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Políticos reagem à eleição do presidente da CNE

Dom Carlos Matsinhe é mais um 
defensor de processos fraudulentos

Foi eleito semana finda o novo presidente da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE), Dom Carlos Matsinhe. No 
entanto, algumas vozes sonantes de organizações políticas, 
incluindo partidos com assento parlamentar, receiam que o 
novo elenco presidido por Dom Carlos Matsinhe não conduza 
o órgão à luz da lei nos processos eleitorais, e concluem que o 
Bispo seja mais um que alinha em processos fraudulentos.

Para o Movimen-
to Democrático 
de Moçambique 
(MDM), a CNE 

poderá regredir ainda mais na 
gestão dos processos eleitorais 
sob direcção do Bispo Angli-
cano, Dom Carlos Matsinhe, 
comparando com o seu ante-
cessor no cargo, Abdul Carimo.

Em contacto com o Zambeze, 
o Secretário-Geral do MDM, José 
Domingos, considera que o actual 
presidente da CNE não reúne con-
dições para dar credibilidade ao 

órgão, actuar com imparcialidade, 
e menos ainda na transparência 
de processos eleitorais, acrescen-
tando que Dom Carlos Matsinhe 
não teria como se impor peran-
te as recorrentes fraudes, sendo 
membro do partido no poder.

“Na antiga constituição 
dava-se uma voz ao presidente, 
embora este aparecesse para de-
sempatar quando se tratasse de 
debate, no entanto, agora já não 
era preciso um presidente porque 
a Frelimo constitui a maioria, o 
presidente não fará nenhuma dife-
rença, sendo apenas uma flor para 
completar”, concluiu Domingos.

Esperamos pela transpa-
rência e isenção nos processos 
– Renamo

A Renamo lamenta o facto 
de mesmo se tratando de figuras 
com laços religiosos, estes con-
duzirem processos fraudulentos 
e de instalação de instabilidade. 

André Magibire, também 

Secretário-Geral da Perdiz, cita o 
exemplo do então presidente da 
CNE, Abdul Carimo, que contra 
todas as expectativas foi mais par-
tidário e de actuação fraudulenta 
que seus antecessores, seguindo 
uma liderança à margem da lei.

Por outro lado, Magibi-
re diz ser fundamental que o 
actual presidente daquele ór-
gão eleitoral seja guiado pela 
lei, optando pela transparên-
cia e isenção, acima de tudo. 

Segundo Magibire, espera-se 
que Matsinhe actue baseado na 
razão e nunca em função da afi-
nidade política que possa ter com 
este ou aquele partido, sob risco de 
manchar a própria reputação que 
ostenta como “homem de Deus”. 

“Por exemplo, nos tempos 
de Abdul Carimo como presi-
dente, onde havia situações de 
votação, tendo a oposição algu-
ma razão, em alguns casos ele 
se absteve, noutros votou a favor 

da injustiça”, precisou Magibire.

O Bispo aceitou ser defen-
sor da fraude, um ultraje à 
Igreja -  Nova Democracia

Para o Movimento Nova De-
mocracia, o Bispo Dom Carlos 
Matsinhe entrou para um órgão 
que é foco de instabilidade no 
país, por conta da máfia política, 
o que já em si leva a que perca 
a oportunidade de ser felicita-
do pelo cargo que hoje ocupa.

Por outro lado, o líder da ND, 
Salomão Muchanga, diz que o 
papel de servir a Deus é deve-
ras incompatível com o papel de 
defender aquilo que chamou de 
“os donos do mal” da maioria 
absoluta do absurdo, que é defen-
der a fraude em ultraje à Igreja. 

“Reserva-lhe agora o pa-
pel de grande culpado de todo 
um instrumento de fins injus-
tos, entrando assim para o lado 

errado da história. Não está em 
causa a figura do Bispo Matsi-
nhe, mas indigna-nos que tenha 
aceitado ser a cara visível do 
Gomora eleitoral que é a CNE”. 

Trabalharemos à luz da lei 
- Carlos Matsinhe, presidente 
da CNE

Entretanto, Dom Carlos Mat-
sinhe, falando ao Zambeze, indi-
cou que, apesar de ser prematuro 
falar de questões que têm a ver 
com a transparência, integrida-
de e/ou credibilidade dos pro-
cessos eleitorais, a CNE por ele 
dirigida vai priorizar trabalhar à 
luz da lei, no entanto, para já o 
desafio passa pela necessidade 
de harmonização das tarefas a 
serem distribuídas pelos mem-
bros, assimilação dos processos 
de funcionamento do órgão, e 
depois avançar para trabalhos 
concretos de forma conjunta.

LuÍs CuMBe
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Nhongo em debandada
Há poucos dias tivemos conhecimento da notícia de que o 

líder do grupo terrorista da Junta Militar, Mariano Nhongo, 
propôs ao Governo a criação de um grupo de trabalho, a fim 
de dialogar sobre um possível acordo entre o referido grupo 
terrorista e o Governo, para poder regressar à normalidade, 
que nunca deveria ter sido agredida por criminosos que se 
escondem atrás de uma mentira política.

Por isso, solicita 
que a Assembleia 
emitisse uma re-
solução que prote-

gesse as pessoas da sua equipa 
que realizariam as negociações 
de uma possível detenção, ou 
seja, concederia imunidade.

Com esta solicitude fica 
claro que se confirma que as 
suas actividades são ilegais 
e criminosas, com crimes de 
sangue, entre outros, pois se 
fossem pessoas que estão den-
tro  da Lei não necessitariam 
dessa protecção, ou seja, são 
pessoas fora da lei, criminosos.

É estranho que depois de 
desprezar a proposta do Pre-
sidente Nyusi, que há alguns 
tempos atrás propôs manter 
uma semana sem violência, 
sem ameaças, uma trégua, a fim 
de criar o ambiente certo para 
poder começar a dar os primei-
ros passos que poderiam levar 
a avançar na estabilidade polí-
tica, Nhongo não tenha cum-
prido a semana de trégua, con-
tinuou a atacar e a desdenhar a 
possibilidade da realização de 
negociações, que sempre pe-
diu, até através da famosa car-
ta que publicou e que tem sido 

comentada em várias ocasiões 
durante as últimas semanas.

Porém, agora a sua mente 
está iluminada e Nhongo de-
cide propor uma reunião, jus-
tificando que não pode aban-
donar os três terroristas da sua 
gangue que foram presos pelas 
FDS. Talvez ele pensasse que 
eram  intocáveis ou que nun-
ca seriam presos ou mesmo 
mortos num confronto com as 
Forças de Defesa e Segurança, 
ou é simplesmente uma des-
culpa porque percebeu que a 
sua “política” não leva a lugar 
nenhum, apenas para a prisão 
ou para o cemitério, sendo 
apenas uma questão de tempo.

A sociedade moçambicana 
não pode permitir o avanço de 
uma negociação com Nhongo 
sem fazer uma declaração pú-
blica de arrependimento e pe-
dir perdão a todas as famílias 
que sofreram pelo assassinato 
de um familiar, executado por 
ele ou pelos terroristas da Junta 
Militar. É uma questão de jus-
tiça, sendo uma memória para 
todas as pessoas inocentes que 
deram as suas vidas. Deve ser 
uma exigência inegociável por 
parte do Governo, em nome 

de todos os moçambicanos e 
pela dignidade das vítimas.

Esta deve ser a última chan-
ce para Nhongo, uma oportu-
nidade negociada que deve ser 
acompanhada por uma trégua 
total, sem tiro, sem qualquer 
ameaça. Se esta oportunidade 
for negligenciada, ou se não 
se chegar a acordo, os cida-
dãos não podem aceitar mais 
concessões aos nossos assassi-
nos. Estes devem ser persegui-
dos, detidos, julgados, e, sem 
dúvida, alguns serão mortos 
em confrontos com as FDS. 

Não pode haver outra opor-
tunidade, não podemos conti-
nuar a enfraquecer o Estado de 
Direito e a Constituição deve 
ser aplicada com a máxima 
exigência, assim como as leis 

devem ser aplicadas com o má-
ximo rigor contra os terroris-
tas ou qualquer criminoso que 
possa representar uma ameaça 
à sociedade e ao bem comum, 
como a gangue ou os sequestra-
dores que têm agido com total 
liberdade nos últimos tempos.

Não  podemos continuar 
a fazer concessões a assassi-
nos que, refugiando-se em es-
truturas políticas falsas ou de 
qualquer outro tipo, matam os 
nossos cidadãos e se transfor-
mam em grupos terroristas ou 
gangues criminosas que só pro-
curam seus interesses ocultos, 
sejam eles quem forem, porque 
se não paramos de uma forma 
implacável e definitiva estas si-
tuações estaremos a promover 
de forma inadvertida a desesta-

bilização do Estado de Direito 
e o enfraquecimento da nossa 
sociedade, mantendo um estado 
de guerra permanente no nosso 
país e uma fragilidade política 
que pode levar a uma situação 
perigosa, com o risco de nos 
tornarmos um Estado débil, sem 
autoridade, o que não significa 
que deva ser autoritário, de-
vendo ser um Estado que cum-
pre e faz cumprir as leis, bem 
como os Direitos Humanos.

Depois de anunciar a sua 
proposta de negociações, 
Nhongo mostra mais uma vez 
a sua personalidade crimino-
sa, continuando a atacar e ma-
tar cidadãos inocentes, como 
aconteceu há poucos dias.

É impossível acreditar num 
indivíduo sem princípios, que 
a única política que demonstra 
é matar inocentes. Mais uma 
vez, a sua incoerência, a fal-
ta de critérios políticos, que 
se presume, e a sua determi-
nação terrorista tornam muito 
difícil senão impossível avan-
çar com qualquer negociação.

Todas as instituições devem 
enfrentar estas e futuras situ-
ações com firmeza e determi-
nação, não podemos aceitar a 
chantagem de nenhum grupo ar-
mado no nosso país que ameace 
a nossa segurança e paz. As au-
toridades, as Forças de Defesa 
e Segurança e a justiça devem 
actuar de forma profissional e 
implacável, dentro da legali-
dade constitucional e das leis.

Possibilidade de ocorrência de ciclone

Eloise ameaça o Sul e 
Centro do país

As províncias da Zam-
bézia, Sofala e Inhambane 
poderão ser afectadas pela 
tempestade Eloise, no dia 
23 ou 24 deste Janeiro. 

O alerta é do Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (INAM), que avança 
que o fenómeno é tam-
bém acompanhado pelo 
Serviço de Meteorolo-
gia Francês da Ilha de 
Reunião, que disse que a 
tempestade é forte e de-
veria atingir Madagáscar 
na noite desta terça-feira.

Aqueles serviços pre-
vêem que “Eloise deve 
sair [de Madagáscar] pela 
zona sul do Canal de Mo-
çambique na próxima 
quinta-feira. Deverá então 
intensificar-se e poderá 
atingir a costa moçambi-
cana no fim-de-semana, 
já na fase de ciclone”.

O INAM apela à po-
pulação para que con-
tinue a acompanhar a 
informação meteoroló-
gica e os avisos difun-
didos pelas autoridades.
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Hospitais-abrigo podem ser a solução para conter 
a expansão da Covid-19 em Moçambique

A chamada “transmissão comunitária” pode implicar cen-
tenas de infecções por dia nas áreas urbanas. De acordo com 
as orientações do Governo (datadas de 3 de Abril de 2020), a 
estratégia corrente para pacientes com a Covid-19 e com sinto-
mas leves a moderados é o isolamento domiciliar. Eles devem 
permanecer em quarentena em casa, sendo monitorados clini-
camente até que o teste dê resultado negativo. A admissão nos 
centros de internamento para Covid-19 é restrita aos pacientes 
com doenças crónicas, idade avançada ou surgimento de sinto-
mas de gravidade. A escassez dramática de camas em Moçam-
bique parece ter sido a principal razão para esta abordagem.

Em 2019 havia 
apenas 0,7 lei-
tos para cada 
1.000 habitantes 
e 41% dos leitos 

existentes na altura estavam ao 
serviço das maternidades. Além 
disso, é claramente perigoso hos-
pitalizar pacientes da Covid-19 
com outros pacientes não afec-
tados pela doença nas mesmas 
unidades sanitárias. A estratégia 
de optar pelo isolamento domi-
ciliar dos doentes apresenta vá-
rias fraquezas: é problemático 
avaliar à distância as condições 
clínicas do paciente; a falta de 
termómetro compromete a ava-
liação da temperatura em casa e 
a interpretação dos sintomas de 
dificuldade respiratória pode ser 
subjectiva, sobretudo se for um 
familiar a responder. Acima de 
tudo, em locais pobres e superlo-
tados é praticamente impossível 
aplicar devidamente as normas 
de prevenção: lavar as mãos com 
todo o cuidado, quando o sabão 
não pode ser desperdiçado, usar 
e reutilizar correctamente as más-
caras caseiras, não compartilhar a 

toalha, limpar adequadamente a 
louça e os talheres, evitar visitas 
e até ficar em casa, a menos que 
não haja comida guardada para a 
família. Parece impossível, nessas 
condições, evitar a transmissão 
intra-familiar. O transporte dos 
pacientes para hospital também 
pode-se tornar um problema: na 
Itália e outros países atingidos 
pela Covid-19, por exemplo, 
toda a tripulação ficava infec-
tada, transformando-se, por sua 
vez, numa fonte de transmissão. 
As ambulâncias que transportam 
os casos confirmados não podem 
ser as mesmas que transportam os 
pacientes suspeitos de serem por-
tadores de Covid-19. Isso pode 
ser impossível de pôr em prática, 
no nosso contexto, devido à es-
cassez destes meios circulantes. 

Hospitais-abrigo podem ser a 
solução para conter a expansão 
da Covid-19 em Moçambique

 O modelo de Hospitais-
-abrigo usado na China pode ser o 
mais recomendável. A importân-
cia da transmissão intra-familiar 

foi bem documentada na China. 
Naquele país, com a subida do nú-
mero de infectados, o isolamento 
domiciliar foi descartado devido 
ao risco que representava para as 
famílias dos pacientes. A solução 
foi encontrada nos Hospitais-
-abrigo (HA- Fangcang, o que se 
pode traduzir em “Arca de Noé”). 
Tratou-se de instalações de saúde 
temporárias realizadas em locais 
públicos de grande capacidade, 
como estádios e centros de exposi-
ções, transformados em hospitais 
para isolamento de emergência. 

