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Caros assinantes
A partir da próxima edição, e em 
respeito ao período de quaren-
tena, o jornal Zambeze vai ser 
distribuído apenas em versão 

electrónica (zambeze.net e zam-
beze.info). Por este meio, apela-
mos aos nossos assinantes para 
que nos enviem os respectivos 

endereços electrónicos para que 
possam ter acesso ao Jornal.

Três meses de comida garantida

Emergência 
para salvar 

vidas

Emergência 
para salvar 

vidas
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Declarado Estado de Emergência 

Governo garante haver alimentos 
para os próximos três meses 

Apesar de o Governo reconhecer défice no fornecimento 
de alguns produtos básicos de alimentação para o consumo, 
com destaque para o frango e trigo, assegura que o país tem 
reserva alimentar suficiente para os próximos três meses, na 
sequência da declaração do Estado de Emergência em vigor, 
desde ontem, até 31 de Abril corrente, como medida de redu-
ção de riscos de propagação do novo coronavírus (covid-19).

Dentro de dias o 
Governo poderá 
detalhar sobre 
as medidas a se-
rem tomadas no 

quadro da declaração do Esta-
do de Emergência, decretadas 
pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, uma medida que 
se enquadra nas acções visan-
do a redução de riscos de pro-
pagação da covid-19 pelo país. 

O porta-voz do Governo da 
11ª sessão ordinária do Conse-
lho de Ministros, Filmão Suazi 
indicou que várias medidas e re-
comendações poderão ser ma-
terializadas, desde a proibição 
do aglomerado de pessoas para 
diversos fins, a limitação de cir-
culação de pessoas, o funciona-
mento do transporte público de 
passageiros e de carga, serviços 
do sector público e privado, 
desde o número considerável 

para o exercício de actividades.
Concretamente a dispo-

nibilização de alimentos no 
período em curso, Filimão 
Suazi disse haver acções de 
monitoria em curso junto do 
sector produtivo, incluindo im-
portadores, afiançando que o 
país dispõe de stock suficiente 
de produtos básicos de alimen-
tação para os próximos três me-
ses, não obstante haver défice 
no stock de frangos e do trigo.

Na sequência, para mitigar 
o impacto do Estado de Emer-
gência no país, Suazi apontou 
que há acções visando estabe-
lecer mecanismos de parceria 
entre os grandes armazenistas e 
retalhistas do sector formal e in-
formal, incluindo respostas face 
às decisões tomadas tanto na 
vizinha África do Sul e no con-
texto nacional, concretamente a 
circulação de bens e serviços.

“Também há problemas em 

relação ao trigo, sabemos que é 
um produto bastante importante 
para uma série de outros deriva-
dos para a nossa alimentação, 
mas aqui a questão será ultra-
passada, porque não se trata de 
falta de trigo, mas de problema 
alfandegário, e se está a tentar 
correr com estes processos adu-
aneiros para que o produto esteja 
disponível nas nossas fábricas e 
outras unidades”, indicou Suazi.

“Estado de Emergência não deve 
ser instrumento para violação 

de direitos fundamentais” - avisa 
Renamo

A bancada da Renamo, que 
há muito defendia o encerra-
mento de fronteiras nacionais 
como uma das medidas com 
vista a evitar que a pandemia 
atinja proporções alarmantes, 
culpa o Governo de agir tardia-
mente, quando só agora decreta 
Estado de Emergência. Por ou-
tro lado, esta bancada incita o 
Governo a ser transparente na 
informação sobre a evolução 
da covid-19 no país, a exemplo 
de outros países do mundo que, 
não obstante a posição política 
e social de pessoas infectadas 
pela doença, anunciam publica-
mente sobre o seu estado, como 
forma de ajudar aos cidadãos a 

perceber tratar-se de uma doen-
ça que urge abordar sem tabus. 

Venâncio Mondlane, que 
falava no âmbito da ratificação 
do decreto presidencial, disse 
que o Estado de Emergência 
não pode servir de instrumento 
para perpetração de desmandos 
na sociedade, violando inclusi-
ve princípios básicos defendi-
dos pela própria Constituição 
da República (CRM), e apela 
cautela no que refere a limita-
ção de circulação de pessoas 
que carece de clarificação, sobre 
de que forma será observado, a 
questão de disponibilização de 
serviços essenciais para o cida-
dão, que o decreto não clarificou 
em que âmbito será abordado. 

Relativamente ao uso da 
polícia como provável recurso 
para a execução de medidas do 
decreto presidencial, a banca-
da da Renamo chama atenção 
para a necessidade de se definir 
com clareza o âmbito da actu-
ação das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), e acrescenta 
que deve ser contrária a exe-
cuções sumárias de que habi-
tualmente caracteriza a força.

“É importante que se clari-
fique muito bem o âmbito de 
requisição de bens e serviço, 
tem que estar devidamente fun-
damentado, porque não é um 
acto automático, arbitrário. Há 
direitos fundamentais que em 
nenhum momento podem ser 
limitados, mesmo em situação 
de Estado de Emergência, por 
exemplo, o direito a vida, a não 
retroactividade de lei penal, 
portanto, este decreto é omisso, 
como o direito a expressão, a im-
prensa, a informação, a sigilo de 
comunicação, são direitos fun-
damentais quanto Aos outros”, 
apontou Venâncio Mondlane

“Toda medida deve passar 
do debate na Assembleia da 

República” exige MDM

A bancada do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) secunda a necessida-
de de não se usar o Estado de 
Emergência para fins obscu-
ros, dando exemplo do desvio 
de recursos para os esforços 
de combate aos insurgentes 
em Cabo Delgado, bem como 
oportunidade para orquestrar-

-se a perseguição política de 
vozes discordantes do regime. 

A bancada do MDM subli-
nha que as medidas do Estado 
de Emergência devem ser pro-
porcionais à situação em con-
creto, permitindo que a vida do 
cidadão não pare por completo, 
através do respeito ao comércio 
formal e informal de que depen-
dem milhares de moçambicanos.

É que, para o MDM, medi-
das musculares contra a sobrevi-
vência diária das famílias pode 
degenerar em convulsões so-
ciais e recrudescimento do cri-
me sobretudo nas capitais pro-
vinciais do país, e, para o efeito, 
a bancada do MDM apela ao 
Governo a adoptar a cultura de 
manter o parlamento informado 
sobre as medidas a serem toma-
das no sentido de serem deba-
tidas ao nível da casa do povo.

“O Governo deve planifi-
car com muita clareza sobre 
a limitação de circulação e 
confinamento de pessoas no 
território nacional, sem preju-
ízo das liberdades constitucio-
nais de combate à pandemia”, 
exigiu Fernando Bismarque.

“É preciso combater focos de 
especulação e açambarcamento 
de produtos” defende Frelimo

A bancada da Frelimo con-
duziu seus apelos no comba-
te à falta de solidariedade por 
alguns agentes económicos, 
que para além de cooperar, 
juntar-se aos esforços colec-
tivos dificultam ainda mais a 
vida dos moçambicanos, pra-
ticando preços especulativos 
na venda de produtos alimen-
tares de higiene e limpeza, 
incluindo medicamentos e 
açambarcamento de produtos

Para a bancada da Freli-
mo, esta atitude denuncia falta 
de solidariedade, e é preciso 
que a sociedade seja vigilan-
te, denunciando às autorida-
des competentes todos os que 
agem baseados em sentimentos 
de egoísmos e oportunismo.

“Este é momento de mos-
trarmos a nossa solidarie-
dade e o nosso sentido de 
união e partilha, somos todos, 
pois, convidados a abando-
nar o egoísmo e oportunis-
mo”, apelou Sérgio Pantie.  

 LuÍs CuMBe
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Quem não obedecer estado de emergência 
pode “pegar” seis meses de prisão

Entrou em vigor, esta quarta-feira, 
o decreto presidencial que institui 
o estado de emergência, que segue 
durante 30 dias em todo o territó-
rio nacional. Quem não observar 

as ordens emanadas, no contexto do estado de 
emergência, pode ser punido por desobediên-
cia, ou seja, com pena de prisão até seis meses, 
se não estiver estabelecida outra pena diversa. 

Em caso de desobediência qualificada, ou seja, autori-
dade pública que deixar de prestar actividade que a activi-
dade que por lei é devido a pena pode ir até um ano de prisão.

Dentre as medidas introduzidas no âmbito do Estado de 
Emergência conta a limitação da circulação interna de pes-
soas em qualquer parte do território nacional; fiscalização 
dos preços de bens essenciais para a população, incluin-
do os necessários para prevenção e combate à pandemia.

Falando, na última segunda feira, na sua comunicação 
à nação, o presidente da República explicou que o Gover-
no está ciente do impacto social da declaração do Estado 
de Emergência, no entanto, é necessário proteger vidas.

“Estamos conscientes que as medidas que es-
tamos a anunciar poderão ter um forte impacto so-
cial, cultural e económico na nossa vida, mas elas 
mostram-se necessárias para proteger a vida de todos 
e de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos fa-
miliares e de toda a sociedade”, disse Filipe Nyusi.

“Para além do Decreto Presidencial trazer medidas 
orientadoras, nos próximos dias, o Governo, através do 
Conselho de Ministros, dará a conhecer as medidas es-
pecíficas que todos deveremos implementar na sequên-
cia da declaração do estado de emergência, acrescentou.

Confira o decreto presidencial:



Os preços acima 
da média dos 
grãos de milho 
persistem devido 
à oferta de mer-
cado abaixo da 
média da época 
passada
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A terceira seca consecutiva no sul de Moçambique deve-
rá manter aquela região do país como a mais exposta a uma 
crise alimentar, refere o último relatório da Rede de Siste-
mas de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, sigla inglesa).

O relatório que 
faz a previsão 
até Setembro 
mantém as 
tendências já 

descritas nos meses anteri-

ores e, além do sul, inclui 

Cabo Delgado (norte) no 
mapa laranja (cor do nível 
3, “crise”, numa escala de 
um a cinco, sendo este últi-
mo o mais grave) que apon-
ta para a falta de alimentos.

Na província de Cabo Del-
gado, a causa da fome que vai 

crescendo no dia-a-dia dos 
habitantes é provocada pelo 
abandono dos campos, com 
o alastrar do conflito armado 
com grupos insurgentes que 
em dois anos já terá provo-
cado perto de 400 mortos e 
cerca de 160.00 deslocados.

No sul, a seca persiste, 
reflectindo uma ameaça que 
paira sobre a África Austral.

“Março tem sido caracteri-
zado por precipitações signifi-
cativamente abaixo da média 

em todo o país, particularmen-
te na região centro e sul”, lê-
-se no relatório da rede Fews. 

Na região central, “as cultu-
ras não têm sido tão afectadas 
devido às boas condições de 
humidade do solo desde o iní-
cio da estação”, enquanto na re-
gião sul, “a maioria das colhei-
tas falhou devido a uma terceira 
estação de seca consecutiva”. 

Com base em estimativas 
de satélite do Índice de Satisfa-
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Seca persiste e crise 
alimentar mantém-se no sul

O porta-voz do 
Governo diz 
que a situação 
em Mocím-
boa da Praia 

e Quissanga “está controla-
da”, uma semana depois de 
grupos armados terem ocu-
pado duas vilas do Norte do 
país em menos de 48 horas.

“As Forças de Defesa e Se-
gurança já conseguiram manter 
a ordem e tranquilidade e já se 
circula em Mocímboa da Praia 
e em Quissanga [duas locali-
dades da província de Cabo 
Delgado]”, disse Filimão Su-
aze, porta-voz do Conselho 
de Ministros, sem, no entanto, 
avançar o número de mortos 
registados nos dois episódios.

Mocímboa da Praia fica a 

cerca de 90 quilómetros a sul 
dos mega-projectos de gás na-
tural em construção na região, 
enquanto Quissanga fica 200 
quilómetros a sul, mais perto 
da capital provincial, Pemba.

O porta-voz do Gover-
no moçambicano admite a 
existência de deslocados em 
função dos ataques, embo-
ra sem avançar números.

“A vida das populações 
está a retomar naturalmen-
te, mesmo reconhecendo que 
por causa do medo e do re-
ceio algumas pessoas estão 
a deslocar-se para Pemba 
ou para Nacala [em Nam-
pula, província vizinha de 
Cabo Delgado]”, concluiu.

Os ataques foram reivin-
dicados por alegados grupos 

‘jihadistas’, que, num vídeo 
distribuído na internet, disse-
ram que o objectivo é impor 
uma lei islâmica na região.

Foi a primeira mensagem 
divulgada por autores dos 
ataques que ocorrem há dois 
anos e meio na província de 
Cabo Delgado, gravada numa 
das povoações que invadiram.

A província de Cabo Del-
gado tem sido alvo de ata-
ques de grupos armados que 
organizações internacionais 
classificam como uma ame-
aça terrorista e que em dois 
anos e meio já fizeram, pelo 
menos, 350 mortos, além de 
156.400 pessoas afectadas 
com perda de bens ou obriga-
das a abandonar casa e terras 
em busca de locais seguros.

Governo diz ter situação controlada em Cabo Delgado

ção das Necessidades de Água 
(WRSI, sigla inglesa), “prevê-
-se que a produção agrícola 
esteja acima da média de cinco 
anos na região norte, próxima 
da média de cinco anos na re-
gião central e abaixo da média 
de cinco anos na região sul”. 

Quanto aos preços dos 
produtos agrícolas essenciais, 
atingiram o seu pico sazonal 
em Fevereiro e espera-se que 
comecem a diminuir com o 
início da colheita em Abril.  

“Os preços acima da média 
dos grãos de milho persistem 
devido à oferta de mercado 
abaixo da média da época pas-
sada”, acrescenta, indicando 
que os preços “foram 26% a 
85% mais altos do que em 2019 
e 20% a 100% [o dobro] aci-
ma da média de cinco anos”. 

Estes preços “anormal-
mente elevados” estão a res-
tringir o poder de compra dos 
agregados familiares mais 
vulneráveis, particularmente 
os afectados pelos ciclones de 
2019 e que ainda dependem 
fortemente das compras de ali-
mentos no mercado, conclui.

A rede FEWS Net foi criada 
pela Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento 
Internacional (Usaid) em 1985 
para apoio à tomada de decisões 
na gestão de apoio humanitário.
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Candonga 20 mata!
Definitivamente estamos 

tramados. Numa altura em 
que ribombam os ecos da 
Covid-19, os açambarcado-
res de produtos esfregam 

as mãos de contente. Para estes sabujos, é 
chegado o momento de ganhar dinheiro. 
Muito dinheiro. À custa do sacrifício dos 
outros que suam às estopinhas para sacar 
o parco salário no final do mês. Míseros 
cobres que não alcançam o suficiente para 
minorar os efeitos nefastos do intestino del-
gado, quando não devidamente alimentado. 

Mas afinal que mosca mordeu os donos 
dos estabelecimentos comerciais do Rovuma 
ao Maputo, que sem eira nem beira, praticam 
preços de bradar aos céus? Sábado de manhã, o 
Zambeze escalou o mercado do Zimpeto. Neste 
local, a azáfama é nota dominante numa mistu-
ra de grunhidos, berros, e algazarra dos rapazes 
que anunciam as diversidades ali presenteadas, 
cujos preços são de fazer corar Elefantes, face 
à tamanha procura. De permeio redobram 
sussurros em redor da covid-19, (coronavírus), 
sustentando ser este o factor que alimenta a 
subida dos preços. Aqui a batata- reno rondava 
aos 500 meticais. A cebola roçava os 700 mts, 
o amendoim, o óleo e o arroz andavam de 
braços dados na escalada da subida de preços. 
Quando se pergunta dos motivos, os donos das 
bancas olham para os seus botões e respondem 
à maneira: “é porque nos armazenistas onde ad-
quirimos (guevamos) os preços também dispa-
raram”. E pronto. Aqui fica o registo. Nada mais 
a fazer. O que nos restava era mesmo meter a 
mão na algibeira e enfrentar a razão patente.

Já no mercado da Malanga, o disco era o 
mesmo. Riscado e consequentemente engasga-
do de tanto tocar a melodia do açambarcamen-
to. Tudo subiu de preço. As senhoras maiori-
tariamente donas das bancas exibem aventais 
repletos de moedas. Ganhas com o suor do 
preço alto. A candonga em peso. Candonga 
pois claro. Uma palavra feia à qual sobram 
memorias tristes simbolizando os tempos do 
carapau e da vida dificílima nos anos oitenta. 
Onde armazenistas e revendedores içavam a 
bandeira da especulação, empatando a vida 
dos cidadãos, tendo valido a ousadia de Samora 
Machel, ao introduzir a lei do chicote para cham-
boquear os infractores. Sim. Infractores, porque 
desorganizavam os bolsos dos moçambicanos.

Hoje já não há mais chamboco. Em seu 
lugar há má-fé . Com “eme e efe”de morte e 
falência prenunciadas. Sim a morte. À fome. 
Uma realidade que vai bater à porta de muitas 
casas nos próximos dias. Dias de aperto de 
cinto, porque a covid-19 faz das suas . Obri-
gando a quarentena e estado de Emergência de 
trinta dias. Trinta dias sofríveis, se olharmos 
para as reais potencialidades do poder de 
compra dos moçambicanos. Haverá mortes 
derivados do efeito covid-19, mas a fome 
também vai ditar regras. As regras do inferno. 

