento de ritmos 
não é a única novidade deste 
festival. Será a primeira vez 
que a BDQ vai colocar dois 
palcos, mesmo para permitir 
que não haja demoras na arru-
mação do cenário por parte das 
bandas, bem como permitir 
uma animação aprimorada. “É 
um modelo diferente que esta-
mos a fazer, por isso a nossa 
espectactiva é grande no sen-
tido de querer manter a nossa 
tradição – que é fazer as coisas 
com maior qualidade”, frisou.

Em termos técnicos, ga-
rante Quive, está tudo ali-
nhado. Por exemplo, as mon-
tagens do cenário (e demais 
aspectos) já arrancaram e já 
não sobra quaisquer dúvidas 
sobre a vinda das duas bandas 
internacionais, prova disso é 
que no dia 24 começam a ater-
rar em Maputo. “Quanto aos 
moçambicanos a certeza de 
um bom espectáculo não anda 

longe, pois já há muito estão 
afinados”, abona o produtor.

O recém-festival, que se 
apetece uma referência no 
país, vem explorar uma parte 
da luz do dia, por isso os por-
tões abrem às 15h00 e à meia-
-noite voltam a cerrar, anun-
ciando o fim de um concerto 
que se vai distribuir entre meia 
e duas horas de actuação por 
banda, permitindo que os con-
juntos internacionais tenham 
tempo suficiente para exibi-
rem o melhor do seu acervo. 

Maputo International Mu-
sic Festival nasce ano passa-
do, em Junho, cruzando artis-
tas maioritariamente jovens e 
executores do ritmo tropical. 
Agora, no mês dos heróis, o 
festival está de nova roupa, 
querendo resgatar sucessos 
do passado em homenagem a 
grandes bandas que marcaram 
a trajectória mundial e local, 
bem como uma vénia a uma 
geração que se deu para a edi-
ficação da moçambicanidade.
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Moçambique no 
mundial de Poesia 
na França

Vencedor do concurso de poesia falada de-
nominado “Moz Slam” em 2019, Ivandro 
Sigaval vai reapresentar Moçambique na 
França, mas exactamente em Paris, no inter-
valo de 18 a 24 de Maio do ano em curso.

Tudo começou há 10 anos, quando ainda estudava no ensi-
no primário, graças a um dos seus professores que lhe insti-
gou a ler um poema, que falava das províncias do nosso país, 
em plena aula Ivandro Sigaval se descobriu poeta e, des-
de então, nunca mais parou de declamar e escrever poesia.
Neste mar de descobertas, Ivandro começou a rabiscar seus 
primeiros textos poéticos, que segundo ele, retratavam situ-
ações vivenciadas em sua família, temas ligados a violência 
e respeito à rapariga. Dessa forma, em 2010, lança a sua pri-
meira obra literária designada “Escritores de Palmo e Meio”. 
Sigaval se considera um poeta com uma definição única, a sua 
forma de escrever e recitar torna-o original. Segundo contou ao 
Zambeze o seu estilo literário, por ele criado chama-se “Rapo-
ema”, que é uma fusão do estilo musical Rap e poesia. Este di-
ferencial poético surge porque Sigaval, ao longo da sua carreira 
deixou de escrever poesia e mergulhou no mundo do Rap, o que fa-
cilmente possibilitou-lhe a junção das duas realidades artísticas.

O nosso entrevistado, se define com um poeta simples, con-
tudo enfatiza que, “o poeta não se define, a definição é a própria 
limitação de um poeta”. Sigaval acrescentou ainda que este es-
cultor da palavra (poeta) é aquele indivíduo que sabe voar é que 
tem sonhos profundos e com uma grande ânsia de realizá-los.

Já de malas prontas, o jovem poeta moçambicano mos-
tra-se confiante na sua participação no mundial da Fran-
ça, como ele mesmo o diz, “pretendo representar o país 
da melhor forma possível e quem sabe levar o prémio”.

Sigaval pretende levar para Paris textos poéticos de grande 
expressão que carregam o grito de África, que lembram o que 

Ocidente fez com o continente conhecido com 
o berço da humanidade, poemas estes que 
fazem parte da sua recente obra literária de-
nominada “ Entre o Pecado e a Graça”, sem 
ter avançado datas para o seu lançamento.

Nesta participação em terras eu-
ropeias, Ivandro contou ao Zambeze 
que espera aprender novas formas 
de fazer poesia, desde o uso da voz, 
escrita até a forma como os poetas 
dos outros países fazem para 
ganhar uma fonte de rendi-
mento através da poesia. Ao 
mesmo tempo que vai levar 
a literatura moçambicana a 
outros países que também 
participarão do mundial. 