O HA oferecia, seja um aten-
dimento clínico eficaz à maioria 
dos pacientes da Covid-19, seja o 
isolamento das famílias e das co-
munidades. Esse segundo aspecto 
foi responsável, em boa medida, 
pelo controlo rápido da transmis-
são que ocorreu na China. O HA 
tomava conta dos pacientes com 
sintomas leves a moderados, esta-
belecendo para eles um nível espe-
cífico de atendimento hospitalar.

 O HA permitia uma monitoria 
contínua dos parâmetros vitais dos 
pacientes, assim como de encami-
nhar oportunamente para hospi-
tais de referência equipados para 
ventilação assistida àqueles que 
pioravam a função respiratória. 

O agravamento repentino do 
estado de saúde é uma caracterís-
tica específica e particularmente 
temível da doença. O facto de 
manter os pacientes sob obser-
vação directa reduziu substan-
cialmente o tempo entre o início 
dos sintomas de gravidade e a 
admissão nos centros de referên-

cia, com ganhos em termos de 
vidas salvas. Os pacientes que 
permaneciam em condições es-
táveis recebiam os cuidados mé-
dicos do caso e apoio emocional.

 

Três características do HA 
tornam o modelo interessante 

para Moçambique

O baixo custo de investimento 
e operacional, a rapidez da cons-
trução e a grande escala. A conver-
são de locais públicos em unida-
des de saúde é uma solução eficaz 
para responder a uma emergência, 
e evita a construção dispendiosa 
e demorada de novos hospitais. 
Existem muitas infra-estruturas 
adaptáveis para esse fim em Ma-
puto e nas capitais provinciais, 

tais como estádios de futebol, 
feiras populares, escolas secun-
dárias, resorts e vilas para festejos 
(essas, geralmente dotadas de ga-
zebo), todas instalações fechadas 
para a emergência da Covid-19. 

O HA, visando pacientes com 
o mesmo diagnóstico primário de 
admissão e sem necessidade de 
tratamentos complexos, requer 
um número reduzido de pro-
fissionais de saúde. Trata-se de 
uma equipa semelhante a aquela 
empregada numa enfermaria de 
medicina de um hospital distrital: 
poucos médicos (substituíveis em 
boa parte com técnicos de medi-
cina) e enfermeiros qualificados 
para monitorar os pacientes, ve-
rificando os sinais de dispneia 
e hipoxia (falta de oxigénio e 

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 20214 |  zambeze  



| destaque |

dificuldade respiratória). A se-
gunda característica importante é 
a disponibilidade quase imedia-
ta, pois o HA está baseado nas 
infra-estruturas existentes. Na 
China, a transformação dos três 
primeiros HA foi concluída em 
apenas 29 horas e forneceu 4000 
camas. Isso introduz o terceiro 
triunfo: a flexibilidade de escala 
que a abordagem HA permite. 
Isso significa que a capacidade 
pode ser rapidamente ampliada 
em sequência, conforme as ne-
cessidades, assim que a primeira 
instalação atingir uma ocupa-
ção de camas próxima de 100%.

 

Alguns exemplos africanos de 
valor para a Covid-19

 Uma abordagem do tipo HA 
não seria uma novidade em Áfri-
ca. No Senegal, um país onde, 
como em outras regiões de Áfri-
ca, os equipamentos hospitalares 
são escassos, a epidemia está 
numa fase mais avançada (49.000 
testes feitos e 4249 casos detecta-
dos, com 47 mortes a 7 de Junho). 

Os senegaleses aprenderam 
através da sua própria experi-
ência com o Ébola (2014) a ela-
borar uma estratégia baseada na 
hospitalização de todos os casos 
positivos. Cada indivíduo recém-
-diagnosticado, não importa quão 
leve ou grave seja o caso, é in-
ternado num hospital ou centro 
de saúde onde fica isolado e sob 
observação. Este princípio foi a 
chave da estratégia nacional para 
conter o vírus. O paradigma de 
uma cama para qualquer caso 
ajudou a impedir a propagação 
do vírus, num país onde a maio-
ria das pessoas vive em famílias 
numerosas e o auto isolamen-
to é praticamente impossível. 

O Senegal criou também equi-
pas de rastreamento de contactos 
que trabalham a partir de 78 cen-
tros de saúde distritais, apoiados 
pela Cruz Vermelha e pela OMS. 
Os contactos, uma vez identifica-
dos, são isolados de suas famílias, 
usando hotéis para quarentena.

 O Gana (229.000 testes, 9462 
casos e 44 óbitos, a 7 de Junho) 
tem um número de mortos. Os 
critérios de admissão excluíram 

qualquer paciente com dispneia, 
co-mobilidades sérias, idade aci-
ma de 65 anos e problemas men-
tais para a Covid-19 semelhante 
a do Senegal, com o duplo de 
casos. Este país organizou um 
extenso sistema de rastreamento 
de contactos, baseado em agentes 
comunitários de saúde e volun-
tários, e uma técnica inovadora 
que visa aumentar a eficiência da 
testagem, definida como “pool 
testing”, que funciona da seguin-
te forma: são testadas em con-
junto, e com um único reagente, 
diferentes dezenas de amostras de 
contactos de casos de Covid-19. 
Se todas elas forem negativas, o 
resultado é negativo. Portanto, 
pode-se excluir a infecção em 
qualquer um dos pacientes. Se o 
resultado for positivo, obviamen-
te não se sabe qual é a amostra 
positiva e, portanto, testa-se in-
dividualmente cada amostra. Esta 
abordagem é muito útil, permitin-
do uma forte poupança de reagen-
te se o nível de infecção for baixo.

 De acordo com os médi-
cos do Gana, a sensibilidade 
do “pool testing” é a mesma do 
teste individual. Portanto, pode 
ser utilizada nas províncias ou 
distritos onde os casos são ain-
da esporádicos. A OMS está 
a acompanhar a experiência.

 

Razões e passos para adoptar o 
modelo HA em Moçambique

 Quando se perde o controlo 
da transmissão do vírus do SARS-
-CoV-2 e esse inicia a circular na 
comunidade é muito complicado 
impor a quarentena domiciliar 
em larga escala. As autoridades 
de saúde podem então considerar 
o exemplo do Senegal e o mo-
delo do HA para isolamento dos 
pacientes sem sintomas graves. 
Visto o actual quadro clínico de 
apresentação da doença em Mo-
çambique, em que os sintomas 
graves se manifestam numa per-
centagem mínima de doentes, as 
próprias unidades de referência 
para a Covid-19 podem passar 
a funcionar como HA. Se essa 
adaptação não for possível, pelo 
aumento dos doentes que preci-
sam de terapia intensiva, o primei-

ro passo seria a selecção de todos 
os locais passíveis de serem con-
vertidos, de raiz, em HA. Segui-
ria a preparação de um plano de 
reutilização/redesenho dos espa-
ços internos. O plano deve tomar 
em conta a aquisição de camas e 
equipamento médico, material 
pré-fabricado e gazebos (as ca-
mas poderiam ser adquiridas nos 
internados estudantis, os gazebos 
nos residenciais para eventos). 

O plano também deve pre-
ver os medicamentos, alimentos 
e itens para actividades sociais. 
Ao mesmo tempo, profissionais 
de saúde seriam treinados para 
zelar sobre os pacientes com 
sintomas leves a moderados e 
postos em alerta. Um sistema de 
informação baseado no paciente 
seria preparado previamente, para 
registar todos os dados necessá-
rios para monitorar a epidemia 
e documentar os resultados. O 
plano seria implementado numa 
província não apenas superando 
um limite na transmissão. Por 
exemplo, mais de 50 novos ca-
sos diagnosticados durante 3 dias 
consecutivos. Então, a conversão 
das infra-estruturas, a aquisição 
e instalação dos equipamentos 
e, finalmente, a implantação da 
equipa seguiriam rapidamente. 

Por exemplo, a cidade de 
Dakar, com uma população de 
cerca de 3.100.000, é compa-
rável com Maputo. A epidemia 
da Covid-19 desencadeou uma 
expansão de camas hospitalares 
em várias etapas. Foram adi-
cionadas, primeiro, 500 camas 
e 900 algumas semanas depois, 
enquanto 300 camas estavam 
reservadas nos hotéis. As auto-
ridades de saúde ainda estavam 
planificando mais de 700 ca-
mas em meados de Maio, quan-
do os testes positivos em todo 
o país eram de cerca de 2400. 

Ao usar esses números, Ma-
puto precisaria de adicionar uma 
capacidade de 1500 a 2000 camas 
para HA em 3-4 etapas. Um cam-
po de futebol se estende por cerca 
de 7.000m2. Calculando 8 metros 
quadrados de espaço por cama, e 
mais corredores, enfermaria, chu-
veiros, vestiários, áreas comuns 
e de armazenamento, cerca de 
500 camas poderiam ser coloca-
das num estádio como o Zimpe-
to. O mesmo cálculo pode servir 

para a província de Nampula. 

Operacionalizar um HA 

O fluxograma do HA baseia-
-se na noção de “três áreas, duas 
passagens” para as enfermarias 
de isolamento, sendo: uma área 
contaminada onde os pacientes 
vivem e os serviços são presta-
dos, uma área de vestir para os 
profissionais de saúde, uma área 
limpa para receber suprimentos 
e passagens separadas para pa-
cientes profissionais de saúde. 

A fim de evitar um surto de 
gripe entre os pacientes e conside-
rando a dificuldade em diferenciar 
a Covid-19 da gripe, é necessário 
testar para o H1N1 os pacientes 
no ponto de entrada. Os pacientes 
internados recebem cuidados mé-
dicos padronizados, destinados a  
prevenir a deterioração da função 
respiratória. Esses incluem fárma-
cos antivirais, anti-inflamatórios, 
antibióticos e oxigénio, de acor-
do com as directrizes nacionais. 
Os pacientes são também inves-
tigados para identificar doenças 
crónicas subjacentes, como hi-
pertensão, diabetes, cardiopatias, 
câncer, tuberculose e doenças pul-
monares crónicas que comprome-
tem a função respiratória, e HIV. 

Na China estavam disponí-
veis para os HA  unidades mó-
veis com serviços básicos de la-
boratório e RX. O custo de três 
modernas máquinas de Raios-X 
móveis e digitais para trabalhar 
com os HA não supera as poucas 
dezenas de milhares de dólares. 
Critérios clínicos, imagens radio-
lógicas e achados laboratoriais 
servem para decidir a transferên-
cia do paciente para um hospital 
melhor equipado ou, no caso o 
HA seja organizado no mesmo 
sítio do hospital de referência, 
para o sector de terapia intensiva.

Actividades sociais são 
necessárias para os pacientes 

suportarem o isolamento

Podem consistir em assistir 
televisão juntos, conversas temá-
ticas sobre assuntos sociais e de 
saúde, sessões de relaxe e dança. 
Outro aspecto importante é forne-
cer aos pacientes em situação de 
indigência crédito telefónico para 
manter o contacto com a família. 

De forma a evitar rumores 
e mal-estar na população, é ne-
cessário que os média informem 
sobre as razões para manter as 
pessoas isoladas e sob controlo. A 
esse respeito, e para tranquilizar a 
opinião pública, podem ser usa-
das entrevistas com pacientes e 
profissionais de saúde sobre suas 
experiências nos HA. O HA esta-
ria integrado no sistema de saúde 
mas, dispondo de um serviço pró-
prio de ambulâncias e transportes, 
utilizaria percursos separados de 
referência e transferência. Nas 
unidades sanitárias já existem flu-
xogramas concebidos para criar 
percursos de atendimentos distin-
tos para pessoas suspeitas e por-
tadoras do vírus da SARS-2-CoV. 

O caso de Nampula demons-
tra o quão importante é a detecção 
imediata dos casos e como é ne-
cessário e urgente dotar o pessoal 
dos hospitais com equipamento 
suficiente de protecção individu-
al. Apenas detectados, os pacien-
tes positivos ao SARS-2-CoV são 
encaminhados rumo a um cir-
cuito de atendimento segregado 
em relação aos utentes regulares. 

O transporte de pacientes es-
táveis não requer necessariamente 
o uso de ambulâncias. Veículos li-
geiros, com o assento do condutor 
oportunamente isolado, podem 
ser requisitados para o HA a cus-
tos muito menores do que as am-
bulâncias. Essas despesas podem 
ser facilmente suportadas com 
fundos internos. Não se tratando 
de uma enfermaria de terapia in-
tensiva, e sendo os pacientes em 
condições gerais satisfatórias, a 
carga de trabalho no HA não é 
elevada e não requer sequer pes-
soal particularmente qualificado. 
Se possível, seria melhor contar 
primeiro com profissionais que já 
passaram pela doença e que são, 
em certa medida, imunizados. 

Ao complementar o modelo 
de HA, e usando a experiência 
do Senegal e do Gana, o envol-
vimento comunitário deve ser 
fortalecido para o rastreamento de 
contactos quando os números de 
contágio ultrapassarem as capaci-
dades existentes. Juntamente com 
as autoridades locais e tradicio-
nais, conselheiros e educadores 
de pares e outros quadros comuni-
tários que trabalham nas unidades 
sanitárias, activos no programa 
da SIDA, saúde materno-infantil 
e tuberculose (diferentes milha-
res a nível nacional), podem ser 
contratados para apoiar na pes-
quisa e testagem dos contactos 
e na assistência aos positivos 
assintomáticos, sobretudo enfo-
cando nos grupos de população 
vulneráveis. Esse pessoal, que já 
trabalha dentro das unidades sa-
nitárias, pode integrar as equipas 
de medicina preventiva do siste-
ma nacional de saúde e actuar na 
ligação com as suas comunidades. 

Por fim, seria oportuno co-
lectar, através da OMS, mais in-
formações sobre a experiência do 
“pool testing” no Gana, sua eficá-
cia e eficiência antes de conside-

zambeze  | 5Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021



6 |  zambeze  | opinião |

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAEz O n d e  A  n A ç ã O  S e  r e e nc O n t r A
ambEzFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe 
Revisão: AM

Expansão: 
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade: 
Egídio Plácido 
Cell: 82-5924246 | 84-7710584 
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)

Redacção:  Ângelo Munguambe, Egídio Plácido, 
Luís Cumbe

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá, 
Francisco Rodolfo e Samuel Matusse

Colaboradores: Elton da Graça 

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com

Registado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002

Propriedade da NOVOmedia, SARL

D i r e c ç ã o ,  R e d a c ç ã o  M a q u e t i z a ç ã o  e  A d m i n i s t r a ç ã o : 
Av. Emília Daússe nº1100 (casa da Educação da Munhuana)

Alto-Maé - Maputo

Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.comercial@hotmail.com

2020 não será um 
ano que muita 
gente quererá 
lembrar.  Para 
muitos, todo o 

ano decorreu com uma 
grande mancha, pois as 
pessoas nos mais diversos 
q u a d r a n t e s  d o  M u n d o 
ficaram por muito tempo 
confinadas às suas casas. E 
para muitos de nós este foi o 
ano que transportou consigo 
muita dor e tristeza devido 
a doenças e mortes de entes 
queridos, às calamidades, 
a o s  c o n f i n a m e n t o s  e 
quarentenas domiciliares, 
a o  i s o l a m e n t o  e 
internamento em hospitais, 
enfim, uma situação jamais 
vista, e em que muitos se 
sentiram impotentes, sem 
que pudessem fazer fosse 
o que fosse para ajudar. 