O INAE, o Instituto de inspecção das activi-
dade económicas não encontra espaço de actua-
ção. Os seus integrantes estão também engolidos 
com a terrível realidade diária. Vezes sem conta 

vimo-los carregando caixas de vinhos retirados 
de estabelecimentos comerciais. O destino só 
Deus o sabe. Os dirigentes, aos vários níveis 
regionais desfilam nas tvs, e de bocas escancara-
das rosnam que tudo está au point. Porém, tem 
sido uma actuação a todos os níveis deplorável, 
uma vez às suas costas, a especulação gingar. Na 
Matola, no Infulene, em Marracuene, no T3 e 
em outros lugarejos, nos contentores ora feitos 
lojas, comerciantes burundeses e ruandeses e 
outros da igualha, vendem produtos ao preço 
dos olhos da cara. De portas abertas e não à 
porta de cavalo como podem deduzir. Vendem 
normalmente, e sem qualquer tipo de receio ou 
medo. Porque? A resposta não tarda. “Está tudo a 
subir e não temos como”. E retorquimos. Mas não 
têm medo da inspecção?  “Qual inspecção qual 
carapuça. Todas as lojas vendem a estes preços”.

E com este convite, fomos a vila de Mar-
racuene. Nas lojas, a batata o quilo estava a 70 
meticais. O que pressupunha um saco custar 700 
meticais. Quando se entra no contentor (loja) 
os trabalhadores olham de esguelha e ditam 
o preço sem sobressaltos. Advinha-se assim a 
inoperância da inspecção. Ou se esta existe, ela é 
praticamente nula, porque, quer queiramos quer 
não, os seus estômagos falam alto. O suborno. 
Caros senhores e senhoras, velhos e velhas,  
novos e novas, meninos e meninas, a corrupção 
distorça mentalidades. Mata! E quando assim é, 
ou é assim, não há como realizar um trabalho 
de inspecção isento. Conhecemos e admiramos 
as capacidades da inspectora Rita Freitas (até 
fomos colegas na Francisco Manyanga em 
tempos idos) mas a sua integridade foi bastante 
mexida nos tempos em que o ministro era o 
outro. Cortaram-lhe a veia aguerrida, e sobre-
tudo mutilaram as suas pernas, no sentido de 
inibir as suas lendárias actuações em benefício 
da saúde pública. Convém relembrar que foi 
com a inspectora Rita que fecharam algumas 
casas de pasto, que se confundiam com casas de 
pastagem. Feriram o seu orgulho, e a coisa agora 
dá para o torto. Digam o que disserem os calu-
niadores da verdade, mas a inspecção nos dias de 
hoje é nula. Aposto um carregamento de carne 
seca, se for apresentado publicamente um caso!

E aqui fica o registo. Um registo feio. Mas 
não nos fique por aqui. Importa sublinhar a ati-
tude malandresca dos chapas de quinze lugares. 
Em Marracuene, na terminal, a administração 
local traçou regras. Ou seja apenas três pessoas 
por assento. E existe fiscalização. Até um certo 
troço. Findo este, o cenário deprimente de 
entulhar pessoas, mesmo nas barbas do posto 
do Zimpeto, ao lado do campo de futebol mu-
nicipal, onde os cabritos (entenda-se agentes 
da polícia camarária) ali montados comem 
que se fartam, piscando o olho e cobrando 50 
meticais. Prática diária esta, senhor comandante 
da polícia municipal. E como consequência 
a covid-19 encontra espaço de disseminação.

Confrades. A luta contra este mal enfrenta 
desafios enormes. Uma delas relacionada com 
o transporte público. Motoristas, cobradores e 
proprietários dos chapas discutem receitas, e 
não encontram consenso. Quem paga é o povo. 
Um povo mártir. Vítima de ataques em Cabo 
Delgado. Vitima de ataques rocambolescos na 
zona centro e vítima da candonga. Ora bolas!

ÂngeLo MunguaMBe
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Gustavo Mavie
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Se os coronavírus fossem leões 
ninguém ousaria sair de casa

A
pesar  do r is-
co iminente do 
novo coronaví-
rus que ameaça 
nos afectar, há 

ainda muitos moçambica-
nos que continuam a não 
acatar a orientação médi-
ca de que devemos ficar 
nas nossas casas para que 
não nos contaminemos.

A cada vez que espreito 
nas ruas a partir da janela 
da minha casa, vejo ainda 
multidões neste fim-de-se-
mana que ainda continuam 
a inundar as avenidas e ruas 
da capital moçambicana 
e que convivem normal-
mente quase coladas umas 
das outras, envoltas num 
forte bate-papo ou mesmo 
jogando batota. Mas está 
mais do que provado que os 
chineses se salvaram dum 
contágio massivo, porque 
ficaram todos fechados 
durante dois longos meses. 

Mas entre nós há ainda 
comportamentos que nos 
arriscam a morrermos aos 
milhares, dado que ainda 
há gente que não assumiu 
quão contagioso é este 
vírus. Se até a cuidadosa 
Rainha da Inglaterra e o 
seu filho Charles já fica-
ram contaminados, então 
temos mesmo que nos por 
a pau. Já há países que este 
vírus está ceifando vidas 

de centenas de pessoas 
por dia, mesmo nos países 
com mega-hospitais e com 
melhores condições logísti-
cas de tratamento médico, 
como a Espanha, que só nas 
últimas 24 horas morreram 
mais de 1.000 pessoas víti-
mas de Codiv19, que neste 
caso é a doença que é cau-
sada pelo novo coronavírus.

Tendo em conta essas 
notícias que vamos lendo, 
ouvindo e vendo nas Tvs, 
era de esperar que todos 
tomássemos muito a peito e 
imaginarmos uma situação 
de infecção em massa aqui 
no nosso País, e fazermos 
tudo para evitarmos, já que 
temos serviços de saúde tão 
limitados e tão mal equipa-
dos. Era de esperar ainda 
que só saíssemos das nossas 
casas quando fosse imperio-
so e não para ir conversar 
com amigos. Com este com-
portamento, certamente que 
teremos uma mortalida-
de que poderá ultrapassar 
a que estão tendo alguns 
países europeus agora.

E a hipótese de virmos 
ter muitas mortes já está 
sendo antevista por peritos 
em virologia, como alerta-
-nos um estudo feito por 
Ferguson Neil da Imperial 
College em Londres. Neil 
diz que caso o Governo 
moçambicano não tome 

medidas, poderão morrer 
no Pais entre 61 a 65 mil 
moçambicanos, o que se-
ria uma grande catástrofe.

Nesse estudo, que neste 
caso li em primeira mão 
no Carta que se publica em 
Maputo, faz antevisões que 
deviam nos assustar mais 
do que se dissessem que há 
1.000 leões aqui na capital 
moçambicana, por exemplo, 
porque seria mais fácil a 
nossa polícia abate-los antes 
mesmo de matar ninguém.

As projecções sobre quantos 
de nós poderão morrer são 

assustadoras

Já que pode haver quem 
não o leu, aqui transcrevo o 
que esse estudo do profes-
sor Ferguson e sua equipa 
apontam: ‘‘Se o Governo (de 
Nyusi) não fizer nada, ocor-
rerá “entre 61.000 e 65.000 
mortes em Moçambique; 
94% da população terá a 
doença e, no pico, 190.000 
precisarão de leitos hospi-
talares, dos quais 32.000 
precisarão de cuidados 
críticos, muito além da 
capacidade dos serviços 
de saúde”. Se o Governo 
conseguir reduzir os con-
tactos sociais em 45%, “vai 
reduzir a taxa de infecção 
para 63% da população, 
mas as mortes cairiam 
apenas para 48.000. Se o 

governo passar à repressão 
para cortar os contactos 
sociais em 75% (isolamento 
ou bloqueio para a maioria 
das famílias), mas esperar 
demais (até 500 mortes por 
semana), 37% da popula-
ção será infectada, 30.000 
moçambicanos morrerão e 
a demanda hospitalar será 
de 84.000.” São antevisões 
que agora levaram o Conse-
lho de Estado a dar aval ao 
Presidente Nyusi para de-
cretar um Estado de Emer-
gência nos próximos dias, 
para que se trave a onda 
de infecções que pode nos 
levar à morte de mais de 60 
mil pessoas. É imperioso 
que ele declare mesmo 
Emergência Nacional por-
que está provado que só um 
precavendo vale por dois.

Ora, é imperioso que 
acatemos a orientação de 
ficarmos em nossas casas 
para evitarmos esta catás-
trofe anunciada por Neil e 
sua equipa. Infelizmente, 
todos os apelos têm sido 
ignorados por muitos mo-
çambicanos tal como no 
passado menosprezamos 
outros avisos de mau tem-
po e que causaram e ainda 
causam a MORTE MUITO 
PREMATURA de muitos 
dos nossos compatriotas 
na maioria dos casos in-
felizmente. Um dos avisos 

que não foi tomado a serio 
por muitos foi a pandemia 
do SIDA que já afecta mi-
lhões de moçambicanos e 
já ceifou a vida de muitos.

É estranho que só te-
memos bichos grandes que 
até não matam tanta gente 
como matam os invisíveis 
vírus. Digo isto porque 
se dissessem que há pela 
cidade de Maputo, por 
exemplo, SÓ 10 LEÕES, 
certamente que ninguém 
sairia de casa, não obstante 
os LEÕES não matem em 
massa como matam os 
vírus que não nos causam 
um susto de tremer. Por 
exemplo, os mosquitos 
ceifam vidas de milhões 
mesmo agora que já se 
desenvolveu drogas que 
os matam em segundos, 
mas convivemos com esses 
assassinos nas nossas ca-
sas. Muitos pais preferem 
comprar cerveja ou vinho e 
não insecticidas e repelen-
tes, mas se fossem leões já 
fariam tudo para os matar 
não obstante não matem 
em massa como os vírus. 
Precisamos fungular mas o 
como nos ensinou o nosso 
erudito académico da UEM 
Carlos Serra que acaba de 
nos deixar para sempre, e 
assim tomarmos a sério as 
pandemias que nos podem 
matar como o coronavírus. 



A questão da paz e 
segurança em qual-
quer sociedade, é de 
extrema importân-
cia, pois sem paz e 

segurança nenhum povo pode dar 
um único passo rumo ao seu pro-
gresso e edificação do seu futuro. 

É por isso que o Isslam recomen-
da vivamente que se criem todas as 
condições que permitam que haja 
segurança em qualquer sociedade.

Estes dois elementos são, na vida 
do Ser Humano, e quiçá na vida 
animal, uma preocupação mundial, 
particularmente nesta nossa era, 
em que o perigo de conflitos está 
sempre latente em qualquer canto 
do Globo, para além do fenómeno 
“terrorismo” que se foi espalhando 
pelo Mundo nas últimas décadas.

Infelizmente, existe na nossa 
sociedade uma minoria que se 
diz muçulmana, que nos últimos 
anos tem estado a cometer actos 
de violência e terror, ao mesmo 
tempo que se dedica à uma inter-
pretação errada de textos religiosos, 
enganando crentes ingénuos e 
assim atraí-los para as suas fileiras, 
dedicando-se a assassinatos de 
inocentes e destruindo bens, tudo 
isto em nome da religião, o que o 
Isslam condena veementemente.

Este grupo não representa de 
forma alguma a grande comunidade 
muçulmana de Moçambique. Em 
qualquer parte do Mundo o Isslam 

é uma religião de paz, de tolerân-
cia e de compaixão. Incentiva ao 
trabalho, à produção, à edificação 
e elevação do Homem aos vários 
níveis materiais e espirituais. Incen-
tiva o Homem a procurar elevar o 
seu conhecimento para que possa 
não só transmiti-lo, mas também 
liderar, ajudando a sociedade em 
que está inserido, a desenvolver-se.

Não há dúvida que a compreen-
são correcta dos ensinamentos reli-
giosos contribui sobremaneira para 
que os muçulmanos vivam bem e não 
sejam uma comunidade atrasada.

A paz e a segurança são mais 
importantes do que a saúde, senão 
vejamos: se tivermos um cabrito 
doente, amarrado perto de nós, se 
lhe for dada comida, ela comerá, 
apesar da doença, segundo a sua 
necessidade, e depois dormirá sosse-
gada e tranquilamente. Mas se trou-
xermos um cabrito forte e saudável, 
e o amarrarmos junto a um animal 
feroz, este cabrito não comerá, ainda 
que lhe demos comida, pois estará 
preocupado com a presença do ani-
mal feroz nas cercanias. E ainda que 
coma, fá-lo-á de forma temerosa.

Isto indica que a graça da paz e 
segurança é mais importante para 
o Homem do que a graça da saúde, 
pois se o Homem estiver seguro 
conseguirá trabalhar e produzir. Mas 
se estiver com medo, toda a sua vida 
ficará conturbada, não conseguindo 
produzir, nem edificar, pois o medo 

impedi-lo-á de continuar a trabalhar.
A segurança e a paz resultam 

da justiça, pois quando no seio 
de povo esta impera, decerto que 
há bem-estar e evolução. Os seus 
cidadãos estarão em condições 
de atingir altos níveis de conheci-
mento, contribuindo assim para 
a melhoria da sua comunidade 
e não para a degradação, para a 
edificação e não para a destruição. 
Colaborarão no bem e na piedade 
e não no pecado e na agressão.

Quando a justiça e a fraternida-
de se disseminam numa sociedade, 
proliferará também o número de 
pessoas sensatas e capazes, que 
desejarão para os outros o que 
desejam para si mesmas, terão 
ânsia pela felicidade dos integran-
tes da sua sociedade, e espalharão 
o bem. Aí, a paz, a segurança e 
a tranquilidade implantar-se-ão 
naturalmente, pois as tradições 
cósmicas de Deus não se alteram.

Segurança significa a pessoa 
estar segura no seu dia-a-dia, na sua 
riqueza, na sua honra e na sua liber-
dade, e poder expressar os seus ide-
ais com toda a liberdade e segurança.

É com a segurança que os ri-
cos se sentem seguros nas suas 
riquezas, e os investidores se tran-
quilizam nos seus empreendi-
mentos, pois nenhum investidor 
poderá exercer as suas actividades 
num país onde não há segurança.

Se não houver segurança a 

sociedade assemelhar-se-á a uma 
selva onde o forte ataca o fraco, pois 
neste caso os membros da sociedade 
vivem com medo e preocupação.

As leis, o poder judiciário e 
a polícia são instituídas numa 
sociedade para que haja seguran-
ça, sendo obrigação do Estado 
preservar a segurança na socie-
dade através dessas instituições. 

É também obrigação dos reli-
giosos, através de exortações aos 
crentes, difundir o amor e a paz 
entre todos, eliminar tudo o que 
possa levar as pessoas à intolerância, 
à agressão e à violência no geral.

A segurança da socieda-
de estabelece-se quando se er-
radica a injustiça e o crime.

O desemprego pode também 
ameaçar a segurança, pois diz-se 
que: “Só um satanás combate aquele 
que trabalha, mas aquele que não 
trabalha é combatido por vários 
satanases que o seduzem de vá-
rias formas, contra a segurança”.

O Mundo está hoje globaliza-
do, não sendo possível que algum 
país viva isolado, alheando-se das 
coisas que acontecem noutras 
partes do Globo. Quer queira-
mos, quer não, estamos todos no 
mesmo barco, e o destino de todos 
nós é o mesmo. Os perigos que 
ameaçam um país de uma ou de 
outra forma, acabam ameaçando 
os restantes países. O Vírus Co-
rona é o exemplo actual disso,

O  P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.) diz: “O exemplo daqueles 
que observam os limites impostos 
por Deus, e daqueles que não os 
observam, assemelha-se a um 
grupo que está de viagem num 
barco, no qual alguns estão no 
compartimento superior, e ou-
tros no inferior, sendo que estes, 
quando precisam de água têm de 
subir ao piso superior. Mas alguns 
de entre eles, achando que tal é 
uma maçada dizem: “Se fizermos 
um furo no casco podemos obter 
água directamente do rio, para 
além de que não incomodamos 
os que estão em cima”. Se os que 
estão em cima não os impedirem 
de fazer isso, o barco afundar-se-á 
e todos eles afogar-se-ão. Mas se 
os impedirem, todos salvar-se-ão”.

Portanto, a responsabilidade 
da segurança não é apenas do 
Estado, mas sim de todos nós, da 
sociedade e do Estado, por igual.

Finalmente, para termos a 
segurança da saúde, e para o nos-
so bem-estar, gostaria de apelar 
a todos, para acatarmos com as 
medidas de precaução decretadas 
pelo Presidente da República e 
também pelas autoridades sanitá-
rias, para assim evitarmos a pro-
pagação do vírus, pois a prevenção 
é sempre melhor que a cura.

Deus que nos proteja e nos 
dê vitória contra o Vírus Corona!

Aamin!
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Para a nossa segurança
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A importância do registo de dados 
dos acidentes rodoviários

CassaMo  LaLá* sobre o aMbiente rodoviário

Pretendemos com 
este escrito aler-
tar, mais uma vez, 
para a importância 
dos procedimen-

tos de registos de dados dos 
acidentes rodoviários que, em 
Moçambique, é feito de forma 
muito deficiente, não se poden-
do acreditar nos números apre-
sentados quer pela Polícia de 
Trânsito, quer pelo INATTER, 
porque são estatísticas irreais.