Importa frisar que a 
Batalha de Poesia Moz 
Slam entrou no país em 
2018 galvanizada pelo 
produtor cultural Ha-
milton Chambela, e 
tive como vencedora a 
poetisa Lúcia Tite que 
em 2019 represen-
tou o país na Fran-
ça, onde anualmente 
se realiza o “Grand 
Poetry Slam” com 
a participação 
de vários países.

xisto fernando

A maravilha de algumas danças tradicionais do país
Dança Nhau
 
A Dança Nhau foi certificada pela 
Organização das Nações Unida para 
Educação Ciência e Cultura (UNESCO) 
em Novembro de 2005, como uma obra-
-prima do património oral e intangível da 
humanidade. A dança Nhau, constitui a 
cultura dos habitantes da província de 
Tete, que exige bastante agilidade do 
seu dançarino, duma máscara de madei-
ra e a dança tabu de ritos de iniciação. 
Como tradição dos habitantes desta 
província, usam certos símbolos de seus 
hábitos e costumes, como símbolos de 
maniqueira, que representam matéria-
-prima para fazer sumo, doces, bebidas 
alcoólicas e alimentação, e o de cabrito 
que representa fonte de riqueza.

Dança Xigubo 
 
Xigubo é uma dança tradicional moçam-
bicana e que representa a resistência 
colonial do país sobretudo na região sul. 
Maioritariamente praticada nas regiões 
interiores de Gaza e Maputo, a dança tem 
poucos praticantes ao nível das cidades. 
A dança do Xigubo consiste no alinha-
mento de um determinado número de 
homens – entenda-se, dançarinos – em 
uma ou duas filas, devidamente ador-
nados com objectos de fibras e peles 
nos braços e nas pernas, colares de 
sementes, entre outros signos, vestindo 
saiotes confeccionados com peles de 
animais, as quais se fazem acompanhar 
de um instrumento de defesa denominada 
xitlhango ou azagaia. Nas extremidades 
da fila feita pelos dançarinos, geralmen-
te, encontram-se duas bailarinas que 
se “confrontam”. Elas têm um papel 
dissociado – estética do contraponto 
– da dança executada pelos homens. 

Dança de Mapiku 
 
É uma dança originária da comunidade 
Makonde, e é sem dúvida, a dança mais 
conhecida e mais divulgada em toda a 
Província de Cabo Delgado, sendo que 
sua difusão chega a ultrapassar as fron-
teiras nacionais. O Mapiko, é uma das 
principais danças tradicionais Makonde, 
é praticado nos ritos de iniciação e cumpri 
a função lúgubre, em caso de morte de 
um membro do grupo ou da comunidade. 
Pratica-se também em algumas cerimó-
nias de investidura de chefes clânico-li-
nhageiros. O elemento central do Mapiko 
é o Lipiko, dançarino principal, este deve 
estar, necessariamente, envolto em pa-
nos e mascarado. A máscara, tanto pode 
representar figuras de animais (coelho, 
leão, cão, leopardo, hiena), como também 
pode representar uma figura humana, 
que simboliza o espírito de um defunto a 
ser invocado. Da cintura para cima todo 
corpo do dançarino fica coberto de guizos. 

Dança Marrabenta
 
Segundo muitas pesquisas feitas, esta 
dança nasceu e se desenvolveu em 
Lourenço Marques, actualmente Maputo 
nos anos 50. Durante a época colonial, 
os grupos de música e dança tradicional 
só tinham a oportunidade de demonstrar 
as suas danças, seus instrumentos e 
as suas músicas e variantes das suas 
culturas nos desfiles carnavalescos que 
acontecia anualmente
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Dois dias de luto 

Mário Machungo, um 
homem da dimensão do país

o CoNselHo de mi-
nistros da república de mo-
çambique, reunido na sua 
V sessão ordinária, decidiu 
pela observância de luto na-
cional de dois dias, a partir 
das 00:00 horas do dia 23, 
até às 24:00 horas de 24 de 
Fevereiro de 2020, pelo fale-
cimento do antigo primeiro-
-ministro, mário Fernandes 
da Graça machungo, ocorri-
do na madrugada da última 
segunda-feira, 17 de Feverei-
ro. Nos termos dos números 1 
e 3 do artigo 13 da lei 18/91 
de 10 de agosto - lei de im-
prensa - passamos a publi-
car, na íntegra, o comunicado 
do Conselho de ministros:

O Conselho de 
Ministros, reu-
nido na sua V 
Sessão Ordiná-
ria, no dia 18 de 

Fevereiro de 2020, debruçou-se 
sobre o desaparecimento físico 
do antigo Primeiro-Ministro 
da República de Moçambique, 
Dr. Mário Fernandes da Graça 
Machungo, ocorrido na ma-
drugada do dia 17 de Fevereiro 
de 2020, em Lisboa, Portugal, 
vítima de doença prolongada.

Dr. Mário Fernandes da 
Graça Machungo nasceu a 
1 de Dezembro de 1940, em 
Chicuque, cidade da Maxi-
xe, província de Inhambane.

Fez os seus estudos primá-
rios na Missão da Munhuana, 
na então cidade de Louren-
ço Marques, hoje cidade de 
Maputo, assim como o ciclo 
preparatório na Escola Indus-
trial, na antiga Escola Técni-
ca Sá da Bandeira, tendo ter-
minado este nível em 1958.