A  p a n d e m i a  d o 
c o r o n a v í r u s  o b r i g o u -
nos a  viver  separados, 
o que nos leva a melhor 
compreensão  do  va lo r 
da  g raça  do  convív io .

N ã o  c o n s e g u i m o s 
estabelecer na sua plenitude 
os direitos estabelecidos 
pe l a  r e l ig i ão ,  que  um 
crente tem sobre outro, de 
visitá-lo quando estiver 
doente, e de participar no 
seu funeral quando da sua 
morte,  pois o dever de 
uma pessoa é direito de 
outra.  Muitos sofreram 

sozinhos, sem terem nem 
mesmo um ombro onde 
encostar, e sem ouvirem 
uma palavra de conforto 
e solidariedade vinda de 
quem quer que fosse, pois 
cada família aprendeu a 
“digerir” a sua dor e tristeza, 
confinada ao seu espaço.

Foram muitos  os  que 
adoeceram e acabaram por 
falecer neste estado de 
pandemia, perante o nosso 
olhar impotente. Lembro-
me daqueles nossos amigos 
com quem convivemos 
regularmente  ao longo 
de décadas, os senhores 
Answar Rassul, Mussá Jallá, 
Issufo Chelia (Issufinho), 
e muitos outros. Rogo a 
Deus que lhes perdoe os 
pecados e conceda o eterno 
d e s can s o  n o  D jan n a t -
U l - F i r d a u s s .  A a m i n !  

M a s  q u a i s  a s  l i ç õ e s 
q u e  p o d e m o s  t i r a r 
d e s t e  a n o  t r á g i c o ?

S e  d a s  e x p e r i ê n c i a s 
negativas tirarmos lições 
posit ivas e corrigirmos 
as nossas vidas depois de 
termos passado por alguma 
aflição severa, então estará 
correcto dizer que tiramos o 
melhor proveito da situação.

Quando o coronavírus 
ec lodiu  em Wuhan,  na 
Ch ina ,  d i z i a - se  que  a 
doença fora provocada 
pelo consumo de morcegos, 
pelo que todos os que não 

tinham consumido este tipo 
de mamífero julgavam-se 
imunes à pandemia. E o 
surto foi-se espalhando pelo 
Mundo fora, apanhando 
de surpresa as “melhores 
mentes” .  Mui ta  gente , 
em especial os que não 
ac red i t am em Deus ,  e 
que julgam que apenas 
com a ciência conseguem 
s u b j u g a r  e  c o n t r o l a r 
a natureza, moldando-a 
à s  s u a s  n e c e s s i d a d e s 
e  c a p r i c h o s ,  f i c a r a m 
perplexos, e não tiveram 
resposta para este ardil da 
natureza. Aí começaram 
a  p e r c e b e r  o  q u ã o 
formidável é a natureza.

Um vírus insignificante 
e invisível derrotou todas 
as  grandes potências  e 
exércitos do Mundo, o que 
levou a que todos nós nos 
sentíssemos obrigados a 
cobrir as nossas bocas e 
narizes. Acreditar em Deus 
é ver a força invisível por 
detrás de objectos visíveis. 
É reconhecer que todas as 
coisas provêm de Deus.

De facto, o verdadeiro 
Rei é só Um e Único, o 
D o m i n a d o r !  E  t o d o s 
nós somos Seus servos.

Este ano também nos 
lembra que todos os Seres 
Humanos fazem parte de 
uma única família. Nenhum 
membro pode estar seguro 
se outros membros desta 

família estiverem em perigo.
E  p e r a n t e  d e s a f i o s 

sem precedentes, toda a 
Família Humana deve estar 
unida para se conseguir 
s a i r  d e s s a  s i t u a ç ã o .

O esforço contínuo dos 
cientistas, de dia e de noite, 
tendo como suporte fundos 
governamentais, vontade 
política, e sobretudo preces 
de milhões de crentes para 
que se encontre cura para a 
infecção pelo coronavírus, 
são um testemunho deste 
facto.  E graças a Deus 
já se fala da descoberta, 
a p e r f e i ç o a m e n t o  e , 
m a i s  r e c e n t e m e n t e ,  a 
disponibilização (embora 
ainda não generalizada) 
da  vac ina .  Oxa lá  i s t o 
venha aliviar este nosso 
sofrimento, pois diz-se que 
o coronavírus não tem cura, 
e o melhor que se pode 
fazer é cada um tentar o 
seu melhor para se prevenir.

Esta pandemia assinala 
um momento histórico, 
pois tanto a religião como 
muitos outros aspectos 
das nossas vidas foram 
profundamente afectados.

Todo  es t e  t empo  em 
que tivemos que observar 
o  c o n f i n a m e n t o  e  o 
d i s t a n c i a m e n t o  s o c i a l 
susc i tou  saudades  das 
constantes aglomerações 
nas mesquitas, igrejas e 
outros  locais  de cul to , 

locais estes onde os crentes 
iam buscar o melhor que há 
em termos de consolação e 
paz de espírito. Espero que 
voltemos à normalidade o 
mais rapidamente possível.

Uma normal idade  na 
qual o mais importante 
p a r a  a  s o b r e v i v ê n c i a 
e  p r o s p e r i d a d e  d a 
H u m a n i d a d e  n e s t e 
P l a n e t a  é  a  p a z .

Precisamos de paz entre os 
Seres Humanos, e paz entre 
os Humanos e a natureza, 
pois normalmente falamos 
de paz apenas no contexto 
da guerra, o que é uma 
noção muito restrita. A paz 
está profundamente ligada 
à vida humana. Ela é em si 
uma ideologia completa.

A paz é a única religião 
para o Homem e para o 
Universo. Ela é a chave 
que abre todas as portas do 
êxito em todos os ramos.

Sem a paz não é possível 
nenhuma acção positiva, 
seja ela grande ou pequena.

A cultura de guerra tem 
que acabar no Mundo, e em 
seu lugar reinar o espírito 
de tolerância e compaixão.

Para terminar, rogamos 
a Deus para que o ano 
de 2021 seja  o  ano de 
recuperação das perdas 
que o Mundo enfrentou 
d e v i d o  à  p a n d e m i a .

A todos, Feliz Ano 
Novo de 2021!

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Feliz ano novo 2021
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Justificam-se as obras de requalificação 
das rotundas da Estrada Marginal?

Ci r c u l o u  u m 
comunicado 
de imprensa 
nos meios de 
comunicação 

pública sobre a requalificação 
das rotundas na Estrada Circular 
de Maputo, alegadamente para 
proporcionar uma mitigação 
d e  r i s c o s  d e  a c i d e n t e s .

E s t a  d e c i s ã o ,  e m 
c o n f o r m i d a d e  c o m  o 
comunicado, é encabeçada 
pela REVIMO (empresa que 
detém os direitos de gestão e 
exploração comercial, sendo 
líder do mercado de concessões 
rodoviárias de Moçambique), 
ANE (Administração Nacional 
de Estradas) e os Conselhos 
Municipais de Maputo e Matola.

No concreto e no essencial, o 
que é que se pretende fazer nas 
rotundas da Estrada Circular de 
Maputo? Pretende-se “reduzir 
a largura das bermas, para 
alargamento da via, com vista a 
facilitar a entrada nas rotundas”. 

Todas estas instituições 
acabadas de referir (REVIMO, 
ANE e Conselhos Municipais) 
p o s s u e m  e n g e n h e i r o s , 
arquitectos e técnicos urbanistas 
ligados à rede viária. Certamente 
que possuem um domínio e 
especialização no que se refere 
à complexidade dos problemas 
das nossas estradas, domínio 
este  de que nós,  s imples 
usuários das estradas, não somos 
detentores. Mesmo assim, com 
base nos nossos modestos 
conhecimentos, vamos opinar 
sobre este assunto, uma vez que 
as obras previstas vão acarretar 
transtornos que consideramos 
desnecessários nas nossas vidas 
diárias no decorrer da referida 
reabilitação, que tem a duração 
de um ano, a partir do dia 16 do 
corrente mês. A nossa liberdade 
de trânsito,  que constitui 
um direito fundamental, vai 
nesta via, pela segunda vez, 
num período tão recente, 
ser novamente coarctada. 
Por esta razão, polidamente, 
pelos transtornos que vão 
causar, pedem-nos desculpas.

P e l a  i n f o r m a ç ã o  q u e 
dispomos, este trabalho de 
requalificação das rotundas 

na Estrada Marginal deve-se 
às várias reclamações que 
têm sido fei tas ,  havendo 
até  quem qual if ique esta 
via de estrada amaldiçoada, 
precisamente pelos acidentes 
que se constatam nas respectivas 
rotundas. Se for esta a razão que 
determinou a decisão de fazer 
as tais obras, em nossa opinião, 
trata-se de uma justificação 
inadequada, senão vejamos:

_ Quem são os automobilistas 
que têm acidentes nestas 
rotundas da Estrada Marginal? 
São os condutores que praticam 
e x c e s s o  d e  v e l o c i d a d e . 

_  To d o s  s a b e m o s  q u e 
quem transita nesta estrada à 
velocidade de 60Km/h, que é 
o limite máximo permitido, 
consegue, ao aproximar-se das 
rotundas, abrandar a velocidade 
e contornar a respectiva placa 
central com segurança. Quem 
vem a 100Km/h ou mais, 
certamente não vai conseguir 
manobrar com segurança e 
fazer o contorno da referida 
p l a c a  c e n t r a l  e ,  a  s u a 
trajectória na rotunda, será 
rectilínea e não curvilínea, 
p r o v o c a n d o  a c i d e n t e s . 

_ Também, os que circulam 
nesta via ultrapassando o limite 
de velocidade estabelecido, 
normalmente  são  os  que 
conduzem sob inf luência 
de  á lcool  ou  de  drogas .

_ Por outro lado, quem 
não obedece os limites de 
segurança nesta via trata-se de 
um condutor que quer exibir o 
seu potente carrão, mas mesmo 
estes carros com equipamentos 
de segurança evoluídos também 
têm as suas limitações de 
eficiência. Ou ainda, estamos 
p e r a n t e  a u t o m o b i l i s t a s 
irresponsáveis e inconscientes 
que certamente precisam de 
ajuda médica, devendo, em 
primeiro lugar, ser submetidos 
até a testes psicotécnicos. 

Por todos estes factos que 
acabamos de referir, acreditamos 
que não será pelas reclamações 
deste género de cidadãos, com 
comportamentos desviantes, 
que se decidiu reabilitar as 
rotundas da Estrada Marginal. 
Tem de haver uma razão muito 

mais forte, ou então, poderá 
haver outros interesses que 
gostaríamos de entender. Em 
nossa opinião, estes acidentes 
nas rotundas resolvem-se 
com uma penal ização ou 
fiscalização eficiente que não 
se deixe corromper. Pode até 
ser resolvido colocando radares 
fixos para filmar e registar os 
carros, as respectivas matrículas, 
dia e hora em que circularam 
em excesso de velocidade e 
depois agir em conformidade 
para penalizar os infractores. 

Ve j a - s e  o  e x e m p l o  d a 
Estrada N4, entre Maputo e 
Matola, onde havia exageros de 
excessos de velocidade. Quando 
a Polícia começou a actuar 
e a posicionar-se em lugares 
diferentes para surpreender 
os condutores irresponsáveis 
a situação melhorou bastante. 
Não foi a colocação de um 
separador central que ajudou 
a resolver o problema, até 
porque o separador central 
não constitui uma solução de 
segurança activa para combater 
a velocidade excessiva, mas 
sim passiva. Importa ainda 
acrescentar que este t ipo 
de desmandos, em termos 
de velocidade, que provoca 
acidentes nas rotundas da 
Estrada Marginal tem origem na 
atitude negativa dos condutores. 
Por esta razão, o problema 
resolve-se, principalmente, pela 
educação, a fim de melhorar o 
comportamento das pessoas. 
Não basta só penalizar, é preciso 
também ensinar e sensibilizar 
os prevaricadores, e a forma 
de contribuir neste sentido 
já está prevista no Código 
da Estrada, quando o nº4 do 
artº 148 determina que quem 
cometer transgressões médias e 
graves tem de frequentar aulas 
de segurança rodoviária antes 
de lhe ser devolvida a carta 
de condução apreendida. Por 
conseguinte, não é alargando a 
estrada nas rotundas que nelas 
se vão reduzir os acidentes, 
pelo contrário, até porque elas 
foram concebidas precisamente 
para obrigar os condutores a ir 
reduzindo a marcha ao longo de 
uma via recta. O nosso grande 

mal é de ter dirigentes que criam 
leis bonitas, supostamente 
para educar os automobilistas, 
mas depois não as aplicam.

A última reabilitação da 
Estrada Marginal é muito 
recente. A estrada foi alargada 
para permitir melhor conforto 
e segurança aos seus utentes. 
O engenheiro que então propôs 
e idealizou a requalificação 
des ta  e s t r ada ,  em nossa 
opinião, escolheu a melhor 
solução, a de colocar rotundas 
para conter os excessos de 
velocidade. As rotundas foram 
inventadas precisamente para, 
espaçadamente, como já se 
explicou, irem obrigando os 
automobilistas as conter a 
velocidade, uma vez que sabem 
que não vale a pela aumentar 
muito a velocidade se mais 
adiante vão ter de abrandar a 
marcha para enfrentar a rotunda. 
Se os condutores acelerarem 
muito a velocidade vão todos 
chegar à rotunda ao mesmo 
tempo, o que vai provocar 
um engarrafamento. Se todos 
avançarem com velocidade 
moderada, a rotunda não vai 
ficar congestionada e cada um 
poderá ir passando sem ter 
de parar, o que proporciona 
mais fluidez de trânsito e mais 
economia no combustível. As 
rotundas regulam o trânsito sem 
ser necessariamente obrigado 
a parar, o que já não acontece 
quando numa intercessão de 
vias se coloca um semáforo. 
Os semáforos provocam maior 
consumo de combustível, 
uma vez que o esforço que 
o carro tem de fazer de cada 
vez que vai retomar a marcha 
depois de ter parado no sinal 
luminoso é maior, e também, 
por consequência, aumenta a 
poluição no ambiente rodoviário.