Este assunto já foi objecto 
de estudo por parte do Governo 
que culminou com a proposta 
de se criar um Centro de Reco-
lha de Dados de Acidentes Ro-
doviários. Foi até elaborado e 
ensaiado um guião a ser usado 
pelos agentes de fiscalização, 
quando ocorra um acidente ro-
doviário, cujos dados nele re-
colhidos seriam enviados para 
o referido centro de recolha de 
dados para efeitos de estatís-
tica ou de estudos. Todo este 
trabalho que foi desenvolvido 
e cuidadosamente elaborado 

não passou de meras intenções, 
uma vez que foi arquivado nas 
gavetas das secretárias dos nos-
sos zelosos dirigentes. Acomo-
daram-se nos sistemas arcaicos 
com que vinham a trabalhar e, 
como parece que são contra 
tudo o que represente inova-
ção na forma de trabalhar com 
mais eficiência, ignoraram o 
preenchimento deste guião por-
que dá algum trabalho a fazer.

Existem muitas deficiências 
ao nível de registos e metodolo-
gia de análise de dados relativos 
aos acidentes, o que dificulta 
conhecer a realidade moçam-
bicana no que se refere à sinis-
tralidade rodoviária. Uma evo-
lução positiva neste âmbito só 
seria possível se houvesse uma 
base de dados actualizada e fi-
dedigna para poder proporcio-
nar estudos fiáveis e possibili-
tar traçar políticas e medidas de 
segurança e de prevenção que 
ajudassem a reduzir o número 
de acidentes e vítimas mortais. 

Por exemplo, porque razão 

ocorrem, em proporção quando 
comparado com outros lugares, 
mais acidentes em Maxixe e na 
Manhiça? Se tivéssemos o tal 
órgão de recolha de dados dos 
acidentes, saberíamos com pre-
cisão os locais em que ocorrem, 
o tipo de acidentes e a hora em 
que mais se registam. Seria fá-
cil ir aos locais e intervir com 
eficácia para corrigir ou elimi-
nar de forma científica as cau-
sas dos acidentes e também ir 
assim diminuído os pontos ne-
gros nas nossas vias públicas.

Sendo a sinistralidade rodo-
viária um problema complexo, 
de difícil análise e resolução, 
torna-se necessário o contribu-
to de todas as entidades com 
responsabilidade nesta área. 
Porém, todas estas entidades 
deveriam actuar sob planifica-
ção e orientação de um órgão 
coordenador de modo a que 
cada uma delas saiba onde e 
como contribuir para um ob-
jectivo comum. Este órgão co-
ordenador foi também criado 

e estudado o seu modo de ac-
tuação, mas tudo foi também 
parar nas referidas gavetas dos 
nossos ilustres irresponsáveis.

Em nossa opinião, se o ac-
tual Ministro dos Transportes 
e Comunicações quiser marcar 
positivamente a sua permanên-
cia como dirigente dos trans-
portes e da mobilidade segura 
dos cidadãos, terá de exigir, en-
tre outros aspectos, que se crie 
o mencionado órgão de recolha 
e registo de dados dos acidentes 
rodoviário, sem o qual não será 
possível traçar um plano de 
combate eficaz contra a sinis-
tralidade nas nossas estradas.

Em Moçambique não se per-
cebe bem a quem compete fazer 
o registo e estatística de toda 
a informação respeitante aos 
acidentes de viação. Será que 
compete ao INATTER, à Polí-
cia de Trânsito, à Direcção Na-
cional de Estatística ou a uma 
Autoridade Nacional de Segu-
rança Rodoviária a ser criada? 

Seria uma destas entidades 

a ser designada que passaria a 
ter conhecimento das variáveis 
que contribuem para a ocor-
rência dos acidentes, sejam 
eles referentes ao condutor, ao 
veículo, à via ou ao ambiente 
rodoviário. São estas variáveis 
intervenientes nos acidentes 
que possibilitam aos investi-
gadores chegar a resultados 
objectivos de modo a definir 
medidas de segurança e de 
prevenção rodoviárias. Assim, 
as bases de dados alimentadas 
com informação recolhida per-
mitiriam o cruzamento de va-
riáveis, o que melhoraria o co-
nhecimento sobre as causas da 
sinistralidade rodoviária. Só 
assim se pode ter uma infor-
mação real e agir em relação 
a competência dos condutores, 
competência dos peões, falha 
na fiscalização, políticas se-
guras e acção das autoridades.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL
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O PR decretou estado de emergência. As populações, ainda que de forma 
titubeante, vão encaixando as mensagens de prevenção de contágio da co-
vid-19, esse mal que vem dilacerando o mundo a cada minuto que passa. Os 
relatos falam de números temerários capazes de deixar qualquer bípede em 
pânico. Em Moçambique, depois dos primeiros dias de tensão e incerteza, 
o demónio chegou e as medidas de prevenção não demoraram a entrar em 
vigor. Todos estamos em casa em quarentena obrigatória. Maldita covid-19!

Por estas alturas em que o destino está nas mãos de Deus, nada nos 
resta do que rezar para que o Majestoso faça milagres e acordemos no dia 
seguinte com o mundo de novo na alta-roda. Cá na terra, os bispos de algu-
mas assembleias religiosas e outros filantropos que se apregoam senhores 
de milagres, não dizem absolutamente nada, e uns até em período difícil 
como este, se dão ao luxo de abrir contas para depósito do sempre apetecível 
dízimo. Dura realidade para o bolso dos crentes que devem, também por 
outro lado, poupar para aguentar com os trinta dias de confinamento social.

No meio desta praga, e como se ela de per si não fosse suficiente para 
criar dor na terra, os nossos  anjos da guarda, com o defeito de voar sempre 
que os queremos apanhar, deixam-nos ao critério dos diabos do açambar-
camento,  obrigando o cidadão a fazer ginástica financeira  no sentido de 
suportar  a já incaracterística situação de pesar social influenciada pelo 
covid-19. O sector responsável por controlar este mal, apresenta-se de 
um autêntico buraco na forma de agir e contornar a onda de especulação, 
causando no seio das massas um ambiente de indignação perante tamanha 
impotência ou, se quisermos, perante um alinhamento com este tipo de abuso.

Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós 
o vosso reino de forma a darmos a volta a este mal que assola o mundo. A 
covid-19. Pai Santo rogai por nós pecadores. Vem aí dias difíceis em que 
milhares de pessoas poderão morrer. O Governo tenta fazer de tudo para 
minorar a propagação e como dizíamos no início, as populações aos pou-
cos vão percebendo a mensagem. Mas ainda existem focos de renitência. 
Renitência que vai obrigar o Estado a assumir o seu poder, usando a força 
para estabilizar os momentos de tensão. Os populares reclamam sair a rua 
para exercer as suas habituais negociatas para alimentar os seus agregados 
familiares, não conjugando que em quarentena não haverá negócio algum. 
Seria o mesmo que vender frigoríficos nos pólos. Com a mobilidade huma-
na incarnada no regresso de nossos irmãos da vizinha África do Sul, país 
largamente infectado pelo novo corona vírus, o espectro de contágio passou 
a ser uma realidade, e este pode vir a ser o ponto fraco para a disseminação 
da doença. Face a este quadro desolador e deveras preocupante, temos que 
desde já juntar sinergias desde as instituições do Estado, acompanhadas 
pelos seus parceiros internacionais, despertando cedo para enfrentar um 
fenómeno que ameaça exterminar o globo. A declaração governamental de 
que as autoridades estão de prevenção, é já um grande passo e comprova 
o compromisso do Executivo e de todos os moçambicanos ao lado de 
uma forte campanha de sensibilização, em que os meios de comunicação 
social estão a desempenhar. Tratando-se de uma doença ainda sem cura e 
cujo combate seguro passa pela prevenção, temos que potenciar as contí-
nuas campanhas de esclarecimentos e sensibilização, educação e adopção 
de comportamentos responsáveis. Deus todo-poderoso, rogai por nós!

Editorial

| opinião |

Rogai por nós!

Quando o 
amor acaba

Quando o amor acaba nada é inocente. Mesmo algo tão sim-
ples e claro como “eu te amo” pode virar insulto em ouvidos 
preparados para ouvir insulto em tudo. “Só hoje é que me 
dizes isso?”. “Que amor é esse quando ainda ontem me insul-
taste?”. “Amor, amor, sabes o que isso significa?”. Ou coisas 

como “essa roupa fica-te muito bem” recebem esta resposta: “Pensas que 
não sei o que estás a pensar?”. O pior de tudo é que mesmo o silêncio não 
só é comprometedor como também um potencial insulto. Quando o amor 
acaba, tudo fica difícil.

Parece que o amor entre a Frelimo e o maravilhoso povo moçambicano 
acabou. Ela reage muito mal ao que o povo diz e o povo também reage muito 
mal ao que ela diz. Está-se de costas viradas, mas no mesmo veículo rumo 
a Outubro de 2019. Falhou verem-se bem agora neste Outubro, mas tudo 
indica que próximo ano nada vai falhar. Ambos precisariam de conselhos 
matrimoniais, mas o ambiente está tão mau que toda a gente é suspeita. Se 
me aceitassem a mim, apesar de ser parte interessada, aconselharia aos dois 
para comunicarem melhor. Isso significaria não só prestar maior atenção 
ao que se diz como também resistir à tentação de emocionalizar as coisas.

Estou a pensar nesta coisa da Vice-Ministra de Transportes. É até certo 
ponto um falso alarme. Primeiro, o jornalista que fez a reportagem prestou 
mau serviço jornalístico ao interpretar, ao invés de informar. Dizer que a 
“Ministra disse que a carta de condução não é obrigatória, só tira quem tem 
melhores condições” não constitui verdade. Não foi o que a Ministra disse. 
Ela disse, e passo a citar:

“Carta de condução não é como bilhete de identidade. O bilhete de identi-
dade é obrigatório, qualquer pessoa tem que ter o seu bilhete de identidade. 
A carta de condução não. É conforme as condições que eu tenho (que) vou 
tirar ou não a carta de condução. E hoje não é possível, a INATTER não 
consegue sobreviver, não consegue fazer este trabalho da melhor maneira 
possível porque ele é que tem que pagar”.

Não está bem dito, mas também não é o que se diz que ela disse. Ela faz 
uma distinção entre o que ela considera essencial e o que ela considera 
supérfluo. Bilhete de identidade é essencial, carta de condução é supérflua. 
Podemos não concordar com isso, mas como critério para determinar pre-
ços parece-me legítimo e defensável. Ao sugerir que carta de condução seja 
algo supérfluo ela não põe de lado a existência de excepções sobre as quais 
se possa falar. Andar aí a escrever que já agora só pode ser piloto quem tem 
dinheiro para comprar avião ou médico quem tem hospital parece exage-
rado e pouco constructivo. Sem acesso a tudo o que ela disse (a reportagem 
não apresenta tudo) é difícil saber com exactidão o contexto em que ela se 
pronunciou dessa maneira.

Na verdade, a discussão mais interessante seria essa sobre o essencial e o 
supérfluo. Mas como sempre, a Pérola do Índico interessa-se mais pelo su-
pérfluo e perde quase sempre a oportunidade de usar o espaço público para 
uma melhor abordagem do País. Existe uma cultura política demagógica 
entre nós que não ajuda muito a abordar os assuntos com seriedade. Assenta, 
quando é conveniente para quem quer criticar, na ideia de que as diferenças 
reais entre os moçambicanos não existem e que, por isso, tudo tem que ser 
feito sem descriminação.

O governo não pode proibir ninguém de tirar carta ou comprar carro só 
porque essa pessoa depois não vai ter dinheiro para sustentar a sua família. 
Mas pode muito bem tomar isso como critério para decidir como gerir me-
lhor os poucos recursos de que dispõe. Pode, inclusivamente, considerar a 
possibilidade de subsídios (se tiver os fundos para tal) para aqueles que não 
tendo meios precisam de carta para fins profissionais. Nada disso significa 
que em muitos casos a carta de condução não seja, por enquanto, um luxo 
que não deve impedir o governo de tomar as medidas de contenção de cus-
tos que achar melhores. Se tivesse dito, por exemplo, que nem toda a gente 
precisa de tratamento contra a malária, aí sim, teria dito algo muito grave.

Vamos assistir ao longo da semana a manifestações, por vezes, hipócritas 
de indignação, mas no fim nem o governo, nem a esfera pública terão ganho 
seja o que for. Vamos continuar sensíveis perante tudo o que o governo disser 
porque quer ele queira, quer não ele é o nosso bode expiatório de estimação. 
Está cada vez mais evidente que a Frelimo está perplexa em relação a muita 
coisa, mas a crise é algo que a ultrapassa até certo ponto. De resto, não é o 
que a Ministra disse que prova que a Frelimo está perplexa. É a evidente falta 
de direcção que cada vez mais caracteriza esta governação. O Presidente 
demonstra a cada dia que passa que muito provavelmente aquele lugar está 
acima das suas capacidades. A Comissão Política que devia servir de suporte 
intelectual e político há muito abdicou, por inépcia ou conformismo, desse 
seu papel preferindo dedicar o seu tempo a emitir comunicados de saudação 
duma liderança que não existe.

Só que não sei o que uma melhor liderança lograria. A crise é real e pelo 
menos por mim a Frelimo continua a ser a melhor aposta para lidar com ela. 
Mas, prontos, o amor parece ter acabado. E quando é assim, nada é inocente. 

eLísio MaCaMo
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César CarLos aLberto FranCisCo vaMos ver

O Assédio (sexual) no Local de Trabalho

Breve análise da Convenção C190 da
OIT e o quadro jurídico moçambicano

O assédio moral 
e sexual no lo-
cal de trabalho 
é sem dúvidas 
um tema sério e 

que exige de todos uma abor-
dagem frontal e incisiva, uma 
vez que afecta não só a vítima, 
isto é, o trabalhador, aquele que 
para muitos é considerado o 
bem mais valioso da empresa, 
mas também afecta a empresa. 

O assédio moral e sexual no 
local de trabalho é um problema 
global, basta lembrar de alguns 
casos mediáticos de assédio 
em que estiveram envolvidas 
grandes personalidades mundiais, 
tais são os casos do produtor de 
Hollywood Harvey Weinstein 
e várias actrizes, sobretudo no 
início da carreira, o ex-presidente 
do Israel Moshé Katzav e seus 
ex-funcionários, o então presidente 
dos Estados Unidos da América 
Bill Clinton e a sua estagiária 
Mónica Lewinsky, entre outros.

Como forma de responder 
a esta problemática, no dia 21 
de Junho de 2019, em Genebra, 
durante a 108ª Conferência Geral 
da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), foi aprovada 
a Convenção sobre a Violência 
e Assédio nº 190 (C190), com 
vista a eliminação da violência e 
assédio no mundo do trabalho1.

A aprovação desta convenção, 
primeira do género, ainda não 
ratificada por Moçambique, 
demonstra a preocupação da 
OIT e seus estados-membros, na 
regulação e protecção das vítimas 
destas práticas, e a necessidade 
de garantir um bom ambiente de 
trabalho, dignidade humana e 
justiça social aos trabalhadores.

Por isso, neste artigo propomo-
nos resumidamente reflectir sobre 
o assédio (moral) e assédio sexual, 
na perspectiva da C190 e do 
quadro jurídico moçambicano, seu 
conceito, âmbito, características, e 
meios de protecção e prevenção. 
Esperamos igualmente contribuir 
no debate de ideias na revisão 
da actual  lei  do trabalho 

moçambicana, e ainda propiciar 
maior divulgação de tais práticas 
para que se tornem mais facilmente 
reconhecíve is ,  dese jando 
a implementação de regras e 
programas mais abrangentes, claros 
e incisivos, tanto no que se refere à 
legislação, quanto à actuação dos 
empregadores na protecção eficaz 
contra o assédio (moral) e sexual 
à pessoa do assediado, para que 
estas situações sejam evitadas, 
diminuindo a sua incidência.

A Lei nº 23/2007, de 1 de 
Agosto, Lei do Trabalho (LT), 
não define o assédio (moral) 
ou assédio sexual, e nem seu 
âmbito, facto que cria dificuldades 
e suscita diversas interpretações 
na  ap l icação  de  sanções 
relacionadas com o assédio (moral) 
e sexual no contexto laboral.

O nº 2 do artigo 66º da LT, apenas 
considera o assédio (incluindo o 
sexual), como infracção passível 
de sanção disciplinar, quando 
praticado no local de trabalho 
ou mesmo fora dele, desde que 
interfira na estabilidade do emprego 
ou na progressão profissional. 

Por outro lado, o nº 1 do artigo 
1º da C190 define “violência 
e  assédio”  no mundo do 
trabalho como uma variedade 
de comportamentos e práticas 
inaceitáveis, ou ameaças, que 
ocorra uma ou repetidas vezes, 
que vise, ou provavelmente resulte 
em danos físicos, psicológicos, 
sexuais ou económicos, e inclui 
violência e assédio de género.

O anteprojecto da revisão 
da actual LT, já submetido na 
Assembleia da República na 
anterior legislatura, apresenta 
propostas de definições do assédio 
(moral) e do assédio sexual. 

Assim, de acordo com o referido 
ante-projecto da LT, considera-se 
como assédio (moral), qualquer 
comportamento concatenado e 
inconveniente, designadamente o 
que tenha por base em factor de 
discriminação, que seja praticado 
no momento de acesso ao emprego 
ou ainda no próprio emprego, 
trabalho ou formação profissional 

com a finalidade de abalar, causar 
perturbação ou constrangimento 
a determinada pessoa com gestos, 
palavras ou violência, atingindo 
a sua dignidade, ou originando 
ambiente laboral intimidativo, 
discriminatório, humilhante ou 
vexatório, hostil, desestabilizador 
da saúde física e psíquica. 