Em 1959 frequentou o curso 
complementar para matrícula 
no Instituto Comercial e em Ou-
tubro de 1960 parte para Lisboa 
para frequentar o curso prepa-

ratório de admissão no Instituto 
Superior de Ciências Econó-
micas e Financeiras (ISCEF), 
tendo sido admitido em 1961.

Como estudante em Por-
tugal, Mário Machungo foi 
combatente na clandestinida-
de da luta de libertação nacio-
nal, desde 1962, e no período 
de 1964-1964 foi eleito vice-
-presidente da Associação de 
Estudantes do Instituto Supe-
rior de Ciências Económicas 
e Financeiras, e na sequência 
desta associação é expulso do 
Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras.

Termina o curso superior 
em 1969, em 1970 regressa 
ao país, onde, para além de ter 
realizado várias missões clan-
destinas da Frente de Liber-
tação de Moçambique (FRE-
LIMO), passa a trabalhar no 
Banco de Fomento Nacional, 
como técnico-economista.

A partir de Setembro de 
1974, com a formação do Go-
verno de Transição, Dr. Mário 
Fernandes da Graça Machun-

go passou, sucessivamente, a 
exercer vários cargos gover-
namentais, designadamente:
 - De Ministro da Coopera-

ção Económica, no Gover-
no de Transição, em 1974;

 - De Ministro da Indústria e 
Energia, de 1976 a 1978;

 - De Ministro da Agricultura, 
de Outubro de 1978 a 1980;

 - De Ministro do Plano, 
que acumula com o de 
Ministro da Agricultura, 
de Abril de 1980 a 1983;

 - De dirigente da província 
da Zambézia, que acumu-
la com o de Ministro do 
Plano, entre 1983 e 1986;

 - De Primeiro-Ministro de 
Moçambique, de 17 de 
Julho de 1986 a 1994.

Tendo em conta a dimen-
são dos feitos e da sua vida, 
nomeadamente, de combatente 
na clandestinidade da luta de 
libertação nacional e dos reco-
nhecidos serviços relevantes 
prestados ao Estado moçam-
bicano, ao abrigo da alínea f) 
do artigo 47, conjugado com o 

n.°1 do artigo 42, alínea e) do 
artigo 43, alínea b) do artigo 
45 e n.°1 do artigo 48, todos do 
decreto n.° 47/2006, de 26 de 
Dezembro, que aprova as nor-
mas do protocolo do Estado, o 
Conselho de Ministros, decidiu:
1. Realizar o funeral oficial 

a Mário Fernandes da 
Graça Machungo, Antigo 
Primeiro-Ministro da Re-
pública de Moçambique;

2. A observância de Luto 
Nacional de 2 dias, a par-
tir das 00:00 horas do 
dia 23 de Fevereiro até 
as 24:00 horas do dia 24 
de Fevereiro de 2020;

3. Durante o período de Luto 
Nacional, a Bandeira Na-
cional e o Pavilhão Presi-
dencial serão içados à meia 
haste em todo o território 
nacional e nas Missões Di-
plomáticas e Consulares da 
República de Moçambique.

Neste momento de dor e 
consternação, o Conselho de 
Ministro lamenta esta perda ir-
reparável para a família e para 

o país e apresenta à família 
enlutada a sua solidariedade e 
as mais sentidas condolências.

Mário Machungo entre a política e 
a banca

Mário Fernandes da Graça 
Machungo como membro da 
Frelimo ocupou vários cargos 
ministeriais após a indepen-
dência. Além de político mo-
çambicano foi perito no sector 
da banca e assuntos relaciona-
dos com políticas monetárias.

Mário Machungo desempe-
nhou funções como Primeiro-
-ministro de Moçambique, de 
1986 a 1994, foi sucedido por 
Pascoal Mocumbi. Posterior-
mente, envolveu-se activa-
mente no sector privado. Foi 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração e Presidente do BIM 
Banco Internacional de Mo-
çambique SA, Millennium bim.

Machungo foi, igualmente, 
presidente do Banco Comer-
cial de Moçambique (BCM) 
e do Banco Internacional de 
Moçambique. Foi ainda pre-
sidente da Seguradora Inter-
nacional de Moçambique, 
S.A.R.L., integrou o Conse-
lho Superior do Banco Co-
mercial Português S.A.  e do 
Millennium BCP-Ageas Gru-
po Segurador S.G.P.S. S.A.

Mário Machungo foi tam-
bém economista no Banco de 
Fomento Nacional, Portugal e 
Moçambique em 1970; Minis-
tro da Coordenação Económi-
ca em 1974; Ministro do Co-
mércio e Indústria entre 1975 
e 1976; Ministro da Energia, 
em 1978; Ministro da Agricul-
tura, de 1978 a 1982; Ministro 
do Planeamento entre 1980 
e 1994; Governador da Pro-
víncia da Zambézia, de 1983 
a 1986; e, em 1995, tornou-
-se Presidente do Conselho de 
Administração do Banco In-
ternacional de Moçambique.