Ao reduzir-se a berma da 
estrada para alargar a via e 
facilitar a entrada nas rotundas 
vai anular o efeito que a rotunda 
exerce de obrigar os condutores 
a diminuir a velocidade. É 
preciso ter em conta que a 
Estrada Marginal, em grande 
parte da sua extensão, é uma 
via urbana muito movimentada 
por veículos e pedestres.

A Estrada Marginal é uma 
recta e as rectas influenciam 
os condutores a acelerar os 
seus carros como se estivessem 
numa pista de corridas. Esta 
obra de alargar a estrada para 
facilitar a entrada nas rotundas 
vai transformar as rotundas em 
“rectundas”, isto é, em rectas, em 
que já não é preciso abrandar a 
marcha porque se consegue nelas 
passar, até acima dos 60Km/h, 
sem ser necessário abrandar. 
Aí sim, é que os acidentes 
vão aumentar ainda mais.

Gostávamos de ouvir  a 
opinião do engenheiro que 
idealizou a última reabilitação 
da Estrada Marginal e de 
todos os técnicos ou dirigentes 
que aprovaram o projecto. 
Será que concordam com as 
justificações das obras que se 
pretendem agora fazer? Qual 
é a opinião dos responsáveis 
pela segurança rodoviária do 
INATTER sobre este assunto, 
sabendo-se que esta entidade 
é que tem a competência no 
ordenamento do trânsito? 
Porque razão esta entidade não 
faz parte das entidades que 
compõem este aparente conluio?

Perguntamo-nos se  não 
haverá outra prioridade onde 
gastar o dinheiro desta inusitada 
reabilitação da Estrada Marginal 
neste período de tantas carências 
que o País está enfrentando?

Esta  é  a  nossa opinião 
que, eventualmente, poderá 
ser facilmente rebatida por 
especialistas com argumentos 
válidos que neste momento não 
conseguimos vislumbrar. Até 
porque, como já confessamos, 
os nossos conhecimentos são 
parcos, e, portanto, a nossa 
tese não passa de opinião de 
simples curiosos na matéria. 
Porém, enquanto não ficarmos 
convencidos, não concordamos 
e não entendemos a necessidade 
desta reabilitação. No nosso 
entender, esta obra devia ser 
suspensa. É nosso desejo que 
o ponto de vista acabado de 
apresentar, sobre o assunto 
exposto, não ofenda quem 
decidiu ou pensa diferente. 

*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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O ano de 2021 
i n i c i o u - s e 
sob o signo 
da terrível 
p a n d e m i a 

que se abateu sobre o Mundo, 
sobretudo sobre a Euro-Amé-
rica, já que a África Tropical e 
Subtropical, a Ásia e a Oceania, 
por diferentes razões, têm sido 
mais poupadas a este flagelo.

Mas neste momento de-
vem ter morrido, com a Co-
vid-19, 550 mil europeus, 
850 mil americanos (do Nor-
te, Centro e Sul), 300 mil 
asiáticos, 64 mil africanos e 
1.175 habitantes da Oceânia. 

Na África, os países mais 
atingidos foram a África do 
Sul e os países do Magreb. 
Para além das mortes, mui-
to desigualmente distribuí-
das e com maior incidência 
na área atlântica, quer em 
números relativos, quer ab-
solutos, a pandemia trouxe 
graves consequências para 
a economia mundial e teve 
também efeitos políticos.

Destes, faz sentido desta-
car a queda de Donald Trump 
nos Estados Unidos. Em Ja-
neiro de 2020, com a econo-
mia americana melhor do que 

nunca em termos das compa-
nhias cotadas em Wall Street 
ou de números de desemprego, 
Trump estava claramente ree-
leito. A pandemia, ao desorga-
nizar a economia norte-ameri-
cana em sectores-chave como 
a energia, o transporte aéreo, a 
restauração e o turismo inter-
no, tirou-lhe esse trunfo. De-
pois, o facto de o Presidente 
não se calar sobre o tema e ter 
dado um ar, no início, de en-
carar com alguma leviandade a 
epidemia, pode ter-lhe custado 
votos, especialmente entre os 
mais velhos. Até porque, com 
a hostilidade geral dos media, 
as suas palavras foram sempre 
sendo transcritas e explora-
das de forma negativa. Até na 
questão das vacinas, quando 
anunciou que antes do fim do 
ano esperava ter vacinas pron-
tas, foi desmentido e até ridi-
cularizado por vários académi-
cos, cientistas e comentadores.

A saída de Trump mudará a 
política interna norte-america-
na, embora o equilíbrio de po-
deres esteja muito dependente 
das eleições dos dois senadores 
da Geórgia, em 5 de Janeiro, 
bastando aos Republicanos ga-
nhar um dos lugares para con-

servarem a maioria. A eleição 
está a ser rodeada das maiores 
precauções, depois das sus-
peitas e acusações de fraude 
na eleição presidencial neste 
preciso Estado da Geórgia.

Quanto à política interna-
cional, como já temos vindo 
a insistir nesta coluna, é du-
vidoso que aconteçam gran-
des modificações. Se bem 
que vai haver uma mudança 
na retórica oficial, um maior 
recurso ao multilateralismo, 
uma – pelo menos verbal e 
diplomaticamente correcta 
– referência às questões am-
bientais, os grandes capítulos 
da estratégia de Washington 
são capazes de não mudar 
assim tanto. Até porque não 
mudaram assim tanto na tran-
sição de Obama para Trump.

Quanto à relação atlânti-
ca, há muito – foi, aliás, com 
a Administração Obama – que 
o Pacífico substituiu o Atlân-
tico como prioridade norte-
-americana. Ali, os Estados 
Unidos construíram, desde en-
tão, essa linha de alianças re-
gionais com que, à semelhan-
ça do que fizeram em relação 
à União Soviética nos tempos 
da Guerra Fria, pretende cer-

car aquele que passou a ser o 
seu “challenger” ou rival prin-
cipal em termos de hegemonia 
político-económica mundial – 
a República Popular da China.

Trump usou, sobretudo na 
campanha eleitoral, a descon-
fiança em relação a Pequim 
que as sondagens aos eleitores 
mostravam desde a pandemia, 
e fê-lo no seu estilo algo toni-
truante e politicamente incor-
recto. Mas o facto é que, neste 
capítulo, Biden não foi menos 
agressivo na campanha, che-
gando os dois candidatos, no 
primeiro debate, a acusarem-
-se mutuamente de serem 
“os favoritos” de Pequim.

Quanto à Europa e à 
NATO, Trump também repe-
tiu algo que Obama já disse-
ra e que reflecte o sentimen-
to dos eleitores americanos, 
Republicanos e Democratas. 
Que os europeus não podem 
esperar que os contribuintes 
americanos continuem, inde-
finidamente, a pagar a defe-
sa dos europeus. E que estes 
têm, pelo menos, que gastar os 
2% dos seus orçamentos com 
a Defesa, como está estipula-
do nas convenções e tratados.

Um teste prático a estas 

políticas vai agora levantar-se 
a propósito da relação com a 
China. Por um lado, um recen-
te documento da UE saudou a 
eleição de Biden e mencionou 
como oportunidade para uma 
renovação da relação Europa-
-Estados Unidos para fazer 
frente ao “competidor” chinês.

Mas está agora em curso, 
e Pequim quer fechá-lo apres-
sadamente, o acordo comer-
cial China-União Europeia. 
Por seu turno, vários dos já 
indicados altos responsáveis 
da parte internacional da Ad-
ministração Biden proclama-
ram a sua relutância perante 
práticas comerciais e laborais 
chinesas e mencionaram a 
importância de Washington e 
Bruxelas coordenarem políti-
cas para responder a Pequim.

Será muito importante ver 
como os dirigentes da UE re-
agem a esta situação. Se apro-
veitam a urgência chinesa de 
assinar o Tratado antes da pos-
se da equipa Biden, o que leva-
va Pequim a fazer concessões, 
se vão aguardar essa posse, 
articular políticas, e só depois 
responder à China. Vamos a ver.

Bom ano de 2021 – me-
lhor que 2020 não será difícil.

O novo ano e o dilema europeu
Jaime nogueira Pinto Jaime nogueira Pinto 
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Editorial
Travar a Covid-19 nos 

desafios de 2021

dougLas madJiLa

Depois da catastrófica anuidade fragmentada em 
pedaços de emergência, protagonistas de desgra-
ça e mais desgraça, esta é a oportunidade para 
apropriarmo-nos da coragem e pontapear a pos-
sibilidade de existência de um Março similar ao 

último, desejar sem pestanejar um bom ano para Moçambique, 
e não só, visto que vários foram os que se ressentiram das amar-
guras descarregadas por 2020. Este que se tenha ido sei lá para 
onde, tal como o espectáculo pirotécnico que na verdade jamais 
nos interessou o seu destino após o barulho e a beldade que nos 
tem feito usufruir, o mesmo adeus damos ao terrível ano 2020.

Para 2021, ainda que impossível separá-lo cronológi-
ca e historicamente dos acontecimentos do tempestuoso 
ano, que nos venham pura e simplesmente sinais de po-
sitividade, e pelos vistos já se parece apesar de pesares.

Este é o ano da velocidade em busca de tudo que se per-
deu na letargia causada pelos contornos do ano passado, 
somos todos, com a excepção de ninguém, responsáveis por 
recuperar os não feitos na lista dos afazeres nacionais, aliás 
dos afazeres globais. Por causa do ano passado, por razões 
nascidas nesse ano, muita coisa parou, muito ficou por ser 
feito e tanta outra coisa foi mal feita, no entanto chegou a 
altura de aproveitar para fazer bem, e talvez muito melhor.

 Mas começar bem o ano novo é tratar o ano passado como 
um simples pronome demonstrativo de que a evolução corre 
muito mais do que a Humanidade, o desenvolvimento, ainda 
que fruto da capacidade humana, não depende apenas do 
Homem, o terrível 2020 deixou claro que caso o Homem 
não esteja preparado para lidar com a natureza ou com os 
acontecimentos alheios à sua vontade, este estará sempre 
na posição de corrida em resposta ao prejuízo e não neces-
sariamente em desenvolvimento, e tomara que ao menos 
consiga evoluir a ponto de responder a possíveis desafios, 
o que porventura poderá equivaler algum desenvolvimento.

Não cometamos a ingenuidade de acreditar que o catastró-
fico ano é para esquecer, quando na verdade sabemos todos 
que aquela desgraça de ano é inesquecível pelas enormes 
manchas de negatividade, a margem do rio registou pegadas 
de 2020 que ainda que o caudal suba jamais serão apagadas. 

Desejamos um bom ano a Moçambique e ao Mundo 
inteiro. Para Moçambique são notáveis alguns sinais de 
que este seja de facto um bom ano e esperamos que assim 
continue. O silêncio nas extremidades nortenhas é car-
regado de alguma esperança, que assim seja e dure para 
sempre. Abaixo a desgraça, abaixo a guerra e viva a paz.

Os grandes êxitos do terrível ano, pois existiram e 
não se pode passar por cima, importa enaltecê-los e 
fazê-los valer,  fazendo de 2021 um ano melhor,  se 
não dos melhores. Com todas as vicissitudes, 2021 é 
o ano para tudo e todos, o ano das forças renovadas. 

Feliz 2021! 

Boas entradas 
Moçambique!

O ano 2020 ficará escrito em vermelho na história do Mundo. Um ano 
que todos teremos em nossa memória ao longo das nossas vidas, com o 
desastre provocado pela Covid-19, pandemia global que afectou todos os 
países desenvolvidos ou em desenvolvimento, com mais de 80 milhões 
de infectados e mais de dois milhões de mortes, facto que paralisou o 

Mundo, suas economias, sistemas de saúde, e confinou milhões de pessoas em suas 
casas, e outras centenas de milhões perderam os seus empregos. Foi uma guerra com 
um inimigo que não conhecíamos, muito perigoso e invisível que causou o caos global.

O Mundo não estava preparado para esta pandemia, que tem sido mais devastado-
ra do que tudo o resto que lemos nos livros de ciência, ficção ou vimos nos filmes. 
Acreditávamos ser invulneráveis e tivemos que reconhecer a nossa fraqueza diante 
da natureza, apesar de reconhecermos todos os avanços científicos que por dezenas 
de anos, até séculos, a Humanidade nos forneceu. Porém, e sem grandes alaridos, se 
analisarmos a incidência da Covid-19, por país, vemos grandes diferenças no número 
de pessoas afectadas, infectadas e mortas, entre os países de uma região, o que sem 
dúvida se deve a diferentes decisões e à rapidez de acção que os seus dirigentes  po-
líticos vêm aplicando em todos os momentos no combate a esta terrível pandemia.

Na região da África Austral vemos grandes diferenças, por exemplo, comparati-
vamente à África do Sul, onde o ano passado registou mais de um milhão de infec-
tados e quase 30.000 mortos, e em Moçambique 20.000 infectados e menos de 200 
mortos aproximadamente. Claro que estes são apenas números que usamos para 
estatísticas, e que em nada travam a cavalgada brutal desta pandemia. Entretanto, 
e se quisermos, estas diferenças não são uma coincidência, são por um lado conse-
quência de diversos factores e decisões políticas que combinados conseguem conter 
a pandemia e dar resultados muito mais positivos, como já expusemos anteriormente.

Não podemos deixar de reconhecer que os bons dados de Moçambique são o resultado de 
uma boa política anti-pandemia e das difíceis decisões políticas que o Presidente Nyusi tem 
vindo a implementar ao longo dos meses, para salvar vidas e prevenir o colapso da economia, 
um equilíbrio difícil, no qual também os cidadãos têm colaborado, observando rigorosamente 
as instruções que têm sido recomendadas, bem como as leis que têm sido implementadas.

Temos que reconhecer que, para o Presidente Filipe Nyusi, tomar algumas 
dessas decisões deve ter sido extremamente difícil, haveria dúvidas, propostas 
diferentes, até mesmo conflitos de interesses, mas em todos os momentos des-
se processo o Presidente assumiu a sua responsabilidade máxima, que foi de-
cisiva para obter o baixo número de infectados e falecidos que tem mostrado. 