Enquanto o assédio sexual 
é definido como todo o acto 
constrangedor de determinada 
pessoa, feito com gestos, palavras 
ou com o recurso a violência 
que visa obter favorecimento 
o u  v a n t a g e m  s e x u a l .

Esta proposta de conceito e 
definição do assédio e do assédio 
sexual em sede da revisão da nossa 
LT representa sem dúvida um 
grande avanço no ordenamento 
jurídico moçambicano, dada a 
necessidade que existe em regular 
esta matéria cada vez mais actual e 
necessária no mundo do trabalho.

Conforme se pode notar a 
partir das definições do assédio 
e do assédio sexual propostos 
na revisão da LT, no assédio 
temos a manifestação de ataques 
verbais ou físicos ofensivos ou 
humilhantes, podendo abranger a 
violência física e/ou psicológica, 
susceptível de afectar a auto-estima 
da vítima e, em última análise, a sua 
desvinculação ao posto de trabalho, 
enquanto, no assédio sexual, 
os referidos comportamentos 
indesejados, de natureza verbal 
ou física, revestem carácter sexual 
(por exemplo, convites de teor 
sexual, envio de mensagens de teor 
sexual, tentativa de contacto físico 
constrangedor, chantagem para 
obtenção de emprego ou progressão 
na carreira em troca de favores 
sexuais, gestos obscenos, etc).

A Convenção C190 vem 
estabelecer um novo padrão 
internacional de trabalho na questão 
do assédio e do assédio sexual 
(âmbito pessoal), e tem como 
âmbito proteger trabalhadores 
vitima de assédio e de assédio 
sexual, independentemente da sua 
condição contratual, e inclui pessoas 
em treinamento, estrangeiros e 

aprendizes, trabalhadores cujos 
contratos cessaram, voluntários e 
candidatos a emprego. Reconhece 
também que, indivíduos que 
exercem a autoridade, deveres 
e responsabilidade de um 
empregador, também podem ser 
sujeitos a assédio, incluindo o 
sexual (nº 1 do artigo 2 da C190). 

No entanto, importa referir que 
a LT (actualmente em vigor) não 
estabelece o âmbito pessoal para 
situações de assédio e assédio 
sexual, ou seja, quem pode ser 
vítima do assédio e do assédio 
sexual para efeitos laborais. 

Analisando a proposta do 
conceito de assédio e de assédio 
sexual no anteprojecto de revisão 
da actual LT, facilmente pode-
se verificar que este abrange 
aos candidatos ao emprego, no 
momento do acesso ao emprego, aos 
trabalhadores no próprio emprego, 
ou aos estagiários ou aprendizes 
em formação profissional.

É preciso notar que, de acordo 
com a C190, o assédio e o assédio 
sexual afectam a mais sujeitos, 
para além dos mencionados acima 
e propostos em sede da proposta 
de revisão da LT. Tal é o caso dos 
voluntários2, e dos trabalhadores 
cujos contratos cessaram. 

A legislação moçambicana 
também deveria considerar assédio 
e assédio sexual, os casos em 
que o subordinado do superior 
hierárquico pratique actos 
definidos como tal relativamente 
ao seu superior hierárquico. 
Isto é, o assédio não deveria se 
limitar apenas aquele praticado 
pelo superior hierárquico contra 
seu subordinado, pois é possível 
inverter a pirâmide dos sujeitos.

Para além do assédio que ocorre 
no local de trabalho (instalações 
do empregador), a C190 vem 
alargar o seu espaço geográfico, 
considerando igualmente como 
assédio o que ocorre nos locais 
onde o trabalhador é remunerado, 
repousa, toma a sua refeição ou usa 
as instalações sanitárias, lavagem, 
ou troca de roupa, durante a viagem 
de trabalho, treinamentos, eventos 

ou actividades sociais relacionadas 
ao trabalho, comunicações 
relacionadas ao trabalho (inclusive 
por meios de tecnologias de 
informação e comunicação, 
aqui incluindo e-mail, grupos 
de WhatsApp, Facebook, etc.), 
as deslocações de ida e volta 
ao local de trabalho. A C190 
também reconhece que, o assédio 
e assédio sexual podem envolver 
terceiros, aqueles que entram 
em contacto com a empresa.

Do acima exposto, notamos 
que, ao nível da nossa legislação 
é importante definir de forma 
clara, o âmbito pessoal do assédio 
e assédio sexual, e alargar nos 
termos da C190. Por outro lado, 
urge igualmente definir o espaço 
geográfico e o meio pelo qual se 
pode praticar o assédio e assédio 
sexual, pois, muitas vezes, o assédio 
não acontece apenas nas instalações 
da entidade empregadora (local 
de trabalho), estrito senso, 
conforme demonstra-se acima.

Por outro lado, importa destacar 
que, o actual código penal pune no 
seu artigo 224 (3)3 o assédio sexual 
(resultante da relação laboral), com 
multa que varia de vinte a quarenta 
salários mínimos. A recente Lei 
de Revisão do Código Penal4 
aprovada e publicada (vacatio 
legis), e que entrará em vigor 
em Junho de 2020vem agravar 
as penas aplicadas aos casos de 
assédio sexual (resultante da 
relação laboral), ao estabelecer que, 
quem praticar este tipo de crime 
será punido com a pena de prisão 
até 2 anos e multa correspondente. 

Notamos que há um enorme 
esforço legislativo de se proteger 
as vítimas do assédio e assédio 
sexual, não obstante as dificuldades 
associadas a prova, no entanto, 
julgamos ser necessário que 
se criem meios de prevenção, 
através do envolvimento de todos 
sujeitos da relação laboral, é o 
caso do trabalhador e o sindicato 
representativo, empregadores 
e seu sindicato representativo.

1 Violence and harassment Convention, 2019 (No 190), Convention concerning the elimination of violence and harassment in world of work.
2  De acordo com o Decreto nº 52/2017, de 11 de Outubro, que aprova o Regulamento da Lei do Voluntariado, voluntário empregado é todo o indivíduo, 
nacional ou estrangeiro vinculado a uma entidade empregadora.
3 Lei nº 35/2014 de 31 de Dezembro – Lei da revisão do Código Penal.
4 Lei nº 24/2019 de 24 de Dezembro de 2019.
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Acusa Viana Magalhães 

Deputados da Frelimo 
não cumprem quarentena

O chefe da bancada da Renamo na Assembleia da Repú-
blica (AR), deputado Viana Magalhães, acusa alguns depu-
tados da Frelimo de não cumprirem a quarentena obrigató-
ria, depois do regresso de um país infectado pela Covid-19.

Sem apontar nomes, 
o chefe da bancada 
da Renamo, Viana 
Magalhães, deplo-
rou a atitude de al-

guns deputados da Frelimo e do 
Governo que, segundo ele, via-
jaram para fora do país, mas ao 
voltarem não observaram a me-
dida de quarentena obrigatória.

Magalhães disse, cate-
goricamente, durante o seu 
discurso de abertura da pri-
meira sessão ordinária da IXª 
legislatura da AR, que alguns 
deputados inclusive se en-
contravam na sala de sessões. 

“Algumas figuras de proa 
ligadas à Frelimo viajaram para 

o exterior para países infecta-
dos e no regresso não obser-
varam o regime de quarentena. 
Estão presentes na sala pessoas 
que se expuseram a doença”, 
acusou Magalhães para depois 
os aconselhar a fazer o teste.

Renamo também já está em 
quarentena

Por seu turno, o líder da 
Renamo, Ossufo Momade, 
convocou a imprensa, recente-
mente, na capital, para expli-
car que seu partido não estará 
à margem do sofrimento dos 
cidadãos do mundo em geral, 
e dos moçambicanos em parti-
cular, que estão sendo infecta-

dos e afectados pela Covid-19. 
“Por isso, a Comissão Po-

lítica Nacional convocou a sua 
IIª sessão extraordinária, no 
dia 24 de Março de 2020, na 

sua sede nacional, para anali-
sar a actual situação da pande-
mia Covid-19. Face à situação 
da pandemia no nosso país, a 
Comissão Política Nacional 

deliberou, por um período de 
30 dias, que as sedes das de-
legações políticas do partido, 
a todos os níveis, funcionem 
condicionadas a um regime 
de serviços mínimos”, dis-
se Momade, para de seguida 
acrescentar que também man-
dou “cancelar todas as reuni-
ões e comícios programados”. 

Outrossim, Ossufo Moma-
de garantiu que vai orientar 
as bancadas na Assembleia da 
República, Assembleias Pro-
vinciais, Assembleias Munici-
pais e outros representantes da 
Renamo em órgãos do Estado 
para que a sua participação seja 
com maior segurança possível.

“Exortar a todos os mem-
bros, simpatizantes e população 
em geral para observarem, rigo-
rosamente, as medidas de pre-
venção e combate da pandemia 
Covid-19, disseminando as in-
formações nas suas comunida-
des”, exortou Ossufo Momade.  

Procura de sabão

Indústria e comércio garantem 
quantidade suficiente

O sector da Indústria e Comércio, ao nível da cidade de Ma-
puto, assegura existirem, no mercado, quantidades suficientes 
de sabão para responder à crescente procura que se regista nos 
últimos dias, visto se tratar de um produto acessível cujo uso é 
recomendado para a prevenção e combate ao novo Coronavírus.

A garantia foi dada 
na sexta-feira, 
27 de Março, 
pelo director da 
Indústria e Co-

mércio da Cidade de Maputo, 
Sidónio dos Santos, depois de 
uma visita efectuada a uma 
unidade de produção de sabão, 
com uma capacidade instala-
da de 8.5 toneladas por dia.

Neste momento, confor-
me explicaram os gestores, 
a fábrica tem armazenadas 
120 mil toneladas de sabão, 
quantidade suficiente para 
abastecer o mercado nacional 

por um período de seis me-
ses, sem contar com as que 
ainda estão a ser produzidas.

“Tendo em conta as me-
didas anunciadas no âmbito 
das acções de combate e pre-
venção do Coronavírus, a em-
presa parou de exportar duas 
mil toneladas deste produto 
para Malawi, Zimbabwe e 
Zâmbia, o que vai, certamen-
te, contribuir para o aumento 
da oferta no mercado nacio-
nal”, disse Sidónio dos Santos.

Para além da fábrica de 
sabão, o director da Indús-
tria e Comércio da Cidade de 

Maputo visitou os principais 
supermercados da capital do 
país para se inteirar do nível 
de implementação das medi-
das de prevenção, bem como 
controlar os preços praticados.

Sidónio dos Santos, que se 
fazia acompanhar por inspec-
tores da Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas 
(INAE), disse ter constatado, 
com satisfação, o cumpri-

mento das medidas de pre-
venção do Coronavírus e a 
disponibilidade de produ-
tos básicos, com destaque 
para os de origem nacional.

“A maior parte dos es-
tabelecimentos está a aca-
tar as medidas de preven-
ção, disponibilizando os 
produtos (álcool à base de 
gel, desinfectante ou sa-
bão) aos clientes à sua en-
trada para a lavagem das 
mãos”, afirmou o director.

Relativamente aos pro-
dutos, Sidónio dos San-
tos referiu que os esta-
belecimentos passaram a 

fazer a reposição do stock 
diária e mensalmente, depen-
dendo da procura, aumen-
tando, dessa forma, a sua 
disponibilidade no mercado.
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O exercício da cidadania 

É o quarto aspecto do direito à 
educação e explica-se pelo facto de 
o exercício dos direitos relativos à 
cidadania estar intimamente ligado 
à utilização de instrumentos que 
permitam ao indivíduo a efectiva 
participação social. O direito à 
educação parte do reconhecimento 
de que o saber sistemático é mais 
do que uma importante herança 
cultural, pois a educação não é um 
processo alheio a valores, mas estes 
não podem deixar de ser os valores 
constitucionais, consubstanciados 
na contribuição para a igualdade 
de oportunidades; superação das 
desigualdades económicas, sociais 
e culturais; desenvolvimento da 
personalidade e do espírito de tole-
rância, de compreensão mútua, de 
solidariedade e de responsabilidade. 
Referindo-se a valores na sociedade 
(criação da ética da riqueza e da 
sua distribuição), Brazão Mazula 
menciona a necessidade da «urgente 
introdução da ética nas instituições 
de ensino de todos os níveis». Fa-
zendo referência a G. A. Bennaars, 
Mazula sugere que tal educação 
deverá abranger quatro aspectos 
de moralidade, nomeadamente: 19 
Artigo 120.o da Constituição da 
República. 20 HOMEM, António 
Pedro Barbas, «Fontes do Direito 
da Educação na União Europeia», 
in Temas do Direito da Educação 
[coord. António Pedro Barbas Ho-
mem], Almedina, 2006, p. 27. 21 
Idem, ibidem, p. 27. Assinale-se 
que há um entendimento crescente 
e concordância de que uma popu-
lação alfabetizada é essencial para 
uma participação mais significativa 
com vista ao alcance das priorida-
des do desenvolvimento nacional, 
assim como para que o povo de 
uma nação se envolva activamente 
num mundo sempre em mudança, 
globalizado e que aspira à justiça 
e à igualdade de género. O acesso 
à educação é também um meio de 
abertura que dá ao indivíduo uma 
chave de autoconstrução e de se 
reconhecer como capaz de opções 
diferenciadas. Contudo, não quer 
isto dizer que uma pessoa analfa-
beta seja ignorante e propensa a 
praticar o mal, o que implicaria a 
sua exclusão dos processos sociais. 
MAZULA, Brazão, Ética, Educação 
e Criação da Riqueza, Uma Reflexão 
Epistemológica, ob. cit., p. 75. 9 
«i) o aspecto cognitivo, que incide 
na colecção da informação real e 
técnica, na educação e na ideia de 
racionalidade; ii) o da motivação, 
ou a dimensão normativa, virada 
para o respeito das normas e dos 
valores que, por sua vez, indicam os 
objectivos e as metas da educação; 
iii) o aspecto de comportamento ou 
a dimensão dialógica, que ensina 
e se aprende a ser democrático, 

diálogo implica entender através 
da comunicação, numa base de 
igualdade; e iv) a dimensão cria-
tiva, ou o aspecto social: aprende-
-se a ser serviçal; saber servir é 
significativo para a comunidade; 
adquire-se a capacidade de cuidar-
-se de si próprio, indo para além do 
auto-interesse. A dimensão criativa 
caminha junto com a dimensão 
dialógica.» 24 Com educação, o ci-
dadão torna-se capaz de se apoderar 
de padrões cognitivos e formativos 
pelos quais tem maiores possibilida-
des de participar no destino da sua 
sociedade, colaborando assim na 
sua transformação. Ter o domínio 
de conhecimentos sistemáticos é 
também uma conditio sine qua non 
que permite alargar o campo e o 
horizonte de novos conhecimentos. 

Qualificação para o trabalho

O preparo profissional dos in-
divíduos está intimamente ligado 
à educação, elemento indispen-
sável até mesmo na realização de 
tarefas consideradas trabalho não 
intelectual. Além disso, hodierna-
mente, essa qualificação pode ser 
entendida também nas situações 
de aperfeiçoamento e actualização 
profissionais, bastante comuns para 
as tarefas técnicas, principalmente 
aquelas vinculadas à tecnologia. A 
par destes considerandos, devemos 
questionar-nos sobre o efectivo 
exercício deste direito pelas nossas 
crianças em algumas partes do nosso 
país devido aos conflitos armados 
existentes e à falta de condições 
razoáveis para ministrar e receber 
aulas em alguns locais. Posto isto, 
levantam-se duas questões ligadas 
ao Direito Constitucional: — O di-
reito à educação, plasmado na CRM, 
na lei e nos diversos instrumentos 
internacionais de que Moçambique 
é parte é um direito absoluto, ina-
lienável e irrenunciável? — É um 
direito sindicável judicialmente? 
Isto é, quais os efeitos jurídicos da 
sua postergação? Que deve fazer o 
cidadão que é privado do gozo deste 
direito? Este direito, que, na nossa 
ordem jurídica, é de consagração 
do poder constituinte originário, 
numa vertente positiva, como típico 
direito social de garantia, envolve, 
necessariamente, a intervenção do 
Estado para sua efectivação como 
direito de acesso à escola, direito ao 
ensino, o que representa a obrigação 
para o Estado de criar e manter 
escolas 25 . O 24 Idem, ibidem. 
25 No mesmo sentido, v. CANO-
TILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, 
Vital, Constituição da República 
Portuguesa Anotada, 4.a edição, ob. 
cit., p. 571. 10 discurso dos direitos 
humanos existe e tem evoluído, mas 
não é ainda suficiente; há que ir mais 
longe e fazer do direito à educação 
uma realidade. A consciencialização 

passa pela efectivação deste di-
reito desde a mais tenra infância. 
Os cidadãos adultos de amanhã 
são as crianças de hoje que ca-
recem do exercício deste direito 
para serem melhores cidadãos. 

Empoderamento da Mulher 
A palavra «empoderamento» é 

descrita em dicionários da língua 
portuguesa como o Aurélio e o 
Houaiss. Nestes, o termo conceitua 
o acto ou efeito de promover cons-
ciencialização e tomada de poder de 
influência de uma pessoa ou grupo 
social, geralmente para efectuar 
mudanças de ordem social, política, 
económica e cultural no contexto 
que o afecta. A ideia é dar a alguém 
ou a um grupo o poder de decisão 
em vez de o tutelar. O movimento 
feminista negro, por exemplo, traba-
lha para empoderar mulheres negras, 
promovendo conscientização, por 
meio de educação comunitária, 
palestras e produção de conteúdo. 
O objectivo é dar instrumentos 
necessários para que esse grupo 
reivindique políticas públicas que 
beneficiem ou diminuam as suas 
dificuldades específicas. O vocá-
bulo «empoderamento» apresenta 
diversos conceitos em função do 
contexto em que é analisado, sendo 
que, no caso concreto, nos referimos 
a igualdade de género e desenvol-
vimento. Trata-se de um processo 
dinâmico centrado na comunidade 
local que implica o envolvimento da 
mulher em grupos e organizações 
sociais. Neste sentido, atentemos 
nas palavras de Kabeer, citado por 
Isabel Casimiro e Amélia Souto: «A 
análise de poder enquanto processo 
de empoderamento significativo e 
sustentável não pode ser somente ao 
nível do indivíduo devendo ser tam-
bém ao nível estrutural; não somente 
em termos formais, por referência, 
por exemplo, à igualdade de direitos 
estipulada na Constituição, mas 
também nas regras e relações que 
predominam nas esferas pessoal, 
social, económica e política da 
vida, nas estruturas mais profun-
das e escondidas, que conformam 
a distribuição de recursos e poder 
e que o reproduzem ao longo do 
tempo, traduzindo-se em impactos 
significativos na gama de possibili-
dades viáveis para todos os indiví-
duos numa determinada sociedade.» 
https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2016/10/06/A-origem-do-
-conceito-de-empoderamento-a-
-palavrada-vez [consultado em 12 
de Março de 2020]. 27 KABEER 
apud CASIMIRO, Isabel Maria; 
SOUTO, Amélia Neves de, Empo-
deramento económico da mulher: 
movimento associativo e acesso a 
fundos de desenvolvimento local, 
Centro de Estudos Africanos, Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 
Maputo, 2010, p. 19. No que se 
refere ao empoderamento da mulher, 

registamos que, ao longo do tempo, 
sobretudo nas três últimas décadas, 
cresceu no mundo todo a necessi-
dade de criar medidas para aumen-
tar a equidade social, económica e 
política. As políticas públicas apon-
tam o empoderamento feminino 
como mecanismo crucial para o 
desenvolvimento na vida das pes-
soas e nas comunidades em geral. 
Órgãos governamentais, organiza-
ções da sociedade civil, agências de 
cooperação e organizações financei-
ras multilaterais, como o Banco 
Mundial e o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 
têm-se apropriado do termo «empo-
deramento» como discurso numa 
dimensão instrumental e metodoló-
gica, com o intuito de diminuir os 
índices de pobreza e exclusão social 
a fim de alavancar o desenvolvimen-

to local, diferentemente dos movi-
mentos feminista e negro, que se 
apropriam do termo com uma co-
notação mais radical e política. 
Estabelecem-se assim os seguintes 
princípios de empoderamento das 
mulheres: (i) estabelecer liderança 
corporativa de alto nível para a 
igualdade de género; (ii) tratar todos 
os homens e mulheres de forma 
justa no trabalho — respeitar e 
apoiar os direitos humanos e a não-
-discriminação; (iii) garantir a saúde, 
a segurança e o bem-estar de todos 
os trabalhadores e as trabalhadoras; 
(iv) promover a educação, a forma-
ção e o desenvolvimento profissio-
nal das mulheres; (v) implementar 
o desenvolvimento empresarial e as 
práticas da cadeia de suprimentos e 
de marketing que empoderem as 
mulheres; (vi) promover igualdade 

através de iniciativas e defesa da 
comunidade; e (vii) mediar e publi-
car os progressos para alcançar a 
igualdade de género. Verificamos 
que, nos Estados Unidos, nos anos 
70 do século passado, com o movi-
mento negro, o termo «empodera-
mento» surgiu como «uma forma 
de expressar a Auto valoração da 
raça e a conquista da cidadania 
plena». No âmbito do universo fe-
minista, as precursoras que difundi-
ram o termo foram Gita Sen e Ca-
renGrown. No seu texto Develop-
ment, Crisis andAlternativeVisions, 
o conceito de empoderamento é 
abordado como uma estratégia 
conquistada por mulheres dos cha-
mados países de terceiro mundo para 
dar um novo significado às suas 
próprias vidas e, respectivamente, 
promover transformações sociais. 

Nesta perspectiva, as mulheres são 
sujeitos de direito internacional aos 
quais são reconhecidos os mesmos 
direitos que aos homens. Esse reco-
nhecimento decorre da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
(1948) e da totalidade dos textos 
internacionais que se lhe seguiram. 
Reconhecendo-se que, não obstante 
os instrumentos internacionais 
subscritos e as mudanças legislativas 
nacionais operadas, a discriminação 
continuava a ser uma realidade, 
surgiram textos internacionais de 
protecção específica das mulheres, 
entre os quais a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, 
aprovada em 1979 pelas Nações 
Unidas e ratificada por Moçambique 
em 1993. 29 SOUSA, Rita Mota, 
«As Correntes da Teoria Feminista 
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do Direito», in Introdução às Teorias 
Feministas do Direito, Biblioteca 
das Ciências Sociais, Editores 
Afrontamento, 2015, p. 25. 12 
aponta-se como condição prévia 
para o empoderamento das mulheres 
a sua organização em espaços de-
mocráticos e participativos como 
associações. Nos países de língua 
portuguesa, o termo «empodera-
mento» tem vindo a transformar-se 
em categoria analítica e empírica de 
diversas disciplinas e áreas de co-
nhecimento. No nosso país, o vocá-
bulo tem sido associado ao concei-
to de poder. Este é condicionado à 
experiência feminina num duplo 
sentido — citando CarmenDeere e 
Magdalena León, «é fonte de sua 
opressão quando objeto de abuso e 
uma fonte de emancipação em seu 
uso [...] um mecanismo de resistên-

cia ou tomada de poder, sobre as 
formas existentes do mesmo». 
Nessa direcção, a conquista do 
empoderamento está imbricada em 
quatro formas de exercer o poder: 
«poder sobre», «poder para», «poder 
com» e «poder de dentro» 30 . 
Quando a mulher começa a ter a 
atitude empoderada, deixa de se ater 
aos padrões estabelecidos pela so-
ciedade, no sentido de liberdade de 
escolhas. Ela passa a entender que 
o seu bem-estar deriva de como se 
posiciona perante a vida. A mulher 
passa a reconhecer-se como um ser 
humano em contínuo trabalho de 
transformação e que, ao transformar-
-se, transforma o mundo. É exacta-
mente essa a fonte do poder, o poder 
de escolha, a tomada de decisão. O 
empoderamento passa assim pela 
realização de jure e de facto da 

igualdade entre o género feminino 
e masculino, ao nível da vida polí-
tica, económica social e cultural, 
procurando-se o equilíbrio na de-
mocratização do espaço público, 
pois só assim as mulheres ganharão 
consciência de que têm direito a 
direitos. Depreende-se da Constitui-
ção da República que esta igualdade 
promotora do empoderamento 
apresenta três dimensões: a do tra-
tamento e da participação política; 
a do tratamento e da participação 
económica; e a do tratamento e da 
participação sociocultural. De notar 
que os processos de participação 
facultam os poderes do empodera-
mento. É também neste aspecto que 
se frisa a importância da educação, 
que permitirá à mulher a superação 
da condição de desigualdade histó-
rica em que se encontra, lutando pela 
não-permanência na exclusão sem 
o direito do exercício pleno da ci-
dadania. Não obstante o sucesso no 
empoderamento da mulher, este 
passa pela sua própria autoconfian-
ça, no sentido de perceber que é 
capaz de exercer e gozar os seus 
direitos. Embora as lutas das mulhe-
res pelo empoderamento se eviden-
ciem por meio de esforços colecti-
vos, o 30 DEERE, Carmen Diana; 
LEÓN, Magdalena, O Empodera-
mento da Mulher: direitos à terra e 
direitos de propriedade na América 
Latina, UFRGS Editora: Ford Foun-
dation, Porto Alegre, 2002, p. 28. 
13 processo de empoderamento e 
de atitude concentra-se ao nível 
individual, sendo este um processo 
contínuo e não um produto acabado. 
Isabel Casimiro e Amélia Souto 
referem: «A palavra “poder” pode 
referir-se a poder mandar, poder 
fazer, poder ser, que quer dizer, a 
dominar e administrar os recursos 
ou pode significar a habilidade para 
fazer escolhas estratégicas que 
conduzam a um processo de mudan-
ça ao nível das normas, das institui-
ções e dos recursos, e ao nível das 
relações estruturais de género, 
classe, etc.» 31 A capacidade para 
definir o seu próprio caminho e to-
mar as suas próprias decisões reco-
nhecendo e respeitando os direitos 
dos outros, num processo de procu-
ra de melhores condições de vida 
para as mulheres, os homens, as 
famílias e as comunidades dinamiza 
toda uma série de processos como 
os de individualização, identidade 
e empoderamento. No que tange a 
este último, na sua obra, Friedmann 
elucida que empoderamento «é todo 
acréscimo de poder que, induzido 
ou conquistado, permite aos indiví-
duos ou unidades familiares aumen-
tarem a eficácia do seu exercício de 
cidadania». Em relação às unidades 
domésticas, menciona que existem 
três tipos de empoderamento rele-
vantes: o social, referente ao acesso 
à informação, conhecimentos, téc-

nicas e recursos financeiros para a 
produção doméstica; o político, que 
se centra no processo através do qual 
se tomam decisões; e o psicológico 
ou pessoal, que começa quando 
alguém toma consciência da sua 
autonomia e desenvolvimento. A 
pesquisadora León considera que 
«empoderar-se significa que las 
personas adquierem el control de 
sus vidas». A autora assinala que o 
empoderamento não é um processo 
linear, tampouco é igual para todas, 
já que está intimamente ligado à 
trajectória de vida e ao contexto 
familiar em que cada mulher está 
inserida. É de notar que, para o 
movimento feminista, o empodera-
mento é utilizado no âmbito da al-
teração radical dos processos e es-
truturas que reduzem a posição de 
subordinada das mulheres. Conce-
be-se que as mulheres se tornam 
empoderadas através da tomada de 
decisões colectivas e de mudanças 
individuais. Paulo Freire foi o pre-
cursor no Brasil da utilização do 
conceito de empoderamento, neo-
logismo criado a partir da tradução 
do inglês «empowerment». O autor 
utilizava o termo na  CASIMIRO, 
Isabel Maria; SOUTO, Amélia 
Neves de, Empoderamento econó-
mico da mulher: movimento asso-
ciativo e acesso a fundos de desen-
volvimento local, ob. cit., p. 13. 32 
FRIEDMANN, John, Empower-
ment, uma política de desenvolvi-
mento alternativo, Celta, Oeiras, 
1996, p. 3. 33 LEÓN, Magdalena, 
«Empoderamiento: relaciones de las 
mujeres com el poder», in Revista 
Estudos Feministas, V. 8, n.o 2, p. 
95, 2000 [disponível e http://www.
rbcdh.ufsc.br/index.php/ref/article/
view/11935/11201, consultado em 
14 de Março de 2020].  língua in-
glesa por acreditar que, na tradução 
livre para o português, não estava 
contemplado o sentido fidedigno do 
termo. O «empowerment» é visto 
por Freire numa perspectiva políti-
co-social. Nas suas palavras: «A 
questão do empowerment da classe 
social envolve a questão de como a 
classe trabalhadora, através de suas 
próprias experiências, na sua própria 
construção de cultura, se empenha 
na obtenção do poder político. O 
poder é aqui entendido, relacionado 
ao aumento da conscientização que 
leva a desenvolver a criticidade e, 
consequentemente, ocasiona trans-
formações sociais.» Paulo Freire 
menciona ainda que o empodera-
mento consiste na capacidade do 
indivíduo ou grupo de usufruir da 
liberdade para realizar as suas pró-
prias escolhas políticas, económicas, 
culturais, psicológicas, entre outras, 
livre de dominações. Dessa forma, 
o indivíduo ou grupo, quando em-
poderado, pode avançar e superar 
processos no estado de subordinação 
(dependência económica, física e 

outras). Concomitantemente, o 
empoderamento é visto como um 
processo educativo com ênfase no 
desenvolvimento da consciência 
crítica dos sujeitos, no âmbito tanto 
individual como colectivo, perante 
as relações de poder instauradas na 
sociedade em geral e entre homens 
e mulheres. Em Moçambique, é de 
realçar que o Estado promove, apoia 
e valoriza o desenvolvimento da 
mulher e incentiva o seu papel 
crescente na sociedade, em todas as 
esferas da actividade política, eco-
nómica, social e cultural. As reper-
cussões sociais que se esperam dos 
sujeitos empoderados dizem respei-
to às transformações socioculturais 
baseadas nos princípios de alterida-
de, liberdade e equidade. Quando o 
mundo se prepara para celebrar os 
25 anos da IV Conferência Mundial 
de Beijing sobre a mulher, realizada 
em 1995, na China, Moçambique 
apresenta-se como um dos países 
que registaram avanços significati-
vos nas áreas de acesso da mulher 
à educação, à participação em luga-
res de tomada de decisão, aos órgãos 
legislativo e executivo e aos serviços 
de saúde. Em Beijing, o mundo 
assumiu compromissos em prol dos 
direitos da mulher, através da im-
plementação de acções em 12 áreas 
identificadas como cruciais para 
promover a igualdade de género e 
o seu empoderamento, nomeada-
mente pobreza, educação e forma-
ção, saúde, violência, conflito arma-
do, economia, poder e tomada de 
decisões, mecanismos institucionais 
para o avanço da mulher, direitos 
humanos, comunicação social, 
ambiente e educação da rapariga. 34 
FREIRE, Paulo apud SILVA, Lau-
delina Inácio da, O empoderamento 
da mulher na política, Comunicação 
para o Congresso Internacional da 
FIFCJ, 2018, p. 3. 35 Artigo 122. o 
(Mulher) da Constituição da Repú-
blica de Moçambique. 15 Segundo 
o relatório nacional de Moçambique, 
no que respeita à educação das ra-
parigas, já em 2009, o país alcançou 
a paridade no ensino primário, 
tendo sido atingida a taxa líquida de 
escolarização de cerca de 95,1 %. 
No caso das mulheres adultas, por 
exemplo, a educação de adultos, 
incluindo a alfabetização, cria pla-
taformas para que a mulher se em-
podere, pois, por meio de uma ins-
trução direccionada, permite-se que 
a mulher — a mais privada no as-
pecto do acesso à educação — seja 
empoderada 36 nas diversas esferas 
da sociedade. Na educação, a dife-
rença pode ser alcançada quando, 
no decurso das aulas, paralelamen-
te às matérias do plano curricular, o 
docente destaca as liberdades fun-
damentais e sublinha valores de 
igualdade. Apesar destes assinalá-
veis avanços no âmbito do empode-
ramento da mulher em Moçambi-

que, a maioria das raparigas e mu-
lheres jovens, em particular, ainda 
enfrenta uma desvantagem reniten-
te, uma vez que as desigualdades de 
género estão tão incorporadas e 
naturalizadas no quotidiano femini-
no, que até mesmo quando as mu-
lheres sofrem injustiças ou violên-
cias muitas delas se calam e aceitam 
a submissão por conceberem essa 
situação como algo natural. Ainda 
hoje, infelizmente, há, por parte de 
uma grande franja da sociedade, a 
exigência de que a mulher precisa 
de demonstrar a sua capacidade para 
justificar a sua presença em certos 
espaços, principalmente nos centros 
de decisões políticas. Por exemplo, 
o pensamento de que a mulher não 
foi feita para a política continua a 
ser fortemente nutrido; ignora-se 
que a mulher poder exercer todas as 
actividades masculinas, desde que 
o espírito da sociedade a isso a in-
centive. Contudo, o primeiro passo 
para o empoderamento deve ser o 
despertar da consciência por parte 
das mulheres em relação à discrimi-
nação de género. É necessário que 
as mulheres reconheçam que existe 
desigualdade entre homens e mu-
lheres, que se indignem com essa 
situação e que a queiram transfor-
mar. Para se empoderarem, as mu-
lheres devem melhorar a sua auto-
percepção, acreditar que são capazes 
de mudar as suas crenças em relação 
à submissão e despertar para os seus 
direitos. Mais do que dar espaço à 
mulher, é preciso deixá-la falar. Mais 
do que deixá-la falar, é necessário 
deixá-la trabalhar. E, para trabalhar 
nas diversas áreas que domina, é 
preciso que se lhe dê oportunidade 
para a educação e abrir-lhe caminhos 
para tal. A doutrina que sustenta a 
igualdade dos indivíduos perante a 
lei, independentemente de serem 
homens ou mulheres, não é uma 
causa popular. Apesar dos avanços 
significativos registados em Mo-
çambique, essa realidade não se 
confunde com a da esmagadora 
maioria das mulheres. O sexismo é 
um problema educacional, cultural, 
social, político e jurídico. 1Não 
obstante os desafios que se colocam 
no que se refere ao empoderamento 
da mulher em Moçambique por 
razões de ordem económica, políti-
ca e social, há que reconhecer, como 
assinala Catarina Salgado, que: 
«Moçambique tem vindo a fazer 
progressos assinaláveis no domínio 
das relações de género, que se fazem 
sentir sobretudo ao nível da CPLP, 
o que tem contribuído para fortale-
cer o papel da mulher na sociedade 
e até no próprio Estado, sendo de 
realçar o crescimento da sua repre-
sentatividade a nível do Parlamento, 
no Conselho de Ministros, Gover-
nação descentralizada, e até da 
magistratura.
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Ministra do Trabalho monitora 
fronteira de Ressano Garcia

No âmbito da monitoria 
das medidas de prevenção 
do COVID 19, uma equipa 
multissectorial chefiada pela 
Ministra do Trabalho e Segu-
rança Social, Margarida Ada-
mugy Talapa, deslocou-se, na 
última sexta-feira, dia 27 de 
Março, à fronteira de Ressano 
Garcia, com vista a se intei-
rar do movimento migratório, 
em virtude do governo sul-
-africano ter decretado 21 dias 
de quarentena obrigatória. 