Depois das últimas declarações do Presidente da República, com novas e importantes 
declarações, é chegado o momento de os cidadãos cumprirem a sua responsabilidade e 
compreenderem que é necessário respeitar e obedecer às regras implementadas, para o nosso 
próprio bem-estar e dos nossos entes queridos. Cumprir as recomendações ou regulamentos 
obrigatórios cabe no espaço da nossa responsabilidade, e, por mais que isso atinja o ego, não 
devemos criticar e responsabilizar as autoridades públicas pelas decisões assumidas, pois caso 
a situação se torne incontrolável seremos os únicos responsáveis, para o bem ou para o pior. 

A irresponsabilidade pode nos matar!
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Manica regista queda de 2,21% de 
produção global em 2020 

Manica

| naCionaL |

Desertores da Perdiz e do 
Galo reforçam a Frelimo

A província de Manica regista um decréscimo de produ-
ção global na ordem de 2,21%, num universo monetário de 
73.43 mil milhões de meticais, no período de Janeiro a Setem-
bro de 2020, contra 75.09 mil milhões de meticais alcançados 
em igual período de 2019.

São apontados 
como princi-
pais factores 
que influen-
ciaram para o 

decréscimo da produção glo-
bal da província a eclosão do 
surto do novo coronavírus e 
os ataques armados protago-
nizados pela autoproclama-
da Junta Militar da Renamo, 
na região Centro do país. 

Os sectores que contri-
buíram na estrutura de pro-
dução global em 2020 são a 
agricultura, produção animal 
e exploração florestal, com 
54,64%, seguido da indústria 
extractiva com 12,11% e trans-
portes e armazenagem, com 
uma contribuição de 11,32% 
na economia de Manica. 

Esta informação foi facul-
tada pela chefe do Conselho 
Executivo de Manica, Francis-
ca Tomás, que fazia um balan-
ço económico, social, político 
e cultural da província durante 
os primeiros doze meses após a 

sua tomada de posse como go-
vernadora desta parcela do país. 

Francisca Tomás afirma que 
a Covid-19 impactou negativa-
mente no crescimento socio-
económico de Manica, tendo 
afectado os sectores da indústria 
transformadora, fornecimento 
de electricidade e água, co-
mércio, hotelaria e restauração.  

O sector da Cultura e Tu-
rismo foi o mais afectado pela 
pandemia do novo coronavírus, 
pois, segundo a governadora, 
este sector vive um ambiente 
sombrio, sobretudo nas estân-
cias turísticas, sendo que a pro-
víncia contava em 2020 com 
261 estabelecimentos em fun-
cionamento, dos quais 147 de 
alojamento e 111 de restaura-
ção, e três agências de viagem. 

“No contexto da vigência 
do estado de emergência de-
corrente da pandemia da Co-
vid-19, ao nível da província 
de Manica, estavam encerra-
dos 15 estabelecimentos, sen-
do nove de alojamento, quatro 

de restauração e duas agências 
de viagem, com um total de 
157 trabalhadores afectados. 
Actualmente encontram-se 
encerrados quatro estabeleci-
mentos, dos quais dois de alo-
jamento, um de restauração e 
uma agência de viagem, afectan-
do 39 trabalhadores”, afirmou. 

Ainda no ramo da hotelaria 
e turismo, os estabelecimentos 
turísticos de alojamento regista-
ram em 2020 um movimento de 
cerca de 11 mil hóspedes e 14 

mil dormidas, contra cerca de 26 
mil hóspedes e 34 mil dormidas 
de igual período de 2019, cor-
respondendo a um decréscimo 
de 59% em hóspedes e 65% em 
dormidas, como resultado do im-
pacto da pandemia da Covid-19.  

A governante acrescentou 
que se torna desafiante nos pró-
ximos tempos, caracterizados 
pelo novo normal, a manuten-
ção da estabilidade macroeco-
nómica, tomando em conside-
ração a exposição às flutuações 

dos preços das matérias-pri-
mas, pois haverá melhorias 
nas reformas estruturais des-
tinadas a apoiar o sector pri-
vado, actualmente em dificul-
dades financeiras para operar. 

“Um outro grande desafio 
identificado levar-nos-á para 
uma adversidade da economia, 
como por exemplo do Progra-
ma Sustenta, intensificando 
simultaneamente os princi-
pais motores de inclusão, tais 
como a educação e serviços de 
saúde de melhor qualidade, o 
que, por seu turno, poderá, em 
nosso ver, melhorar os indica-
dores sociais de desenvolvi-
mento”, disse Francisca Tomás. 

O Programa Sustenta, na 
província de Manica, conta 
com 51 pequenos agricultores 
comerciais emergentes para 
assistir cerca de cinco mil pe-
quenos agricultores, numa área 
a lavrar de sete mil e quatrocen-
tos e sessenta e nove hectares, 
para produzir mais de 16 mil 
toneladas de culturas diversas. 

No entender da governado-
ra de Manica, a implementação 
do Programa Sustenta nesta 
província vai catapultar a eco-
nomia, a começar pelo melho-
ramento de vida dos agrega-
dos familiares rurais, através 
da integração dos pequenos 
agricultores nos mercados.

KeLLy Mwenda

Quatrocentos 
vinte e um 
membros e 
simpatizantes 
dos partidos 

Renamo e MDM abandonaram, 
no ano passado, estas formações 
políticas e filiaram-se ao par-
tido Frelimo, em Manica, pro-
víncia central de Moçambique.

 Desta cifra, 412 de-
sertores são da Renamo, de 
Issufo Momade, o segundo 
maior partido da oposição em 
Moçambique, e os restantes 
nove militavam no MDM, pre-
sidido por Daviz Simango. 

 O maior número de 
desertores registados no ano 
passado, ao nível da província 

de Manica, provém dos distri-
tos de Chimoio, Machaze, Bá-
ruè, Sussundenga e Mossurize. 

Esta informação foi facultada 
pelo secretário provincial para 
Área de Organização e Formação 
de Quadros no partido Frelimo, 
em Manica, Cassene Fombe, 
em entrevista ao nosso Jornal. 

 Cassene Fombe revelou 
que muitos membros dos partidos 
da oposição abandonam as suas 
formações políticas por falta de 
coerência política, aliada a falsas 
promessas aquando da sua mili-
tância, facto que, mais tarde, leva 
à frustração de muitos militantes. 

 “A Frelimo é um par-
tido muito sério, cabe a todos os 
moçambicanos, por isso estamos 

abertos para mais membros. Ve-
mos que maior parte dos deser-
tores dizem que nos seus partidos 
são prometidos boas condições 
de vida mas estas nunca chegam. 
Como é visível, como tem sido 
apanágio da Frelimo, estamos a 
prover mais emprego para a ju-
ventude, graças à governação da 
gloriosa Frelimo”, disse Fombe. 

 Acrescentou que “o par-
tido Frelimo está de mãos abertas 
para receber todos os cidadãos 
que pretendem se filiar, inde-
pendentemente da sua condição 
política, religiosa, cor ou raça”. 

 “A Frelimo é um parti-
do libertador, é partido de todos 
os moçambicanos, não importa 
a raça, religião ou cor da pele, 

nós recebemos todos aqueles 
que desejam desenvolver a pro-
víncia de Manica e o país em 
geral, promovendo a paz du-
radoura e a reconciliação entre 
as populações”, acrescentou. 

 O semanário Zambeze, 
em Manica, contactou a delega-
ção provincial da Renamo para 
perceber as razões da deserção de 
muitos membros desta formação 
política para o partido no poder, 
num só ano, e o porta-voz da Per-
diz, Eduardo Leite, disse que os 
militantes são coagidos a aban-
donar esta organização política. 

 Mesmo sem apresentar 
provas, Eduardo Leite fala da 
onda de raptos e execuções su-
márias dos seus membros que 
têm acontecido de forma miste-
riosa, recordando o caso do anti-
go delegado político da Renamo, 
Sofrimento Furai Matequenha, 
assassinado recentemente por in-
divíduos até aqui desconhecidos. 

Leite revelou que “os mem-

bros da Renamo filiam-se à 
Frelimo por medo de serem rap-
tados e posteriormente mortos, 
pois a Frelimo primeiro usa os 
sequestradores que pegam nas 
pessoas e por detrás disso di-
zem que quando continuarem 
na Renamo vão ser mortos, daí 
que as pessoas, com medo e para 
salvaguardar a sua pele, têm se 
filiado obrigatoriamente na Fre-
limo, mas o coração destas pes-
soas está com a Renamo”, disse. 

A fonte afirma ainda que em 
vários locais onde houve vítimas 
de raptos são zonas de conflitos 
armados, “as pessoas são obri-
gadas a filiarem-se à Frelimo 
porque depois de se sequestrar 
um indivíduo na zona andam em 
céu alto ameaças do tipo João 
morreu, falta você. Nós da Re-
namo sabemos o que se está a 
passar, nós queremos a paz, por 
isso temos actuado sempre na de-
núncia”, afirmou Eduardo Leite. 

KeLLy Mwenda

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 202110 |  zambeze  



| CoMerCiaL |

O QUE É O SEERC?

 O SEERC é sistema que permite a selagem 
electrónica e rastreio de carga em trânsito, 
em tempo real, através de sistema de GPS/
GPRS.

 O sistema, com recurso à tecnologias de 
ponta, garante a selagem electrónica, 
rastreio/monitoramento e actuação das 
autoridades em caso de tentativas de furto/
desvio ou contrabando.

 O SEERC permite a selagem de carga 
contentorizada, carga a granel e combustível 
transportado em tanques, tanto por via 
rodoviária assim como ferroviária.

BENEFÍCIOS DO SEERC

 Aumento de receitas para 
o Estado;

 Redução das perdas/
furtos e prejuízos para a 
economia moçambicana

 Maior segurança das 
mercadorias durante o 
transito em Moçambique.

IMPACTO DO SEERC NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

 Protecção do empresariado nacional 
da concorrência desleal resultante 
do contrabando;

 Redução de custos de operação e 
de transacção;

Rapidez na saída de mercadorias 
devido à redução do tempo de 
desembaraço;

 Aumento da competitividade do 
nosso país como corredor

O Governo, através da Autoridade Tributária,  
lançou o Sistema Electrónico de Selagem e Rastreio de Mercadorias (SEERC).

Sistema Electrónico de Selagem  
e Rastreio de Carga em Trânsito (SEERC)

O QUE É O SEERC?

 O SEERC é sistema que permite a selagem 
electrónica e rastreio de carga em trânsito, 
em tempo real, através de sistema de GPS/
GPRS.

 O sistema, com recurso à tecnologias de 
ponta, garante a selagem electrónica, 
rastreio/monitoramento e actuação das 
autoridades em caso de tentativas de furto/
desvio ou contrabando.

 O SEERC permite a selagem de carga 
contentorizada, carga a granel e combustível 
transportado em tanques, tanto por via 
rodoviária assim como ferroviária.

BENEFÍCIOS DO SEERC

 Aumento de receitas para 
o Estado;

 Redução das perdas/
furtos e prejuízos para a 
economia moçambicana

 Maior segurança das 
mercadorias durante o 
transito em Moçambique.

IMPACTO DO SEERC NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

 Protecção do empresariado nacional 
da concorrência desleal resultante 
do contrabando;

 Redução de custos de operação e 
de transacção;

Rapidez na saída de mercadorias 
devido à redução do tempo de 
desembaraço;

 Aumento da competitividade do 
nosso país como corredor

O Governo, através da Autoridade Tributária,  
lançou o Sistema Electrónico de Selagem e Rastreio de Mercadorias (SEERC).

Sistema Electrónico de Selagem  
e Rastreio de Carga em Trânsito (SEERC)
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Agentes envolvidos na expropriação de bens 

| Centrais|

No âmbito da fiscalização do cumprimento das medidas 
de prevenção e combate à Covid-19 anunciadas pelo Pre-
sidente da República, a Polícia da República de Moçambi-
que (PRM) e a Polícia Municipal de Maputo apreenderam, 
durante o fim-de-semana, quantidades significativas de 
produtos em vários estabelecimentos comerciais que estavam 
a funcionar fora do horário fixado no Decreto 1/2021, de 13 
de Janeiro. 

Além do en-
cerramento 
de bares e 
barracas de 
venda de 

bebidas alcoólicas (bottle sto-
res abrem das 09:00 às 13:00 
horas e mantêm-se fechados 
aos domingos), o decreto im-
põe novo horário de funciona-
mento de restaurantes, devendo 
abrir das 06:00 às 20:00, de 
segunda-feira à sexta-feira, e 
das 06:00 às 15:00, aos sába-
dos e domingos. As barracas de 
venda de produtos alimentares 
devem funcionar das 06:00 às 
17:00 horas, ficando vedada a 
venda de bebidas alcoólicas. 

Sucede que nos primeiros 
dias de implementação das 
medidas restritivas, a Polícia 
deparou-se com várias situ-
ações de incumprimento das 
medidas restritivas, como res-
taurantes a funcionar fora do 
horário estabelecido e comer-
cializando bebidas alcoólicas, 
e barracas e bares de venda 
de bebidas alcoólicas abertos.

 Como medida, a Polícia 
recolheu diversa mercadoria, 
com destaque para bebidas al-
coólicas, sem fazer o inventá-
rio das apreensões. A actuação 
da Polícia contraria o Decreto 
1/2021, de 13 de Janeiro, pois 
em nenhum momento o docu-

mento prevê a apreensão de 
mercadoria como medida a 
aplicar em casos de desrespeito 
às medidas restritivas. Aliás, o 
nº1 do artigo 35 diz que o des-
respeito às medidas impostas 
pelo Decreto 1/2021 de 13 de 
Janeiro é considerado crime de 
desobediência e punido com 
pena de 3 a 15 dias de prisão. 

A pena é sempre substitu-
ída por multa correspondente 
(nº2), sendo a pena substituí-
da por multa. Se não for paga 
voluntariamente no prazo de 
10 dias, o juiz ordena o cum-
primento da prisão pelo tem-
po correspondente à razão de 
1 dia de prisão efectiva por 
cada 2 dias de multa (nº3). 

Para o caso específico do 
sector de actividades econó-
micas – que inclui o comér-
cio, o incumprimento das 
medidas previstas no decreto 
supracitado constitui, nos ter-
mos do artigo 36, transgressão 
punível com: a) Multas a de-

terminar com base na legisla-
ção específica; b) Suspensão 
temporária da actividade eco-
nómica, por um período de 1 
a 3 meses, em função da gra-
vidade da infracção; e c) Ces-
sação da Licença ou Alvará. 

A entidade competente 
para a cobrança das multas 
decorrentes das transgres-
sões é a Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas 
(INAE) e não a Polícia. Para 
casos de reincidência, é ins-
taurado o competente proces-
so no tribunal judicial da área 
de ocorrência da infracção. 

Conforme se pode con-
cluir, a actuação da Polícia é 
condenável em todos os sen-
tidos, pois além de violar o 
Decreto 1/2021, de 13 de Ja-
neiro, promove a expropriação 
ilegal de bens, contrariando o 
direito de propriedade previsto 
no nº1 do artigo 82 da Cons-
tituição da República, que 
diz: “A expropriação só pode 

ter lugar por causa de neces-
sidade, utilidade ou interesse 
públicos, definidos nos ter-
mos da lei e dá lugar à justa 
indemnização”, lê-se no nº2 
do artigo 82 da Constituição. 

A forma como a Polí-
cia recolheu os produtos dos 
comerciantes mostra cla-
ramente que a intenção é 
apoderar-se dos mesmos. 

Tanto os agentes da PRM 
como os da Polícia Munici-
pal de Maputo não fizeram 
o inventário, muito menos a 
identificação dos proprietá-
rios para facilitar a devolução 
em caso de reclamação. Aos 
agentes envolvidos na expro-
priação de bens da popula-
ção, o Estado deve respon-
sabilizá-los pelos seus actos. 

O agravamento das medi-
das restritivas para a contenção 
da propagação da Covid-19 
não deve ser usado como argu-
mento para a violação dos di-
reitos e liberdades das pessoas.

O seu a seu dono e responsabilização pelos actos
- defende o CDD
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Segundo o director dos Serviços dos Assuntos Sociais da Cidade de Maputo

| Centrais|

Consolidação do ensino à distância representa  
solução em contexto da pandemia de Covid-19

O ensino à distância foi o balão de oxigénio para não 
colapsar o Sistema Nacional de Educação, no âmbito das 
medidas de prevenção contra a Covid-19, que ditou o encer-
ramento das escolas em todo o país. O director dos Serviços 
dos Assuntos Sociais na Cidade de Maputo, Artur Dombo, diz 
que há necessidade de se apostar na modalidade do ensino à 
distância, uma vez que este demonstrou ser a solução no pro-
cesso de ensino e aprendizagem em contexto da pandemia de 
Covid-19, onde diariamente se regista um aumento de casos.

O ensino à 
d i s t â n c i a 
em tempos 
p a s s a d o s 
era enca-

rado como uma modalidade 
apostada por indivíduos cujo 
tempo era reduzido para se 
manterem dentro duma sala 
de aulas. Contudo, a Covid-19 
veio desconstruir essa ideia, 
pois com o lema “fica em casa” 
não havia outra solução se não 
optar pelo ensino à distância. 

Artur Dombo explica que 
o Sistema Nacional de Educa-
ção não estava preparado para 
fazer face ao contexto que 
se instalou com a Covid-19. 

“Quando o Presidente da 
República decretou as medidas 
de prevenção que culminaram 
com o encerramento das es-
colas o sector ficou sem norte 
porque não estava preparado 
para tal situação, e, mais do 
que ficar a lamentar, tivemos 
que nos reinventar”, disse Ar-
tur Dombo, para quem uma das 
apostas do sector da Educação 

foi a transmissão das aulas 
por via dos meios de comuni-
cação e entrega das fichas nas 
escolas, o que depois de algum 
tempo levantou debates ao ní-
vel das comunidades, e não só. 
Todas essas alternativas foram 
sendo criadas na perspectiva 
de cumprir com os programas 
que haviam sido traçados para 
o ano lectivo 2020, e, aliado a 
isso, importa realçar, segundo 
Dombo, que não foi uma ta-
refa fácil, mas uma ginástica 
que no fim surtiu resultados 
positivos, daí que a aposta na 
modalidade de ensino à distân-
cia urge continuar para evitar 
os percalços, muito embora 
reconheça que haja desafios. 

Um dos desafios é a neces-
sidade de os encarregados de 
educação auxiliarem os seus 
educandos na realização dos 
exercícios que lhes são deman-
dados pelos professores, aliás, o 
ensino à distância é diferente do 
presencial, onde o professor faz 
o acompanhamento do aluno. 

 Outro ponto avançado pelo 

director dos Serviços dos As-
suntos Sociais tem a ver com 
a consolidação do ensino à dis-
tância de modo a eliminar o cur-
so nocturno, que pouco a pouco 
vai desaparecendo em algumas 
escolas da cidade de Maputo, 
como é o caso das escolas da 
Polana, Estrela Vermelha, no 
Distrito Municipal Kampfumo. 

A ideia, conforme Dombo, 
é continuar a eliminar o curso 
nocturno, dando lugar ao ensino 
à distância. Em alguns distritos 
municipais, o director reconhe-

ce que a rede escolar é dema-
siado complexa, contudo o pro-
cesso de encerramento do curso 
nocturno poderá continuar sem-
pre que se julgar justificável.

 

Reabilitação das escolas 

Em relação à retoma das 
aulas do ensino presencial no 
âmbito do relaxamento das 
medidas de prevenção da Co-
vid-19, Artur Dombo referiu 
que tal processo foi precedido 
pela reabilitação dos sanitá-

rios escolares e redistribuição 
das turmas como um impera-
tivo para a retoma das aulas. 

Na cidade de Maputo, um 
total de 39 sanitários de esco-
las secundárias foram contem-
pladas pelo processo, tendo 
sido entregues 30 sanitários, 
faltando cinco por entregar a 
breve trecho, sendo que as res-
tantes quatro ainda estão em 
processo de reabilitação, não 
tendo avançado com as datas. 

Artur Dombo também con-
gratulou os Serviços de Repre-
sentação da Cidade de Maputo 
por terem alocado os fundos 
para a reabilitação das escolas. 

Outra questão que mereceu 
revista, segundo Dombo, tem a 
ver com a capacidade das tur-
mas em períodos normais, que 
oscilavam entre 50 e 60 alunos 
por turma. Mas com a Covid-19 
houve a necessidade de se re-
distribuir as turmas, o que não 
foi fácil. Porém, a conclusão 
do sector é de que é possível 
ter turmas com poucos alunos. 
Questionamos ao director quan-
tas turmas foram subtraídas, ao 
que Dombo respondeu que “tí-
nhamos um total de 289 turmas 
antes da pandemia, mas com a 
redistribuição passamos a ter 
um total de 589 turmas em clas-
ses como a 10ª e 12ª classes”.

 Sobre os exames extraor-
dinários, o responsável pelo 
sector da Educação fez sa-
ber que o processo irá acon-
tecer na segunda chamada.

eLton da Graça
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Inundações em Chimoio provocam 
morte de um adolescente

Comercial

 Um adolescente de 14 anos de idade perdeu a vida no 
passado fim-de-semana, vítima de afogamento, no rio Nhau-
langa, bairro CiTémbwe, na cidade de Chimoio, em Manica, 
facto que leva o Serviço Nacional de Salvação Pública (SEN-
SAP) a lançar um alerta à população deste ponto do país 
para evitar fazer-se aos rios, que neste momento encontram-
-se a transbordar. 

A província de 
Manica re-
gista desde 
D e z e m b r o 
passado chu-

vas torrenciais que resultam 
em inundações em algumas 
vias de acesso nas zonas ur-

banas, suburbanas e rurais, 
criando não só a erosão da ter-
ra, como também o transbordo 
de muitos rios existentes nes-
ta parte da pérola do Índico. 

 De Dezembro a esta 
parte seis pessoas perderam a 
vida, vítimas de afogamento, 

na província de Manica, con-
cretamente nos distritos de Chi-
moio, Sussundenga, Mossurize 
e Gondola, entre crianças e 
adultos que ao tentar atraves-
sar são arrastados pelas águas. 

 No entanto, para mi-
nimizar casos de afogamento, o 
Serviço Nacional de Salvação 
Pública, em Manica, envida 
esforços em actividades pre-
ventivas que se caracterizam 
no posicionamento de mem-
bros em locais de travessia para 
garantir a transitabilidade de 
pessoas e bens de forma segura. 

 O porta-voz do SEN-
SAP em Manica, José Jone, 
apela aos pais e encarrega-
dos de educação para maior 
vigilância aos seus filhos, de 
modo a não fazer-se aos rios, 
evitando o luto nas famílias. 

 “O Serviço de Salva-
ção Pública ao nível da pro-
víncia de Manica, neste mo-
mento, dá um alerta máximo 
aos pais e encarregados de 
educação para que sejam vigi-
lantes com os seus filhos e edu-
candos, para que esses casos 
não venham a ocorrer, ajudan-
do o SENSAP a salvar vidas 

nesta época chuvosa em que 
nos encontramos”, afirmou. 

 José Jone expli-
cou que a zona Sul da pro-
víncia de Manica, concre-
tamente em Mossurize, 
Machaze e Sussundenga, tem 
sido a área que mais alarma o 
SENSAP em tempos chuvosos. 

 Face à tempestade 
tropical Eloise que se aproxi-
ma, o Serviço Nacional de Sal-
vação Pública em Manica irá 
distribuir os seus membros por 
várias posições onde se prevê 
a passagem desta tempesta-
de ao nível desta província.
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Ano 2021 decisivo para acabar com a insurgência em Cabo Delgado

Oxigénio Mussa no Estado-Maior 
General das FADM

Edil de Chimoio cumpre isolamento domiciliar 
após testar positivo para Covid-19

Foi nomeado, recentemente, Eugénio Mussa ao cargo de 
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM), com uma missão a centrar-se 
no combate cerrado contra o terrorismo em Cabo Delgado.

 

Eugénio Mussa 
é visto como 
figura caris-
mática nas 
hostes mili-

tares, onde recentemente li-
derou o Posto do Comando 
Operacional Norte, entidade 
responsável por coordenar to-
das as operações de combate 
contra a insurgência armada.

 A nomeação de Mussa, um 
oficial do Exército, para co-
mandar as operações, elucida 
uma mudança de abordagem do 
conflito por parte de Filipe Nyu-
si, o Comandante-Chefe das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), que sempre apostou 
nas forças especiais da Polícia 
da República de Moçambique, 
nomeadamente a Unidade de 
Intervenção Rápida (UIR) e 
o Grupo de Operações Espe-
ciais (GOE), para o combate 
contra o extremismo violento. 

Aliás, na sua recente visit-
ta à Tanzânia, Nyusi incluiu 
na comitiva presidencial o 
então Major-General Eugé-
nio Mussa, sendo esta a sua 

primeira visita com foco em 
questões de segurança em que 
se incluía uma alta patente das 
Forças Armadas, o que é in-
terpretado como um gesto de 
que os militares estejam a ga-
nhar no comando do teatro das 
operações em Cabo Delgado.

O Major-General vem se 
afirmando como homem for-
te das FADM no esforço de 
contra-insurreição das For-
ças de Defesa e Segurança 
em Cabo Delgado. A presen-
ça de efectivos dos ramos das 
FADM era diminuta e o peso 
de oficiais militares no Pos-
to do Comando Operacional 
Norte era quase marginal. 

O Comandante-Geral da 
Polícia, Bernardino Rafael, li-
derava o Posto do Comando 
Operacional do Norte e era o 
homem que sempre dava a cara 
para falar sobre as operações 
de contra-insurgência em Cabo 
Delgado. Em contrapartida, o 
Chefe (cessante) do Estado-
-Maior General das FADM, 
Lázaro Menete, e os coman-
dantes dos ramos das FADM 

(Exército, Marinha e Força 
Aérea) nunca apareciam a falar 
das operações de combate con-
tra o extremismo violento, e 
muito menos eram peça-chave 
no “teatro operacional”, situa-
ção que era vista como reflexo 
de uma eventual falta de con-
fiança nas hierarquias militares 
ou sua marginalização por parte 
do Comandante-Chefe das FDS. 

Mas a recente promoção 
de um oficial do Exército para 
liderar as operações em Cabo 
Delgado aumentou a visibili-
dade das FADM. Na primeira 
semana de Janeiro, o até então 
Major-General Eugénio Mussa 

apareceu na imprensa a declarar 
2021 como ano decisivo para 
acabar com a insurgência em 
Cabo Delgado. Esta era a pri-
meira vez que uma alta patente 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) dava 
a cara a partir do chamado “Te-
atro Operacional Norte”, pas-
sados mais de três anos após o 
início do extremismo violento.

Três dias depois da visita à 
Tanzânia, Filipe Nyusi fez cair 
toda a direcção do Estado-Maior 
General das FADM, nomeada-
mente Lázaro Menete, exonera-
do do cargo de Chefe do Estado-
-Maior General das FADM, e 

Raúl Dique, também exonerado 
do cargo de Vice-Chefe do Es-
tado-Maior General das FADM. 

Para a sua substituição, o Pre-
sidente da República promoveu 
Eugénio Mussa para a patente de 
General do Exército e nomeou-o 
para o cargo de Chefe do Esta-
do-Maior General das FADM. 
Bertolino Jeremias Capitine foi 
promovido à patente de Tenente-
-General e nomeado Vice-Chefe 
do Estado-Maior das FADM. 

Assim, o homem que decla-
rou 2021 como o ano para acabar 
com a insurgência armada em 
Cabo Delgado passa o ocupar o 
cargo mais alto na hierarquia mi-
litar, com poderes plenos para im-
plementar a sua larga experiência 
de combate contra a guerrilha. 

Aliás, com a liderança do 
Comando Operacional Norte 
nas mãos das FADM deverá 
aumentar o número de militares 
em Cabo Delgado, o que vai in-
troduzir uma nova dinâmica na 
abordagem do conflito. Pelo 
tipo de treinos físicos e psico-
lógicos a que são submetidos, 
os militares estão melhor pre-
parados para combater em con-
dições e ambientes adversos do 
que os efectivos da UIR, que 
neste momento são a maioria 
nas matas de Cabo Delgado.

O presidente do Conselho 
Municipal de Chimoio, João 
Ferreira, cumpre o isolamento 
domiciliário há uma semana, 
após testar positivo para o novo 
surto pandémico de Covid-19, 
apresentando sintomas como fe-
bres, dificuldades em respirar, 

dores de cabeça e de garganta. 
  Num gesto pouco co-

mum nos dirigentes desta péro-
la do Índico, o edil de Chimoio 
publicou um vídeo nas redes 
sociais confirmando ter testado 
positivo para o novo coronavírus, 
porém os trabalhos da edilidade 

irão continuar de forma virtual. 
 Neste momento cum-

pre o isolamento domiciliário, 
evitando assim o contacto físico 
com os munícipes, familiares 
e próximos, de modo a evitar a 
propagação do vírus mortífero. 