A titular do Traba-
lho e Segurança 
Social fazia-se 
acompanhar pela 
Vice Ministra 

de Saúde, Lídia Cardoso, pelo 
Vice-Comandante Geral da 
PRM, pela Directora Geral do 
INGC e pela Directora Geral 
do SENAMI. A esta equipa, 
juntou-se uma outra que se 
encontrava no local desde o 
dia anterior, encabeçada pelo 
Vice-Ministro do Trabalho e 
Segurança Social, para além de 
ter contado ainda com a parti-

cipação da Secretária de Es-
tado da Província de Maputo.

Nesta visita, a delegação 
constatou que a situação na 
fronteira de Ressano Garcia 
está calma e controlada, que os 
técnicos multissectoriais estão 
a interagir com os sul-africanos.

Do registo de movimento 
migratório de mineiros, traba-
lhadores das farmas, informais 
e outros, verificou-se que, no 
dia 26 de Março, foi regista-

do o movimento migratório de 
7.235 pessoas das quais 5.415 
foram entradas e 1.820 saídas 
e que, no dia 27 de Março, 
foi registado o movimento de 
6.483 pessoas, dos quais 6.331 
foram entradas, destes 2.337 
são repatriadas e 152 saídas.

A delegação verificou ain-
da que o pessoal de Saúde 
no local possui equipamen-
to necessário de rastreio e de 
prevenção, nomeadamente 

termómetros para medição 
de temperatura, máscaras de 
protecção, álcool, gel para de-
sinfectar as mãos, entre outros.

Constatou ainda que todos 
os cidadãos que entraram no 
país foram rastreados e que 
não houve casos de suspeita, 
tendo sido acauteladas as medi-
das de prevenção estabelecidas 
pelo Governo de Moçambique 
e que o movimento migratório 
só é efectuado mediante a apre-
sentação de senha de rastreio 
emitida pela equipa da Saúde.

A delegação observou ain-
da que, nas primeiras horas de 
sexta-feira, registou-se uma 
pressão resultante da tendência 
dos repatriados serem atendi-
dos em primeiro lugar e que a 
fronteira do lado sul-africano 
foi encerrada por volta das 
13:30h, contrariamente, à deci-
são inicial de se encerrar às 0h;

A TEBA informou que até, à 
presente data, não havia registo 
de mineiros moçambicanos con-
taminados com o COVID 19 e 
que, posteriormente, enviará os 
dados dos mineiros que regres-

saram ao país com a indicação 
do destino final dos mesmos.

Face às constatações aci-
ma apresentadas, a Ministra do 
Trabalho e Segurança Social, 
fez as seguintes recomenda-
ções: “Os órgãos locais devem 
realizar o trabalho de sensibili-
zação sobre as medidas de pre-
venção às populações da cidade 
de Maputo e Províncias de Ma-
puto, Gaza e Inhambane; que se 
deve continuar com a vigilância 
às pessoas que entraram no país 
em coordenação com as auto-
ridades locais e se continuar 
em prontidão no terreno, com 
vista a se evitar situações ines-
peradas e manter a vigilância”.

Finalmente, a Ministra 
do Trabalho e Segurança So-
cial saudou o esforço colecti-
vo das diferentes instituições, 
que intervém no atendimento 
dos migrantes, tendo enco-
rajado a continuidade do tra-
balho dentro de espírito de 
equipa, coesão e lamentou a 
onda de desinformação, atra-
vés de mensagens e vídeos 
que não reflectem a realidade.  
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PNUD, OIT e Gapi juntos na reabilitação e 
continuidade de negócios pós-desastres naturais

Empresas de jovens e mulheres, sediadas na cida-
de da Beira e no distrito de Dondo, estão a beneficiar de 
um projecto-piloto que visa contribuir para que os seus 
negócios tenham continuidade após a ocorrência de de-
sastres naturais, numa acção conjunta do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Or-
ganização Internacional do Tabalho (OIT) e da Gapi.

O apoio é cons-
tituído por 
c a p a c i t a ç õ e s 
complementada 
por pequenos 

financiamentos que reforçam 
a recuperação de micros e pe-
quenas empresas atingidas pelo 
ciclone Idai. Estas acções vem 
reforçar a iniciativa já em cur-
so designada FEREN – Fundo 
de Emergência para Recupe-
ração de Negócios, também 
conduzida pela Gapi e que 
conta com a parceria da CTA, 

FAN, FARE e financiamento 
da DANIDA, que visa a recu-
peração pós Idai e Kenneth.

Nesta capacitação ministra-
da na cidade da Beira, os par-
ticipantes saem dotados de fer-
ramentas para a elaboração do 
plano de continuidade de negó-
cio, pós-calamidades, além de 
terem à sua disposição recursos 
para alavancarem o desenvol-
vimento em todas as frentes 
onde estiverem integrados.

Falando no acto de en-
cerramento da capacitação, a 

Secretária de Estado da pro-
víncia de Sofala, Stela da Gra-
ça Pinto Novo Zeca, disse que 
“nos regozija constatar que 
esta capacitação de gestores 
de empresas e promotores de 
negócios resilientes nas maté-
rias referidas, abre-lhes agora 
a possibilidade de investirem 
no desenvolvimento dos seus 
distritos e criarem empregos 
nas suas comunidades.” Pros-
seguindo, aquela governante 
provincial exortou aos forman-
dos para “que tenham atitude e 
habilidades para gerar emprego 
e empregar outros moçambi-
canos. Apelo aos jovens bene-
ficiários desta iniciativa uma 
postura de prestação de contas.”

Já o representante do PNUD 
na cidade da Beira, Ghulam 
Sheeran, disse que a despeito 

da sua instituição não ter vo-
cação para actuar em questões 
humanitárias nem interagir di-
rectamente com as empresas, 
os danos causados pelo ciclone 
Idai às empresas e à economia 
local, os despertou para a neces-
sidade de fazer algo, facto que 
iniciou apoiando o Governo na 
avaliação do impacto do desas-
tre e na organização da confe-
rência de doadores pós-Idai.

“Nesse contexto, e baseados 
na nossa experiência global, cri-
ámos um programa designado 
“Mecanismo de Recuperação” 
que tem como componentes 
prioritárias (i) a resiliência; (ii) 
empoderamento económico das 
mulheres; e (iii) recuperação 
dos meios de subsistência. É 
daí que nos juntamos a OIT e a 
Gapi, que são instituições com 
experiência nestes domínios, de 
modo a ajudarem na recupera-
ção de negócios de mulheres e 
jovens e os tornarem resilientes, 
para darem a sua continuidade, 
mesmo após desastres naturais.”

Antenor Pereira da OIT fri-
sou que um dos principais ob-
jectivos da sua organização é 
promover a justiça social, sen-
do a criação de empregos uma 
das principais ferramentas para 
o alcance do referido objectivo. 
“Sabendo que as empresas são 
a principal fonte para a criação 
desses empregos, trazemos ex-
periências de várias partes do 
mundo, nas quais as empresas 
têm sofrido com calamidades 

como cheias, ciclones e até 
pandemias como o Covid-19 e 
juntamo-nos à Gapi para criar-
mos empresas mais resilientes.”

Pereira destacou o facto 
de que “esta intervenção pre-
tende ser uma pequena expe-
riência para vermos que ne-
cessidades de adaptação são 
necessárias, para que possamos 
desenhar um programa maior 
e mobilizarmos mais recur-
sos que possam abranger mais 
empresas à escala nacional.”

Para Ivandro Bauaze, Di-
rector da Área de Capacitação 
e Consultoria Empresarial da 
Gapi, “é importante despertar 
nos empresários a sensibilidade 
sobre os desastres e fenómenos 
naturais que podem afectar os 
seus negócios, prepará-los para 
fazerem face aos eventos e, em 
caso da sua ocorrência, devem 
ter a capacidade de continuar 
com o negócio após o desastre”.

Bauaze lembrou aos presen-
tes que, entanto que instituição 
financeira de desenvolvimento, 
a Gapi, tem a missão de contri-
buir para a inclusão económica, 
social e financeira em Moçam-
bique, promovendo a inovação, 
o empreendedorismo e investi-
mentos geradores de emprego. 
Portanto, concluiu, para o alcan-
ce da nossa missão, a resiliência, 
viabilidade e sustentabilidade 
dos negócios, é crucial, daí que, 
a formação, capacitação e apoio 
no desenvolvimento institucio-
nal é uma das nossas prioridades”.

‘Prime rate’ moçambicana sobe quando 
patrões pediam descida face a pandemia

A taxa de juro de refe-
rência de Moçambique vai 
subir de 18% para 18,4% em 
Abril, anunciaram a asso-
ciação de bancos e o banco 
central, quando os patrões 
pediam uma descida para 
enfrentar o abrandamento 
provocado pela covid-19.

É a primeira vez que 
se regista uma subida na 
taxa desde que foi cria-
da em Junho de 2017 
com um valor de 27,75%.

A taxa estava estável 
há cinco meses e a última 
descida tinha acontecido 
em Outubro, quando re-
cuou de 18,3% para 18%.

O comunicado não es-
clarece as razões da subi-
da, numa altura de forte 
abrandamento económico 
devido às restrições glo-
bais impostas pela preven-
ção da pandemia provoca-
da pelo novo coronavírus.

A subida de 0,4 pontos 
percentuais surge numa al-
tura em que a Confederação 
das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA), prin-
cipal associação patronal do 
país, tinha pedido que a ‘pri-
me rate’, que define o custo 
do dinheiro, descesse para 
valores ainda mais baixos.

O pedido faz parte 

de um conjunto de medi-
das reclamado para en-
frentar o impacto causa-
do pelo novo coronavírus.

Os patrões defendem, 
num estudo sobre o impacto 
da pandemia da covid-19 na 
economia, um corte da taxa 
de juro da Política Monetária 
(MIMO) em 6.20 pontos per-
centuais, considerando que 
“poderá ser imediatamente 
repassado, na sua totalidade, 
para a ‘prime rate’ do siste-
ma financeiro” conduzindo-
-a a uma “redução ‘dos ac-
tuais 18% para 11.80%”.

A criação da ‘prime rate’ 
foi acordada entre o banco 

central e a Associação Mo-
çambicana de Bancos (AMB) 
para eliminar a proliferação 
de taxas de referência no cus-
to do dinheiro e entrou em vi-
gor em 01 de Junho de 2017.

O objectivo é que to-
das as operações de crédito 
sejam baseadas numa taxa 
única, “acrescida de uma 
margem (‘spread’), que será 
adicionada ou subtraída à 
‘prime rate’ mediante a aná-
lise de risco” de cada contra-
to, explicam os promotores.

O novo coronavírus, 
responsável pela pande-
mia da covid-19, já infec-
tou mais de 791 mil pessoas 

em todo o mundo, das quais 
morreram mais de 38 mil.

Dos casos de infec-
ção, pelo menos 163 mil 
são considerados curados.

Depois de surgir na Chi-
na, em Dezembro, o sur-
to espalhou-se por todo 
o mundo, o que levou a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a declarar 
uma situação de pandemia.

O número de mortes em 
África subiu para 173, com 
os casos confirmados a ul-
trapassarem os 5.000 em 47 
países, de acordo com as 
mais recentes estatísticas so-
bre a doença no continente.
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Durante a quarentena domiciliária 

JA apela solidariedade acima do lucro
A Justiça Ambiental (JA) apela aos comercian-

tes moçambicanos, farmácias e hospitais privados 
que pensem nas vidas humanas acima de qualquer lu-
cro, durante a observação da quarentena domiciliária.

Através de um 
c o m u n i c a -
do chegado à 
nossa redac-
ção, a JA, uma 

agremiação moçambicana de 
defesa do meio ambiente, ex-
plica que, numa crise como 
esta, muitos começam a dar 
valor ao que é importante. 

Entretanto, neste momento 
“precisamos de ser solidários, e 
mais do que nunca, precisamos 
de estar juntos, com empatia, 
bondade, apoio e igualdade en-
tre a nossa equipa, nas nossas 
comunidades, na nossa cida-
de, a nível nacional e interna-
cional”, lê-se no comunicado. 

A JA apela “aos comer-
ciantes que não se aproveitem 
desta crise, inflacionando os 
preços dos bens de consumo 
de modo a maximizar lucros 
às custas da desgraça e do 
medo, como temos visto vezes 
sem conta neste e noutros pa-
íses. O mesmo apelo vai para 
às farmácias, pois já se vê co-

brarem 2000.00mts por 500ml 
de álcool”, denuncia a JA. 

Paralelamente, a JA apela 
ainda a todos os moçambica-
nos que sejam “conscientes 
do que realmente necessitam, 
pois a grande maioria não tem 
condições para comprar a gros-
so e armazenar. Apelamos às 
clínicas e hospitais privados 
que pensem nas vidas das mo-
çambicanas e moçambicanos 
acima de qualquer lucro, e que 
se aproximem do Governo e se 
disponibilizem a receber e aco-
modar pacientes, ou então que 
o Governo tome a iniciativa , 
como se viu na Espanha, em que 
o Governo nacionalizou tempo-
rariamente todas as empresas 
privadas de assistência médica 
para melhor gerir a pandemia”.

 Em situações de cri-
se gritantes, como esta, de 
acordo com JA, desigualda-
des ainda se mostram mais 
expostas e mais injustas. 

“Apelamos a sociedade no 
geral para que cumpra de forma 

rígida e restrita todas as medidas 
de prevenção e contenção anun-
ciadas até ao momento, sempre 
que possível permaneçam nas 
suas respectivas casas e evitem 
saídas ou deslocações desne-
cessárias”, diz a mesma fonte. 

Ao Governo, a mesma 
agremiação que temos vindo a 
citar apela que, se tivermos de 
chegar a situação duma qua-

rentena obrigatória que apoie 
os seus cidadãos, como muitos 
dos exemplos que temos, de vá-
rios países em suspenderem os 
pagamentos de taxas, dívidas, 
água, energia e muitos outros 
fornecimentos básicos, duran-
te a quarentena obrigatória. 

“Apelamos ao Governo que 
tome todas as medidas neces-
sárias para evitar a propagação 

deste vírus no nosso país, de 
modo a evitar uma grande tra-
gédia. Embora já tenham sido 
tomadas algumas medidas, jul-
gamos que a situação que te-
mos acompanhado nos outros 
países exige maior seriedade. 
Que também veja em como 
acomodar e dar alimentação aos 
mais desamparados e em maior 
risco”, lê-se no comunicado.

Covid-19

Moçambique recebeu um total de 
22 mil “kits” para diagnóstico

Moçambique 
recebeu um 
total 22 mil 
“kits” de 
diagnóstico 

para o novo coronavírus e as 
autoridades distribuíram 20 
“kits” por cada província, anun-
ciou o Ministério da Saúde.

“Para garantir a segu-
rança, as amostras [de cada 
província] são transportadas 
[para Maputo], em ambien-
tes frios”, lê-se numa nota de 
imprensa publicada na página 
de internet da entidade, que 
acrescenta que, dos 22 mil 
“kits”, 200 já foram usados.

As amostras são enviadas 
para o laboratório do Institu-
to Nacional de Saúde (INS), 

que recebe diariamente entre 
40 e 50 amostras provenientes 

de várias províncias, e conta 
com um total de 20 técnicos.

Segundo o Ministério da 
Saúde, além do INS, com ca-
pacidade para realizar 600 
testes por dia, existem em 
Moçambique dois laboratórios 
que fazem o diagnóstico para 
a covid-19, mas as amostras 
são enviadas para países es-
trangeiros, incluindo Portugal.

“O Ministério da Saú-
de está a trabalhar numa 
estratégia para expandir o 
diagnóstico do novo corona-
vírus para as outras provín-
cias do país”, conclui a nota.

Moçambique mantém um 
total de oito casos confirma-

dos registados oficialmente 
desde o início da pandemia, 
seis importados e dois por 
transmissão local, sem mortes.

O novo coronavírus, 
responsável pela pande-
mia da covid-19, já infec-
tou mais de 750 mil pessoas 
em todo o mundo, das quais 
morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infec-
ção, pelo menos 148.500 
são considerados curados.

Depois de surgir na China, 
em Dezembro, o surto espa-
lhou-se por todo o mundo, o 
que levou a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) a decla-
rar uma situação de pandemia.
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Zambeze.info 
disponível

Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável. 
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte 
endereço: www.zambeze.info



A província central de Manica já dispõe de uma enferma-
ria oficial e definitiva para internamento e tratamento dos 
eventuais pacientes da covid-19, provocada pelo novo corona-
vírus, instalada no recinto do hospital psiquiátrico de Chissui 
que dista cerca de 7km do centro da cidade de Chimoio, a re-
ferida enfermaria tem a capacidade de internar 30 pacientes.