 Ferreira afirma que os 
munícipes da cidade de Chimoio 
e de todo o país devem levar a 
sério as medidas de prevenção 
desta pandemia, para evitar si-
nistros no seio das comunidades. 

 Caso contrário, o pre-
sidente afirma que a edilida-
de irá tomar medidas drásticas 
para fazer com que os muní-
cipes cumpram o protocolo 
sanitário desta doença viral. 

 “Não vamos permitir 
que ninguém entre no municí-
pio sem ter máscara, vamos pôr 
a Polícia Municipal a andar em 

todas as ruas possíveis para tentar 
sensibilizar a nossa população, os 
nossos munícipes para usar más-
cara, lavar as suas mãos porque 
esta doença não é fácil”, disse. 

 Desde a eclosão deste 
surto em 2019, o novo corona-
vírus já fez mais de 200 óbitos 
em Moçambique, daí que o di-
rigente exorta para maior vi-
gilância face à nova investida 
que preocupa o país e o mundo. 

 “Nós temos que cum-
prir com os ensinamentos, com 
as palavras do nosso papá Nyu-
si, porque não é fácil nós con-
vivermos com isso, não é fácil 
combatermos isso, mas com to-
dos unidos, familiares e amigos, 
vamos conseguir acabar com 
a contaminação”, acrescentou. 

 Informações na posse 
do semanário Zambeze indicam 

que um funcionário do Conse-
lho Municipal de Chimoio, por 
sinal inspector, perdeu a vida 
esta semana, vítima da Covid-19.

 Refira-se que a classe 
de jornalistas, ao nível da provín-
cia de Manica, vive um ambien-
te de pânico, uma vez que o seu 
trabalho rotineiro caracteriza-se, 
muitas vezes, em contacto físico 
com as fontes de informação, que 
por descuido podem ser o vector 
de transmissão desta pandemia 
entre jornalistas e seus familiares. 

 O pânico surge 
numa altura em que um jorna-
lista correspondente de uma 
das maiores redes televisivas 
do país testou positivo para o 
novo coronavírus, esta semana, 
encontrando-se agora a cum-
prir o isolamento domiciliar.  

Kelly Mwenda
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No leito do grande rio
GOtv lança nova promoção 
para seus clientes

A partir do dia 18 de Janeiro de 2021 os clientes da GOtv 
que tenham as suas subscrições pagas serão automaticamen-
te actualizadas para o pacote acima, onde poderão desfru-
tar de mais drama, seriados, filmes e desporto em qualida-
de digital. A GOtv é a melhor opção para migração digital.

Com esta 
oferta, a 
GOtv quer 
a s s e g u -
rar que os 

clientes iniciem o ano em 
grande com uma oferta in-
crível, facto que calha numa 
boa altura, considerando 
que Janeiro e Fevereiro 
são normalmente meses em 
que muitas famílias enfren-
tam pressões económicas e 
procuram reerguer-se das 
despesas da época festiva.  

Esta oferta é também 
um bom presente para os 
clientes, num contexto em 
que devido às restrições 
impostas pelo avanço da 
pandemia da Covid-19 é 
recomendado ficar seguro 
em casa, e para isso não 
há nada melhor do que 
fazê-lo na companhia de 
uma maior gama de conte-
údo oferecido pela GOtv.

 Agnelo Laice, direc-
tor-geral da MultiChoice 
Moçambique, afirma que 
esta oferta é uma forma de 
agradecer aos seus valiosos 
clientes pela sua lealdade, 
pois “a nossa prioridade é 
colocar os clientes no cen-
tro de tudo o que fazemos, 
e, alinhado à nossa missão 
de disponibilizar um exce-
lente entretenimento, mes-
mo durante os momentos 
mais difíceis como os que 
atravessamos, optamos 
por oferecer à nossa leal 
e valiosa base de clientes 
a oportunidade de experi-
mentar uma gama mais am-
pla de conteúdos em quali-
dade digital disponíveis nos 
nossos outros pacotes. Este 
é o nosso sinal de apreço 
pelo seu apoio contínuo. 
Estamos constantemente a 
rever a nossa oferta para 
assegurar que continuamos 

a oferecer sempre o me-
lhor aos nossos clientes”. 

Através desta oferta, os 
clientes do GOtv Essencial 
podem desfrutar da mara-
vilhosa variedade de conte-
údos internacionais no pa-
cote GOtv Plus, incluindo 
as viciantes telenovelas no 
Telemundo, com destaque 
para a electrizante novela 
O Final do Paraíso, desco-
brir o fantástico reino ani-
mal com NAT Geo Wild. 
Os clientes do GOtv Plus 
têm a oportunidade de vi-
sualizar a programação va-
riada disponível no pacote 
GOtv Max com 52 canais, 
que inclui o melhor do fu-
tebol (Ligas de Futebol Ita-
liana e Espanhola nos ca-
nais SuperSport Select 1 e 
SuperSport LaLiga), séries 
internacionais, os melhores 
canais nacionais, diversi-
dade de conteúdo infantil 
com os canais Cartoon Ne-
twork, Panda, e Da Vinci 
Kids, que tornará excelen-
te conteúdo acessível a um 
maior grupo de clientes.

 Entre as imensas atrac-
ções que temos para deli-
ciar os clientes neste mês 
de Janeiro podemos des-
tacar os conteúdos infan-
tis do canal Panda, com 
as estreias de Powerbirds 
e Simão e novos episó-
dios da Escola do Panda, 
as mais recentes músicas 
lusófonas no Trace Toca, 
os confrontos da LaLiga e 
Série A, e a estreia do pro-
grama humorístico “Bar do 
Gilmário” no Mundo Fox.  

 Para aderir a esta oferta 
imperdível, os clientes têm 
simplesmente de se certi-
ficar de que a sua subscri-
ção esteja totalmente paga, 
sentar-se, relaxar e des-
frutar do entretenimento 

em qualidade de imagem 
e som em formato digital.

 Para se manterem ac-
tivos, os clientes GOtv 
podem recorrer a vários 
métodos digitais e online 

de pagamento, tais como 
ATMs, M-Pesa, IZI, Pon-
to24, RecargaAki, bem 
como através da aplicação 
My GOtv. Para receber as-
sistência podem contactar 

a linha de apoio ao Cliente 
pelo número 843788, bem 
como através da página Fa-
cebook GOtv Moçambique 
(ht tps: / /www.facebook.
com/GOtvMozambique/). 
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No leito do grande rio

Vale oferece material escolar a mais 
de 17 mil alunos de Moatize

A mineradora Vale-Moçambique ofereceu mais de 17 mil 
kits de material escolar a igual número de alunos das escolas pri-
márias da cidade de Moatize, em Tete, com vista a garantir que 
os menores arranquem o ano lectivo de 2021 sem sobressaltos.

O m a t e r i a l , 
c o m p o s t o 
por fichas 
e s c o l a r e s 
e esto-

jos contendo lápis, afiado-
res e borrachas, foram en-
tregues aos alunos numa 
acção coordenada com os 
Serviços Distritais de Edu-
cação, Juventude e Tecno-
logia de Moatize (SDEJT). 

A iniciativa da Vale-
-Moçambique é vista de bom 
grado pelos SDEJT que con-
gratula a empresa por apoiar 
a educação das crianças de 
Moatize. “Agradecemos 
imenso o gesto da Vale pois 
este material será de grande 
ajuda para os nossos alunos, 
sobretudo os das classes sem 
exames que ainda se encon-
tram em casa”, sublinhou 
Henriques Mafunga, técni-
co do SDEJT em Moatize.

A Escola Primária Com-
pleta Mutarara-Moatize é 
um dos centros educacio-
nais cujos alunos beneficia-
ram desta doação da Vale. 

Graça Dava, directora 
desta escola, afirmou duran-
te a cerimónia de entrega do 

material que “as fichas en-
tregues aos educandos são 
uma mais-valia porque vão 
ajudar no processo de ensino 
e aprendizagem, apesar das 
crianças estarem em casa”. 

“Em coordenação com os 
pais e encarregados de educa-
ção e os líderes comunitários 
faremos de tudo para que es-

tas fichas cheguem aos alu-
nos”, garantiu Graça Dava.

Ana Paula Mário, aluna da 
Escola Primária Completa de 

Chithatha, teve a oportunida-
de de, pessoalmente, receber 
o seu kit escolar, tendo na 
ocasião manifestado a sua sa-
tisfação. “Nós alunos estamos 
muito felizes por receber este 
material, por isso garantimos 
que daremos continuidade 
aos estudos sem sair de casa”. 

Para o Gerente de Rela-

cionamento com Comunida-
des e Institucional, Horácio 
Gervásio, “este material irá 
ajudar as crianças de Mo-

atize a participarem com a 
qualidade desejada no pro-
cesso de ensino e aprendiza-
gem em que estão inseridas”. 

“Temos estado a conver-
sar, frequentemente, com as 
lideranças distritais do sector 
da Educação para em con-
junto irmos desenhando pro-
gramas que vão reforçar o 

desempenho e qualidade de 
ensino deste distrito”, acres-
centou Horácio Gervásio. 

Cientes de que a Educa-

ção é o principal pilar para 
o desenvolvimento de um 
país, a Vale-Moçambique 
tem estado a distribuir mate-
riais didácticos diversos des-
de que os estabelecimentos 
de ensino e aprendizagem 
foram encerrados, no âmbi-
to dos esforços de preven-
ção e combate à Covid-19.

A 19ª Sessão do 
Conselho de 
A d m i n i s t r a -
ção da Funda-

ção para a Conservação da 
Biodiversidade (BIOFUND) 
aprovou para 2021 um orça-
mento que totaliza cerca de 9 
milhões de USD. Desta cifra, 
74% são destinados a desem-
bolsos directos para as áreas 
de conservação, incluindo o 
apoio a actividades comuni-
tárias de interesse para a con-
servação realizadas nas zonas 
tampão, sendo que 91% do or-
çamento de 2021 será coberto 
por recursos do programa MO-
ZBIO II, do Banco Mundial, 
da AFD/FFEM, do programa 
PROMOVE Biodiversidade, 
da EU, e por recursos próprios 

da BIOFUND. A parte restan-
te será financiada pela KfW, 
pelo UNDP e pela USAID.

No próximo ano, a BIO-
FUND prevê ainda continuar o 
seu esforço de mobilização de 
mecanismos de financiamentos 
inovadores para a conservação 
da biodiversidade e de intensi-
ficação de acções de formação, 
de modo a contribuir para o me-
lhoramento contínuo dos recur-
sos humanos  do Sistema Nacio-
nal das Áreas de Conservação. 

Outro destaque para as ac-
tividades de 2021 vai para a 
continuidade do “BIO-Fundo 
de Emergência”, criado em 
Junho de 2020, com o objec-
tivo de assegurar os postos de 
trabalho dos fiscais e pessoal 
essencial para apoio à fiscali-

zação das Áreas de Conserva-
ção sob gestão pública e pri-
vada, em resposta ao impacto 
negativo da pandemia da Co-
vid-19 no sector do turismo. 

O BIO-Fundo de Emer-
gência, no valor de cerca de 
USD 3 milhões, é alimentado 
com recursos provenientes do 
próprio Endowment da BIO-
FUND, acrescido de importan-
tes contribuições do Gover-
no da Suécia e da USAID.

Voltado desta feita para 
a mitigação dos desastres 
climáticos que possam afec-
tar o património natural 
do país, foi aprovado nes-
ta 19ª sessão do Conselho 
de Administração da BIO-
FUND o Projecto ECO-
-DRR, financiado pela AFD.

Mais de USD 9 milhões para a conservação 
da biodiversidade para o ano de 2021
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Vilankulo engorda produtividade 
da campanha agrícola 

Encerramento de fronteiras com a África 
do Sul com consequências graves

O distrito de Vilankulo, na província de Inhamba-
ne, espera colher na primeira época da campanha agrí-
cola em curso cerca de 363.270 toneladas de cultu-
ras diversas, com destaque para o milho e amendoim.

Esta cifra de-
verá corres-
ponder a um 
aumento em 
mais de seis 

mil toneladas de produção 
agrária, comparativamente 
ao período transacto, quan-
do foram produzidas 357.263 
toneladas de culturas diversas.

Para o efeito, o distrito 
preparou uma área de cer-
ca de 64.153 hectares, sendo 
que as actividades agríco-
las já decorrem no terreno.

De acordo com a directora 
distrital das Actividades Eco-
nómicas, Esperança Paulino, 
o incremento da produção vai 
também decorrer do aumento 
da área de cultivo, uma aposta 
que visa garantir a seguran-
ça alimentar e impulsionar a 
produção no sector familiar.

“Inicialmente foram cultiva-
dos 85 hectares de terra na cam-
panha agrícola 2019/2020. Esta 
área foi elevada para 130 hecta-
res, um crescimento que é acom-
panhado pelo aumento significa-
tivo de produtores com acesso a 
equipamentos agrícolas”, disse.

De acordo com a fonte, a 
campanha agrícola 2019/2020 
decorreu de  forma atípica, na 
sequência da seca. Todavia, não 
obstante este fenómeno, aponta 
ter havido um desempenho de 
72,2 porcento, assegurando por 
isso que a segurança alimen-
tar no distrito está garantida.

“Para a presente época 
agrícola 2020/21 há uma espe-
rança, visto que logo no início 
da campanha registamos uma 
precipitação que permitiu a re-
alização da sementeira e mesmo 
depois a queda pluviométrica 

continuou, o que é positivo, 
olhando para a vegetação das 
culturas em campo”, disse.

Estima-se que na presente 
campanha agrícola a produ-
ção de cereais, em todo o país, 
atinja 2,9 milhões de toneladas, 
o que corresponde a um cres-

cimento de três porcento face 
à safra anterior, cerca de 900 
mil toneladas de leguminosas, 
22,5 milhões de toneladas de 
raízes e tubérculos e três mi-
lhões de toneladas de hortícolas.

Quanto aos cereais, des-
taca-se a produção de 2,2 mi-

lhões de toneladas de milho 
e 384 mil toneladas de arroz.

Os níveis de produção de-
verão decorrer do aumento das 
áreas de cultivo, uso da tracção 
animal, mecanização agrícola, 
sementes melhoradas, ferti-
lizantes e pesticidas. (AIM)

O ministro dos 
Transportes 
e Comunica-
ções de Mo-
çambique , 

Janfar Abdulai, considera “gra-
ve” para a economia do país a 
decisão do Governo sul-afri-
cano de encerrar parcialmente 

as fronteiras com os países vi-
zinhos, devido ao agravamen-
to da pandemia da Covid-19.