A anterior enferma-
ria para atender 
possíveis casos 
de coronavírus 
ao nível da pro-

víncia de Manica tinha sido 
instalada no centro de saúde do 
bairro da Vila Nova em Chi-
moio, tendo sido contestado 
pelas autoridades comunitárias 
e moradores que o local não 
oferecia condições para o inter-
namento, porque está rodeado 
de residências ao que se trans-
feriu para o bairro de Chissui 
local isolado de habitações.

O director provincial de 
Saúde de Manica, Firmino Ja-
queta, defende que a localização 
da enfermaria oficial para inter-
namento e tratamento de possí-
veis pacientes da covid-19, que 
se encontra dentro do hospital 
psiquiátrico de Chissui reúne 
condições para isolamento de 
doentes infectados pelo novo 
Coronavírus na província. 

Questionado sobre a con-
vivência dos doentes men-
tais de Chissui e os possíveis 
infectados pelo coronavírus, 
uma vez que se encontram no 
mesmo pátio, Firmino Jaqueta 
assegura que não haverá in-
terferência dos dois serviços 
sanitários, não obstante o cen-
tro está bem localizado, uma 

vez que dista cerca de 7km do 
centro da cidade de Chimoio. 

“Eu acho que temos de per-
ceber que todo hospital tem um 
fluxograma e tem um controlo 
e o nosso centro psiquiátrico 
nesse momento comporta mais 
de 30 camas, mas, neste mo-
mento, o máximo ronda mais 
ou menos 12 doentes e temos 
aqui uma equipa própria para 
fazer seguimento. Os doentes lá 
do centro psiquiátrico não virão 

para cá, além do mais vai haver 
uma divisão para permitir que 
aqueles não venham para aqui 
e vice-versa”, disse Jaqueta. 

O Secretário do Estado 
de Manica, Edson Macuacua, 
num trabalho conjunto com a 

Governadora desta província, 
Francisca Tomás, deslocaram 
ao local este fim-de-semana 
para uma monitoria na enfer-
maria de modo a avaliar se 
a unidade reúne condições 
para internamento e tratamen-
to dos infectados pela Co-
vid-19 nesta parcela do país.  

Edson Macuacua apelou 
na ocasião a população desta 
província, a continuar a to-
mar as medidas de prevenção 
do coronavírus de modo a ga-
rantir a saúde de todos, “todo 
tipo de cerimónia de carácter 
social, cultural e político de-
vem rigorosamente observar 
as medidas restritivas, as me-
didas preventivas já anuncia-
das assim como as normas de 
distanciamento social, deve-
mos evitar por completo qual-
quer concentração, qualquer 
aglomerado que possa pôr em 
risco a saúde pública em Ma-
nica”, apelou o Secretário do 
Estado da província de Manica. 

Por seu turno, a Governa-
dora da Província de Manica, 
Francisca Tomás, afirmou que 
em alguns locais onde ain-
da se registam aglomerados 
de pessoas, como nos trans-
portadores semi-colectivos, 
bancos, igrejas, entre outras 
instituições deve se reforçar 
os apelos, sobre a necessi-
dade de observar as medidas 
de prevenção do covid-19.

“Estamos satisfeitos porque 

a direcção provincial da saúde 
foi flexível na mudança de lo-
cal de lá onde estava nas comu-
nidades para cá no isolamento 
e dizer que todos somos cha-
mados a acatar e implementar 
as medidas preventivas do co-

ronavírus, pois trata-se de uma 
doença de fácil transmissão, o 
que o Governo está a fazer é no 
sentido de reforçar a sensibili-
zação de que todos nós deve-
mos seguir as regras de saúde 
e quando dissemos que deve-
mos lavar as mãos, temos que 
fazer”, disse Francisca Tomás.

Sobre a implementação das 
medidas de prevenção da nova 
pandemia mundial da covid-19, 
as instituições públicas e pri-
vadas da Província de Manica 
redobram esforços preventivos 
da doença, por exemplo o Con-
selho Municipal da Cidade de 
Chimoio leva cabo a campanha 
de pulverização da circuns-
crição de modo a desinfecta-

-la contra o novo coronavírus. 
Ainda assim a edilidade colo-
ca a disposição dos vendedo-
res e utentes dos mercados da 
urbe, água e produto de higie-
ne para a lavagem das mãos.

O Presidente do Conse-
lho Municipal da Cidade de 
Chimoio, João Ferreira to-
mou a dianteira esta semana 
na pulverização dos locais de 
maior aglomeração de pesso-
as no centro da cidade como 
é o caso dos mercados, lojas, 
ruas, passeios e transportes 
semicolectivos de passagei-
ros vulgos chapa cem, simul-
taneamente sensibilizando os 
munícipes as maneiras de pre-
venirem o novo Coronavírus.

João Ferreira disse que 
se trata de uma iniciativa do 
Conselho Municipal e o sec-
tor da saúde ao nível da cida-
de e a mesma visa treinar e 
prontificar os munícipes na 
prevenção dos possíveis ca-
sos da doença em Chimoio.

“Esta é mais uma medida de 

prevenção, também é uma me-
dida para nós estarmos prontos 
para caso haja algum problema 
nós possamos actuar de forma 
mais activa, estas limpezas que 
estamos a fazer vamos continu-
ar a fazer, não só no centro da 
cidade, faremos um pouco por 
toda cidade. Vamos começar 
também a pedir aos automobi-
listas a poderem lavar as suas 
mãos, àqueles que entram e 
saem de Chimoio”, disse o pre-
sidente do Conselho Munici-
pal de Chimoio, João Ferreira. 

A directora distrital de 
saúde, mulher e Acção social 
da cidade de Chimoio, Noémia 
Alface, que trabalhou no mer-
cado central, Feira, Catanga e 

lojas, partilhando mensagens 
sobre a intensificação da higie-
ne pessoal e colectiva, afirmou 
a nossa reportagem que se tra-
ta de uma campanha continua 
de sensibilização às comuni-
dades de modo a que se pre-
cavejam da nova pandemia.

“Estamos a trabalhar de modo 
a incutir nas pessoas que não 
podemos estar no mesmo lugar 
aglomerados, daí que estamos a 
sensibilizar de modo a que haja 
um número elevado de pessoas 
nos Chapa 100, Casa mortuária 
e cemitérios, porque temos que 
entender a situação que o país e o 
mundo estão a passar nesse mo-
mento”, realçou Noémia Alface. 

A cidade de Chimoio, em 
Manica, possui actualmen-
te 33 bairros e, nesta semana, 
o Conselho Municipal local 
continua com o trabalho de 
pulverização, usando cloro e 
outros produtos químicos usa-
dos para desinfectar a urbe em 
todos bairros contra a nova pan-
demia mundial da Covid-19.  

| naCionaL |
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Manica já tem enfermarias 
para pacientes com Covid-19
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Tomás Urbano: o génio tem novo álbum
 José MatLhoMBe

O compositor, guitarrista e intérprete Tomás Urbano está de 
volta e, desta vez, com uma grande surpresa. Traz para os seus 
fãs e admiradores um álbum composto por doze temas, qua-
tro dos quais cantados em português e as restantes em Chan-
gana. O álbum será lançado no segundo semestre deste ano.

Muito se dis-
se sobre o 
desapareci-
mento públi-
co do Tomás 

Urbano até que, em Janeiro, o 
Zambeze publicou um artigo 
a perguntar o seu paradeiro.

Para o nosso espanto, To-
más nos bateu à porta para acal-
mar o público e seus fãs já que 
clamavam pela sua ausência. 

 Combinamos o dia e lugar 
para o bate papo e fomos sen-
tar onde normalmente relaxa, 
quando precisa de compor as 
suas músicas e trocamos um 
dedo de conversa, acompanhe.

Sem delongas, Tomás co-
meçou por dizer “não desa-
pareci por acaso, mas, sim, 
a trabalhar e hoje estou aqui 
com novos temas que vão fa-
zer furor em Moçambique”.

O músico de sessenta anos, 
completados em Março passa-
do, disse “um músico como eu 
não deve desaparecer, porque 
é um indivíduo que sempre é 
controlado”, disse em jeito de 
brincadeira e acrescentou que 
“estava a fazer música e tenho 

doze números, quatro dos quais 
cantados em língua portuguesa 
e as restantes em Changana, mas 
sempre baseadas no Amor”.  

Tomás Urbano disse que 
seu novo álbum ainda não tem 
título, mas isso é a coisa mais 
leve. Acrescentou que “um 
dos temas diz, taxativamente, 
que o homem não deve viver 
na solidão, porque na solidão 
a pessoa é limitada”, afirmou. 

“As pessoas devem viver 
juntas e compartilhar tudo na 
vida. Se uma pessoa estiver na 
solidão até se pode suicidar por 
falta de comunicação, por isso o 
amor é muito importante na vida 
de cada um”, sublinhou Tomas.

O nosso interlocutor é 
contra o velho ditado que diz 
“vale a pena estar sozinho que 
mal acompanhado”, porque, 
segundo ele, “mesmo tendo 
muito dinheiro, se não tens 
companheiro ao seu lado, o di-
nheiro não te trará felicidade”.

 A nossa reportagem quis 
saber de Tomás, se já existe 
alguém que interpretou cabal-
mente as suas músicas, ao que 
respondeu “ainda não vi nin-

guém mas há muitos admira-
dores, outros até são músicos e 
isso me deixa muito satisfeito”, 
disse visivelmente emociona-
do. “Eu canto Marrabenta e 
não vou mudar, porque ainda 
há muito que explorar”, disse.

Como o é que a música Soul 
ganha no Ngoma Moçambique?

Quisemos saber ainda, se 
comunga com os que dizem que 
as mulheres são as que cantam 
melhor do que os homens, To-
más disse “não concordo com 
essas pessoas, porque a maior 
parte das mulheres não cantam 

Marrabenta, mas sim o Soul, 
estilo da África do Sul”, disse. 

Tomás conta que apren-
deu a tocar na década de se-
tenta, ainda miúdo, imitan-
do e dançando muito bem o 
Soul, estilo da África do Sul e, 
hoje, dizem que é Marrabenta.

O nosso interlocutor afirma 
que, “há uma coisa que me en-
tristece na classificação da Mar-
rabenta, o facto da música Soul 
participar e ganhar no Ngoma, 
um programa de promoção da 
música moçambicana. Isso é 
inconcebível”, afirmou o nos-
so interlocutor com tristeza 
e pergunta “por que é que o 

Soul foi vencedor do Ngoma 
Moçambique em detrimento 
da nossa Marrabenta? Veja só 
até onde a corrupção chegou”!

Tomás esclarece que, por 
quatro vezes, foi seleccionado 
para participar no festival na-
cional de cultura, em 2008 no 
Xai-Xai, 2010 em Chimoio, 
2014 em Inhambane e 2018 em 
Lichinga. “Fui seleccionado, 
porque toco Marrabenta”, disse. 
“Os outros não foram seleccio-
nados, porque ali não há ami-
guismo nem corruptos, as coisas 
são sérias e só é seleccionado 
quem, de facto, toca a nossa Mar-
rabenta e mais nada”, rematou.   

Tomás Urbano come-
çou a tocar e gravar música, 
com o conjunto Xihora Mati, 
como baixista e vocalista da 
banda, intitulada, “Matave-
le va mu tekele mapassi”, ou 
seja, (foram arrancado os do-
cumentos do Matavele). A 
música critica o amantismo. 

Anos depois, a banda se 
desfez e Tomás começou a 
carreira a solo e, em 1994, 
grava o seu primeiro álbum 
na extinta gravadora GB Re-
cording, para em 2002 gravar 
o seu segundo álbum, seguin-
do algumas colectâneas gra-
vadas nos estúdios da Rádio 
Moçambique e na Logaritmo.

 Este é o seu terceiro ál-
bum que será consumido no 
segundo semestre deste ano, 
pois agora está nas misturas.
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É impossível aceitar 
uma consciência 
social que não es-
teja baseada no 
desenvolvimento 

cultural e o desenvolvimento 
cultural tem de ser intrínseco, 
deve partir de valores interio-
res da pessoa e da sociedade.

 Moçambique para poder 
se afirmar como uma socieda-
de e ter consciência do desen-
volvimento tem que ter antes 
a consciência de si próprio.

 A consciência do desen-
volvimento é consequência do 
valor da sociedade moçambi-
cana em si, se não investimos 
na consciência moçambicana, 
possível com a cultura, continu-

armos com programas que não 
dão resultados, porque a pessoa 
não sabe que um grande escri-
tor despreza a sua cultura car-
rega a identidade dele próprio. 
Um grande poeta que retrata as 
emoções desta sociedade é uma 
voz que tem que ser cultivada.

 Um indivíduo que apenas 
dedica a tradução de músicos 
de outros quadrantes, se de-
dica a música real, precisa ser 
apoiado, isso constrói a nossa 
moçambicanidade. O escritor 
moçambicano Emídio Xavier 
conhecido na arena cultural 
como Dom Midó vai lançar 
duas obras este ano cujos títu-
los preferiu não adiantar pelo 
facto de ainda estar no proces-

so de finalização. Actualmente, 
a sociedade vive num acentu-
ado fenómeno de inculturação 
e o mais intrigante é o silêncio 
dos fazedores de arte -Dom 
Midó apontou o polémico caso 
de um cantor que apelidou as 
pinturas do artista plástico Ma-
langatana de feias e horríveis. 

Esta é a mensagem que é 
vendida nas redes sociais, e 
para piorar aparecem académi-
cos a dizerem que o cantor está 
no direito dele de dizer que os 
quadros de Malangatana são 
feios, isto cada vez mais colo-
ca-nos na mesquinhez, porque 
o que devia se discutir não é 
o direito de este dizer isto ou 
aquilo. Mas, a essência do pro-

blema. A democracia não é des-
truir uma expressão cultural, se 
assim for precisamos rever-nos.

Quem é que disse ao Do-
ppaz que o Malangatana quan-
do produzia os quadros dele 
tinha como objectivo cons-
truir coisas engraçadas como 
é aparentemente a opinião dele, 
porque o que está por detrás da 
opinião dele é que os quadros 
de Malangatana são coisas en-
graçadas que atraiam a ele que 
nem é um pseudo-crítico de arte, 
mas alguém que quer sobreviver 
de sensacionalismo opinativo.

Dói para uma pessoa ligada a 
cultura ver a inércia em que nós fa-
zedores da cultura nos remetemos 
e achamos que é normal. Você 

mata Malangatana nas nossas ar-
tes plásticas primeiro têm que se 
perguntar, deixa o quê? Quais as 
referencias das nossas artes plásti-
cas, há que perguntar o que é que 
fez Malangatana ser o que foi?

Dom Midó reafirma que o 
pintor Malangatana tem expo-
sições até nas Nações Unidas, 
em Portugal, na França, pela 
arte e não por outra coisa, e ne-
nhum regime orientou os qua-
dros de Malangana para estarem 
na França. Um país com uma 
cultura crítica e com tradição 
longa, mas Malangatana impôs-
-se lá, ele não é um artista que 
precisa da opinião de Doppaz, 
que para nada serve para aquilo 
que é o calibre do Malangatana.

Dom Midó: a inculturação da 
sociedade e o silêncio cultural 
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Por três meses

BM decreta redução de encargos 
nas transacções electrónicas 

Moody’s desce ‘rating’ da 
petrolífera sul-africana Sasol

O Banco de Moçambique 
decretou uma redução de encar-
gos e comissões em transacções 
electrónicas na banca comer-
cial e nas aplicações de moe-
da electrónica para mitigar os 
efeitos negativos da covid-19, 
anunciou em comunicado.

Os bancos comerciais dei-
xam de cobrar “encargos e 
comissões para as transacções 
efectuadas através de canais 
digitais até ao limite diário de 
cinco mil meticais para clien-
tes singulares”, lê-se na nota 
do Banco de Moçambique.

O comunicado, que fala de 
“medidas extraordinárias”, re-
fere que a excepção é o levanta-

mento em caixas automáticas.
O documento acrescenta 

que são cortadas para metade 
as comissões e os encargos nas 
transferências entre bancos e 
instituições de moeda electró-
nica, para clientes singulares.

As aplicações de moeda 
electrónica - geridas a par-
tir do telemóvel a cujo nú-
mero estão associadas - dei-
xam de cobrar encargos e 
comissões nas transferências 
de cliente para cliente até ao 
limite diário de mil meticais.

O limite por cada tran-
sacção duplica para 50 mil 
meticais, assim como o total 
diário para 250 mil meticais.

A agência de no-
tação financeira 
Moody’s piorou o 
‘rating’ da petro-
lífera sul-africana 

Sasol, de Ba1 para Ba2, devido 
à deterioração das condições 
económicas, dificultando a in-
versão da tendência de aumento 
no endividamento da empresa.

“A decisão de degradar a 
avaliação da qualidade de cré-
dito para Ba2 reflecte a opinião 
da Moody’s de que as métricas 
de crédito vão deteriorar-se nos 
próximos 12 a 18 meses, ao 
contrário da moderada desala-
vancagem que antes era pre-
vista”, escreveram os analistas.

Na nota que acompanha a 
decisão, a Moody’s apontou 
que “o ‘rating’ foi colocado com 

Perspectiva de Evolução Nega-
tiva para acomodar os signifi-
cativos riscos que a companhia 
enfrenta através da redução das 
expectativas de crescimento 
global, volatilidade nos pre-
ços do petróleo e um aumento 
do risco de refinanciamento”.

A Sasol, reconheceram os 
analistas, “foi apanhada numa in-
tersecção de uma série de desen-
volvimentos negativos do ponto 
de vista do crédito, incluindo 
uma significativa deterioração 
no ambiente operacional, que re-
sulta da combinação do colapso 
dos preços, alargamento do im-
pacto da pandemia e um enfra-
quecimento da qualidade do cré-
dito soberano da África do Sul”.

A Sasol está presente em 
Moçambique desde 2004, ten-

do contribuído mais de 06% 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB) do país, disse um res-
ponsável da petrolífera em 
Novembro, num encontro so-
bre o petróleo e gás em África.

O vice-presidente da Sasol 
Exploration and Production In-
ternational, Gilbert Yevi, afir-
mou então que a empresa sul-
-africana tem desempenhado 
um papel “catalisador” no de-
senvolvimento socioeconómico 
daquele país africano lusófono.

“O investimento em ca-
pital realizado pela Sasol, de 
mais de 3 mil milhões de dóla-
res [2,7 mil milhões de euros], 
as operações diárias, o inves-
timento social e a capacitação 
profissional tiveram um im-
pacto significativo no período 
de 2004 a 2018”, acrescentou.

O gestor revelou ain-
da que a empresa “é também 
um contribuinte significativo 
para o fisco nacional com 495 
milhões de dólares [446 mi-
lhões de euros] em impostos”.

Segundo Gilbert Yevi, a 
petrolífera multinacional sul-
-africana manteve mais de 300 
postos de trabalho permanentes 
desde o início das operações, 
em vários sectores de activida-

Moçambique quer renegociar 
sobretaxa de exportação de 
caju para Índia

O Governo moçambica-
no pretende negociar com a 
Índia uma redução de 70% 
para 45% da taxa aplicada ao 
caju de Moçambique vendi-
do àquele país, disse hoje o 
director do Instituto Nacio-
nal do Caju (Incaju) à Lusa.

A negociação deve seguir 
o exemplo “do que se con-
seguiu para outras culturas, 
como o feijão-bóer”, que há 
três anos obteve medidas de 
excepção na exportação para a 
Índia devido às condições de 
mercado, disse Ilídio Bande.

De acordo com aquele res-
ponsável, a amêndoa partida de 
caju tem uma sobretaxa de 70% 

aplicada ao preço quando che-
ga a Índia e que começou a ser 
aplicada em meados de 2019.

Se a taxa baixasse para 45% 
“os empresários ainda conse-
guiam ter lucro”, acrescentou.

A Índia é o maior processa-
dor de castanha de caju do mun-
do, com cerca de um milhão 
de toneladas tratadas por ano.

Entre 2017 e 2019, Moçam-
bique exportou globalmente 
acima de 80 mil toneladas de 
castanha bruta, tendo arreca-
dado 116 milhões de dólares.

A Índia é o destino de 
76% da produção, seguindo-
-se a Europa (36%), EUA 
(30%) e o Vietname (24%).

de, sendo que “mais de 90% da 
força de laboral da Sasol Mo-
çambique são moçambicanos”.

“Juntamente com o Go-
verno de Moçambique, criou-
-se um plano de conteúdo local 
para assistir e impulsionar o 
crescimento de negócios lo-

cais através das operações sus-
tentáveis da Sasol”, salientou.

Além de Moçambique, a 
Sasol possui uma participa-
ção não operacional de cer-
ca de 30% na licença Etame 
Marin, no ‘offshore’ do Ga-
bão, na África Ocidental.
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Seleccionador de Moçambique

Cristiano Ronaldo “há só um” e 
pede paciência com jovens 

O seleccionador de Mo-
çambique, Luís Gonçalves, 
reconheceu que Cristiano 
Ronaldo, com quem tra-
balhou no Sporting, “há 
só um” e salientou a im-
portância de haver paciên-
cia em relação aos jovens 
futebolistas em Portugal.

O treinador de-
talhou à Lusa 
o percurso de 
12 anos nos es-
calões jovens 

do emblema ‘leonino’, for-
mando vários campeões da 
Europa, além do ano em que 
esteve no FC Porto, destacan-
do vários jogadores que des-
pontam nos ‘azuis e brancos’.

Luís Gonçalves chegou ao 
Sporting em 1999, para ser ad-
junto nas equipas de juvenis de 
sub-17 e sub-18, que contavam 
com Ricardo Quaresma, Beto 
e Hugo Viana, entre outros.

“Trabalhei com o Cristia-
no Ronaldo dois anos mais 
tarde, na equipa B. Estava a 
fazer a transição entre os sub-
17 e a equipa principal, em 
que o romeno László Bölöni 
era o treinador, mas teve de 
fazer um pré-estágio de alguns 
meses na equipa B”, relatou.

O seleccionador de Mo-
çambique assinalou muita 

pressão em relações aos jovens 
que estão a iniciar a carreira 
para poderem repetir o suces-
so do capitão da selecção por-
tuguesa e deixou um alerta.

“Temos de perceber que 
Cristiano Ronaldo há só um e 
não sei se, nos tempos mais pró-
ximos, vai aparecer um jogador 
que se aproxime dele. Um jo-
gador de futebol está sempre 
em formação, mesmo até aos 
36 anos. Depende sempre da 
sua capacidade de resposta e da 
sua postura, se quer evoluir ou 
não, e o Cristiano Ronaldo é o 
expoente. A pessoa, o jogador, 
o atleta que chega a esta ida-
de [35] com esta capacidade é 
porque esteve sempre disponí-
vel para treinar, para melhorar 
e para aprender”, salientou.

Além de Ronaldo, Luís 
Gonçalves também trabalhou 
no Sporting com jogadores 
como Rui Patrício, Adrien, 
João Mário, William Carva-
lho, Daniel Carriço, Cédric 
Soares ou Bruma, além de 
outros internacionais por-
tugueses que não chegaram 
a jogar no plantel principal 
‘verde e branco’, como Ri-
cardo Pereira ou Mário Rui.

“Sinto que também dei o 
meu contributo na formação 
destes jogadores e é claro que 
me sinto muito satisfeito em 

vê-los ao alto nível. Foram 12 
anos no Sporting. Fiz parte de 
um grupo de trabalho que con-
tribuiu para a formação dos 
jogadores e para a inaugura-
ção da Academia”, comentou.

Muitos destes jogadores 
faziam parte da selecção por-
tuguesa que se sagrou cam-
peã da Europa em 2016: “Foi 
curioso que tive a felicidade 
de treinar mais de 50% da 
equipa e isso, para um treina-
dor que trabalhou na forma-
ção, de ver os jogadores atin-
girem o ‘top’ é gratificante”.

“Houve muitos jovens que 
passaram por nós que talvez 
não tenham atingido o profis-
sionalismo ou um alto nível 
no futebol, mas tenho a cer-
teza que contribuímos para a 
formação deles como pesso-
as e alguns deles dizem que 
aprenderam muito comigo e 
conseguiram reter muitas coi-
sas positivas para a vida pes-
soal ou profissional”, revelou.

Luís Gonçalves falou tam-
bém sobre o ano “muito inte-
ressante” passado no FC Por-
to, em 2014/15, a treinar os 
sub-15, tentando conciliar a 
exigência de vencer com o pro-
cesso de formar. Dessa equipa, 
nota para Romário Baró e Ví-
tor Ferreira, agora membros do 
plantel principal, além de Fá-
bio Vieira, da equipa B, um trio 
que reúne várias qualidades.

“Qualquer um destes joga-
dores têm uma característica 
em comum, que é a humilda-
de e a vontade de aprender, e 
isso é fundamental. Cada um 
com as suas características di-
ferentes, mas todos demons-
traram disponibilidade para 
ouvir e para aprender com os 
mais velhos. Penso que qua-
lidade é indiscutível, quando 
os vemos a jogar, mas não são 
produtos acabados”, explicou.

O trabalho da formação 
em Portugal é enaltecido, com 
muitos jovens “com qualida-
de”, e a mensagem deixada 
aos jogadores é de ficarem 
“focados” e de tentarem “su-
perar-se a si próprios”, sem 
esquecer um pedido aos que 
são responsáveis pelos atletas.

“Os clubes, os treinadores e 
os agentes têm de ter paciência 
e dar-lhe as melhores condi-
ções possível para que eles se 

possam expressar naquilo que 
eles mais gostam, que é jogar 
futebol. Muito trabalho e muita 
humildade. Dizer isto é muito 

bonito. Perceber isto e vivê-lo 
dia a dia não é fácil”, anotou, 
concluindo que treinadores e 
pais “têm papéis importantes”.

Formado ao mais alto 
nível em gestão desportiva 
e coordenador do Departa-
mento de Licenciamento de 
clubes, na CAF, Muhammad 
Sidat recomenda duas refle-
xões a Moçambique enquan-
to o futebol mundial está 
parado devido a covid-19.

Segundo ele, a mudança 
da época futebolística para o 
calendário adoptado por mais 
de oitenta países africanos é 
uma directriz muito impor-
tante, porque o país compe-
tiria de igual para igual com 
os seus adversários, em ter-
mos de arranque das épocas.

A outra nota recomendada 
pelo gestor da CAF é que no 
actual contexto de paragem 
forçada e por tempo indeter-
minado, devido a covid-19 e 
para evitar possíveis conflitos 
laborais, os clubes, em conjun-
to e de forma exemplar deviam 
aproximar-se a entidades de 
direito, nomeadamente Mi-
nistério de Trabalho e juntos 
encontrarem uma forma que 
não prejudique, nem os clu-
bes, nem os atletas e treina-
dores e acima de tudo salva-
guarde o prestígio do futebol. 

Infelizmente, muitos clu-
bes moçambicanos não es-
tão essencialmente virados 
para a indústria do futebol. 
Muitos vivem acomodados 
daquilo que cai em caixa, no-
meadamente patrocínio fixo 
e nunca procuraram patrocí-
nios para dar outras receitas.  

Muhammad lembra que, 
em Moçambique, alguns clu-
bes históricos já ressentem de 
dificuldades financeiras por-
que as empresas integradoras 
fecharam um pouco as “tornei-
ras” devido a crise mundial e 

agora, por causa da pandemia 
da covid-19 a situação pode 
ainda agravar-se. Segundo ele, 
vai ser muito complicado, não 
há aqui uma varinha mágica, 
porque tudo é uma incógni-
ta até ao fim desta situação.

No contexto global, o nos-
so entrevistado referiu que a 
FIFA é obrigada a reformular 
todo o calendário de competi-
ções, quer para as provas or-
ganizadas por este organismo, 
quer para provas das confede-
rações que tem as suas com-
petições e aqueles que apuram 
representantes para o Mundial.

Os calendários estavam 
preenchidos com as datas FIFA, 
jogos da CAF e neste momen-
to posso-lhe garantir que nada 
será mais respeitado daquilo 
que estava escrito, em termo 
de calendário das competições.

Na visão de Muhammad 
Sidat, uma das consequências 
da pandemia mundial é que 
no futuro dificilmente iremos 
acompanhar transferências 
feitas com somas milionárias, 
porque a economia global está 
a sofrer quebras imprevistas.

Questionado sobre seu in-
gresso na entidade máxima de 
futebol continental, Muham-
mad Sidat disse o seguinte: 
Agora a CAF está fechada, 
devido a pandemia da co-
vid-19, mas posso dizer que 
em pouco mais de um ano 
que lá estou já aprendi muito 
e sinto que estou a contribuir 
para aquilo que são os objec-
tivos da instituição. Mas, o 
mais importante para mim era 
deixar bem vincado que Mo-
çambique tem gestores de qua-
lidade, pessoas capazes para 
ocuparem cargos importantes 
de instituições internacionais.

FIFA Master em gestão desportiva e quadro da CAF 

Muhammad Sidat 
aconselha Moçambique 
a mudar sua época
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Autoridades fiscalizam 
especulação de preços

O sector da indús-
tria e comércio 
da província 
central de Ma-
nica vai apli-

car multas aos comerciantes 
que especularem os montantes 
numa altura em que o país já 
regista casos da nova pandemia 
mundial, a covid-19. Esta ad-
vertência foi dada pelo Ronal-
do Naico, director provincial 
da Indústria e Comércio desta 
província. Ronaldo disse não 
haver razões para especulação 
de preços, uma vez que os for-
necedores dispõem de produ-
tos suficientes para o mercado.

Com o efeito, uma equi-
pa de piquete composta por 
técnicos de diversos sectores, 
faz a monitoria em todos esta-
belecimentos comerciais para 
aferir se os preços praticados 
estão de acordo com os da 
margem do lucro estabelecido. 

Ronaldo Naico apela a ho-
nestidade dos comerciantes, 
para não se aproveitar da situa-
ção e açambarcar mercadorias. 

“Pode haver tendência de 
especulação de preços, e assim 
o Governo tomou a decisão 
de activar o piquete e, nesse 
momento, temos 11 brigadas 
que estão a trabalhar a nível 
da cidade de Chimoio e tam-
bém ao nível dos distritos”.

“Já foram instruídos todos 
os serviços distritais para fa-
zer monitoria do processo de 
fornecimento aos mercados 
até a venda nos estabelecimen-
tos comerciais. Em relação a 
especulação de preços, não 
há sinal de alarme quer na ci-
dade de Chimoio como nos 
distritos, estamos a trabalhar 
arduamente de modo a que os 
preços mantenham no nível 
estabelecido”, afirmou o di-

rector provincial da Indústria 
e Comércio, Ronaldo Naico. 

Nos últimos dias regista-se 
muita procura de produtos de 
protecção e limpeza para a pre-
venção do Covid-19, nesse caso 
a actividade inspectiva da equi-
pa multissectorial que é coor-
denada pela direcção provincial 
da Indústria e Comércio, incide 
nas farmácias, mercearias, mer-
cados, lojas e outros estabeleci-
mentos comerciais de Manica.  

Corrupção e má gestão 
praticadas pelos gestores de 
alguns mercados informais na 
cidade de Chimoio em Mani-
ca, provocam descontentamen-
to em vendedores de produtos 
alimentares, uma vez que são 
cobrados valores avultados e 
fora do estabelecido no regu-
lamento para a permanência 

nos devidos estabelecimentos.

Covid -19

No âmbito de prevenção 
da covid-19, na cidade de Chi-
moio, o conselho municipal 
distribuiu baldes nos principais 
mercados da urbe para que os 
vendedores e os seus clientes 
possam lavar as mãos, porém 
pelo elevado número dos co-
merciantes, houve insuficiência 
de recipientes ao que os gestores 
mobilizaram os seus membros 
para uma contribuição monetá-
ria no valor de 10mt por mem-
bro para a compra de baldes. 

Até esta segunda-feira, o 
sector de frutas no mercado 
Josina Machel, vulgo Central, 
que comporta cerca de 14 ven-
dedores, não tinha baldes para 
lavagem das mãos, facto que 

resultou numa greve silen-
ciosa dos comerciantes, ten-
do chamado a imprensa para 
a apresentação do caso, o que 
levou um dos gestores daque-
le estabelecimento, chamado 
Castigo Fazenda, a ameaçar 
encerramento das actividades 
de um vendedor de maçã e la-
ranja que o considerou de ca-
becilha do grupo dos grevistas.

A alegada vítima chama-se 
Augusto Calçado, que é comer-
ciante no mercado Josina Ma-
chel há 4 anos, com mulher e 
dois filhos consegue alimentar 
a sua família na base de ven-
da de maçã e laranja, afirmou 
a nossa reportagem que, com 
medo de perder o seu pão, 
foi obrigado a tirar 2.000.00 
MT para que o Castigo Fa-
zenda não retirasse a licença 

de venda daqueles produtos 
naquele mercado informal.

Entretanto, o gestor do mer-
cado informal Josina Machel, 
Castigo Fazenda disse que, todo 
o mercado se encontra devida-
mente em condições na preven-
ção do Coronavírus e não cons-
titui a verdade que há sectores 
sem baldes para lavagem das 
mãos. Sobre o caso de Augus-
to Calçado, Castigo Fazenda 
afirma que não sofreu amea-
ças, porém foi solicitado para 
a chamada de atenção apenas.

“Quando chegam órgãos de 
informação, a única coisa que 
deve fazer é procurar onde está 
as estruturas que podem ter to-
das as informações a fazer che-
gar e o jovem não foi aplicado 
nenhuma medida, esta informa-
ção é falsa, ele está aí a vender, 
não foi cobrado nenhum valor”, 
reagiu Castigo Fazenda, gestor 
do mercado Josina Machel. 

O presidente do Conse-
lho Municipal de Chimoio, 
João Ferreira disse que a 
edilidade condena veemen-
temente actos de corrupção 
nesta circunscrição e prome-
teu tomar sérias providên-
cias sobre o caso que ocorreu 
no mercado Josina Machel. 

Outrossim, afirmou que, 
“todo munícipe tem o direito de 
expressar livremente e criticar 
as manifestações do município”.

“Nossos munícipes es-
tão abertos de dizerem 
aquilo que acham, pois a 
crítica foi construtiva”. 

“ O que aconteceu foi falta 
de balde e o que devemos fa-
zer é tratar de colocar baldes 
para cuidarmos da nossa saúde. 
Portanto é legítima a reivindi-
cação e vamos tomar providên-
cias para esse efeito”, realçou. 