A medida vai “provocar 
consequências muito graves 
na arrecadação de receitas para 
a economia”, declarou Janfar 
Abdulai, assinalando que o sis-
tema ferro-portuário do Sul de 

Moçambique depende de carga 
proveniente ou em trânsito para 
a África do Sul, sendo que o 
encerramento parcial das fron-
teiras entre os dois países vai 
implicar a redução do tráfego.

“Esta paralisação, de certa 
forma, vai afectar aquilo que 
é o funcionamento normal 

desse sistema e a consequente 
redução da carga que alimenta 
os nossos portos”, sublinhou.

As autoridades sul-africa-
nas decidiram encerrar parcial-
mente as fronteiras com os pa-
íses vizinhos, de 12 de Janeiro 
a 15 de Fevereiro, devido ao 
recrudescimento da pandemia 

da Covid-19 na África Austral.
Com a medida, apenas é 

permitida a entrada ou saída 
de mercadorias, doentes para 
atendimento médico urgente, o 
retorno dos cidadãos do país, 
residentes permanentes ou ou-
tros com visto válido, diploma-
tas e estudantes estrangeiros.
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Novos negócios abrandam 
de forma acentuada 

Inquérito de 2020

Fuga ao fisco prejudica AT em mais 
de 53 milhões de meticais

De acordo com os dados do último inquérito de 2020, do 
Standard Bank Moçambique, os novos negócios abrandaram de 
forma mais acentuada pela primeira vez desde Abril. Contudo, 
as expectativas para a produção futura mantiveram-se fortes 
devido à sua contracção mais lenta desde Março e ao emprego 
que apresentou a maior taxa de aumento dos últimos dez meses.

O principal va-
lor calculado 
pelo inquérito 
é o Purcha-
sing Mana-

gers Index (PMI). Valores aci-
ma de 50,0 apontam para uma 
melhoria nas condições para as 
empresas no mês anterior, en-
quanto os registos abaixo de 
50,0 mostram uma deterioração.

O indicador PMI caiu para 
49,3 em Dezembro, uma queda 
fraccionária quando comparada 
com o valor de 49,4 de Novem-
bro, marcando apenas a segunda 
queda do índice em oito meses. 
Posto isto, esta leitura assina-
lou apenas uma ligeira deterio-
ração na saúde da economia 
do sector privado, dado que o 
impacto da Covid-19 provoca-
da pelo coronavírus foi inferior 
ao registado no início do ano.

O índice principal não apre-
senta as pequenas variações no 
sentido dos principais indicadores 
de Dezembro. Por outro lado, as 
novas encomendas em empre-
sas moçambicanas diminuíram 
mais rapidamente do que em No-
vembro, em paralelo com uma 
descida no número de clientes e 
de relatórios com a indicação de 
que os bens exportados demo-
raram mais tempo a chegar ao 
seu destino. Assim, a queda na 
procura manteve-se moderada.

Em contrapartida, houve 
uma aceleração na produção e 
nos índices de emprego ao lon-
go do mês de Dezembro. Os 
últimos dados assinalam uma 
queda lenta na actividade em-
presarial desde Março, enquanto 
o número de postos de traba-
lho aumentou a um maior ritmo 
nos últimos dez meses. Vários 
membros do painel reportaram, 
nomeadamente, os esforços con-
juntos no sentido de reconstruir 
as suas forças de trabalho após o 
declínio resultante da Covid-19.

Estes esforços foram, em 
parte, motivados pela melho-
ria nas expectativas empresa-
riais relativas a Dezembro, para 
além de uma maior esperança 
na recuperação global, como 
resultado do desenvolvimento 
das vacinas contra a Covid-19. 
Houve um fortalecimento do 
optimismo pelo segundo mês 
consecutivo, apesar de este se 
manter abaixo da média da série.

Entretanto, a queda nas no-
vas encomendas levou a que as 
empresas reduzissem a sua activi-
dade de compra pela primeira vez 
em três meses, no mês de Dezem-
bro. Isto resultou numa redução 
adicional dos stocks e ajudou os 
fornecedores a reduzirem os pra-
zos de entrega, tendo atingido o 
ritmo mais rápido desde Março.

No que se refere aos preços, 

Uma equipa de recuperação 
da receita, com base na análise 
de processos de contabilidade, 
criada pela Delegação da Auto-
ridade Tributária de Moçambi-
que (AT) da Cidade de Maputo, 
em coordenação com a Uni-
dade de Auditoria Tributária 
e Aduaneira (UATA), apurou 
em menos de três meses pouco 
mais de 53 milhões de meticais 
devidos ao Estado, em 2020, 
por parte de algumas empresas 
que operam neste ponto do país. 

A informação consta do 
boletim informativo da AT, 
recentemente divulgado, refe-
rindo que a equipa, criada em 
princípios deste ano para fazer 
face à suspensão das activi-
dades rotineiras de auditoria 
e fiscalização, devido à pan-
demia da Covid-19, analisou 
1.602 processos, tendo apura-
do 40 milhões de meticais em 
sede de Imposto sobre o Ren-
dimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC), 12.6 milhões de me-

ticais em Imposto sobre Valor 
Acrescentado (IVA), e ainda 
888.2 milhões de meticais de 
IRPC de Tributação Autónoma, 
em processos que não tinham 
sido devidamente cobrados. 

Após o apuramento, a AT 
desdobra-se para recuperar o va-
lor sonegado com a notificação 
dos sujeitos passivos com vista 
à liquidação destes montantes. 

Segundo a fonte, o delega-
do provincial, Sidónio Jacob, 
louvou o esforço empreendi-
do pela equipa composta por 
12 técnicos provenientes das 
unidades de cobrança adstri-
tas à referida delegação, pois 
irá permitir o encaixe de mais 
receitas para os cofres do Es-
tado. Antes mesmo do ano de 
2020 terminar, a Autoridade 
Tributária de Moçambique 
(AT) veio a público reportar 
que, mesmo com o impacto 
da crise pandémica e da inse-
gurança que afectaram severa-
mente a economia, conseguiu 
superar a meta de cobrança de 
impostos aos cofres do Estado.

as empresas moçambicanas re-
gistaram um novo aumento nas 
pressões relativas aos custos em 
Dezembro, ou seja, o primeiro 
dos últimos nove meses. Evidên-
cias pontuais demonstram que 
isto está amplamente relacionado 

com os aumentos a uma taxa de 
câmbio mais fraca, quando com-
parada com o dólar americano. 
Os salários dos funcionários tam-
bém aumentaram, mas a um ritmo 
mais lento do que em Novembro.

O facto de a moeda ser fra-
ca levou a que as empresas 
transferissem maiores custos 
para os seus clientes, como evi-
denciado pelo novo aumento 
nos preços de venda no final 
do ano. Dito isto, a aceleração 
global foi apenas marginal.

Segundo Fáusio Mussá, eco-
nomista-chefe do Standard Bank, 
depois dos desafios que caracteri-
zaram o ano de 2020, as perspecti-
vas para o ano de 2021 continuam 
a ser afectadas de forma negativa 
devido à Covid-19 e às incertezas, 
aos desafios de segurança, à posi-
ção fiscal fragilizada e ao espaço 
reduzido para apoio por parte da 
Política Monetária. O resultado, 
acrescenta o economista, é a len-
ta recuperação do crescimento a 
que estamos a assistir. Provavel-

mente, a economia apenas sairá 
da recessão ao longo do segundo 
trimestre de 2021, sendo que é 
expectável um aumento médio 
do PIB em 2% face ao período 
homólogo, durante todo o ano.

“Mesmo considerando as ex-
pectativas de que o aumento da 
inflação em 2021 será, provavel-
mente, modesto e a rondar uma 
média de 5,6% face ao período 
homólogo, apoiado pela mode-
rada procura agregada, pudemos 
identificar um aumento dos riscos 
que vão surgindo. A depreciação 
contínua do metical acarreta riscos 
de inflação. À data da redacção do 
presente documento, a conversão 
entre USD e MZN estava ao nível 
de 74,8, 21,7% acima do valor do 
mesmo período de 2019, mas ain-
da abaixo do pico esperado a cur-
to prazo de 77,3. A conversão en-
tre ZAR e MZN estava a 5,04, um 
aumento anual de 15,3%, e a con-
versão entre EUR e MZN estava 
em 91,04, um aumento anual de 
32,1%”, considera Fáusio Mussá.

| eConoMia| zambeze  | 19Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021



| desporto|

Ferroviário de Maputo vence (63-60) 
duelo com Costa do Sol

É a maior queda em 10 anos

No futebol masculino foram efectuadas mais de 17 
mil operações, nas quais participaram no ano passa-
do 4.178 clubes e 187 federações filiadas, números re-
corde realizados por 14.432 jogadores de 180 países.

A FIFA publi-
cou o ‘Glo-
bal Transfer 
Market Re-
port 2020’, 

onde são divulgados os núme-
ros referentes às transferências 
durante 2020. No futebol mas-
culino foram realizadas 17.077 
transferências internacionais 
(18.047 em 2019), o que re-
presenta uma diminuição de 
5,4% face ao ano anterior 
– a maior queda em 10 anos.

O principal motivo apon-
tado para a queda nas trans-
ferências é, sem surpresa, os 
efeitos da pandemia da Co-
vid-19 que, segundo a FIFA, 
causou uma quebra genera-
lizada nas receitas operacio-
nais dos clubes e, consequen-
temente, nas contratações.

No futebol masculino fo-
ram efectuadas mais de 17 
mil operações, nas quais 
participaram no ano passa-
do 4.178 clubes e 187 fede-
rações filiadas, números re-

corde realizados por 14.432 
jogadores de 180 países.

Na maioria dos casos de 
transferências internacionais, 

14.804 (86,7%) não efectua-
ram pagamentos entre clubes, 
enquanto nas 2.273 transfe-
rências com compensação, 

mais da metade (55,7%) pa-
gou valores inferiores a 500 
mil dólares (413 mil euros). 
Por outro lado, as dez trans-

ferências mais caras represen-
taram 15% do dinheiro total 
investido em transferências.

O mercado do futebol fe-

minino, por outro lado, man-
teve a tendência ascendente, 
com 1.035 transferências in-
ternacionais, o que represen-

tou um acréscimo de 23,7% 
face ao ano anterior. No to-
tal, 349 clubes fizeram parte 
das transferências internacio-

nais (um aumento de 26,4% 
em relação a 2019), num 
claro reflexo da profissiona-
lização do futebol feminino.

O Pavilhão da Universidade 
Eduardo Mondlane acolheu o 
primeiro duelo entre o Ferroviá-
rio de Maputo e o Costa do Sol, 
em tempos da pandemia da Co-
vid-19, encontro este referente à 
terceira jornada do Torneio Nu-
trição, com os “locomotivas”a 
vencerem por três pontos de 
diferença, ou seja, 63-60.

Ainda em ritmo de pré-
-época, as duas equipas procu-
raram dar o melhor de si, com 
os treinadores a movimentarem 
muito o banco de suplentes e 
depois de 16-19 no final do 
primeiro quarto os “locomo-
tivas” terminaram a primeira 

parte em vantagem por 24-31.
No terceiro quarto, os pu-

pilos de Miguel Guambe esti-
veram melhor e conseguiram 
um parcial de 21-12, levando 
com que esta etapa terminasse 
com o resultado de 45-43 a fa-
vor da turma do Costa do Sol.

No quarto e último quar-
to, a liderança da marcha do 
marcador foi alterando-se vá-
rias vezes, mas no final aca-
bou valendo a experiência dos 
jogadores de Milagre Maco-
me, que conseguiram chegar à 
vitória por escassos três pon-
tos de diferença, ou seja, 60 
para o Costa do Sol e 63 para 

o Ferroviário de Maputo, que 
saiu vitorioso no primeiro due-
lo entre ambas as formações.

RESULTADOS
SENIORES MASCULI-

NOS
Costa do Sol 60-63 Ferrovi-

ário de Maputo
Matolinhas 50-108 A Poli-

técnica
Aeroporto 57 – 111 Costa 

do Sol
Maxaquene 133-51 Mato-

linhas
SENIORES FEMININOS
Costa do Sol 122 – 40 

Maxaquene

Transferências no 
futebol diminuem 
5,4% em 2020
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Comercial

Pochettino não comenta interesse em Messi 
mas revela ligação ao compatriota

Ferroviário de Lichinga quer ganhar ritmo 
nas primeiras quatro jornadas do Moçambola

Recentemente contratado pelo Paris Saint-Germain, o 
treinador argentino Mauricio Pochettino falou na rádio espa-
nhola Cadena SER sobre o que encontrou no emblema fran-
cês e não deixou de lado o alegado interesse em Lionel Messi.

“Q
uando estava no Espanhol e no 
Southampton sempre sonhei 
em ter os melhores. Messi este-
ve perto de jogar no Espanhol, 
emprestado, mas fez um gran-
de jogo no Barcelona e acabou 
por ficar», disse Pochettino, 
atirando: «Estive com ele umas 
vezes em Londres e em Itália, 
compartilhamos o amor pelo 
Newell’s Old Boys, porque co-
meçámos lá, e isso une-nos».

A verdade é que, ainda 
antes de Pochettino ser con-
tratado pelo PSG, Neymar 
disse publicamente que es-
perava voltar a jogar com 
Messi na próxima época.

«Ouvi isso, mas não tive 
tempo para falar sobre o mer-

cado, nem com o presidente 
nem com Messi. Estamos fo-

cados em competir e ganhar 
jogos. Qualquer frase minha 
sobre isso pode ser mal inter-
pretada, mas de certeza que 
a Direcção do PSG está a tra-
balhar no futuro», garantiu.

No mais, Pochettino ga-
rantiu que foi bem recebido no 
balneário do emblema francês, 
destacando Neymar e Mba-
ppé: «Receberam-me de braços 
abertos. Estão dispostos a um 

novo discurso. Só posso agra-
decer como me têm tratado. 
Eles [Neymar e Mbappé], mas 
Keylor, Marquinhos, Di María, 
Verratti... Foi uma grande sur-
presa ver a humildade de todos».

Com uma vitória surpreendente 
no terreno da Liga Desportiva de 
Maputo, o Ferroviário de Lichinga 
ganhou os holofotes da primeira 
jornada, visto que a partida em 

que venceu por 1-2 tratou-se da 
estreia absoluta dos “locomoti-
vas” do Niassa no Moçambola, o 
campeonato nacional de futebol. 

Arnaldo Ouana, treinador-

-adjunto, diz que a sua equipa vai 
abordar a prova jogo-a-jogo e pre-
tende ganhar ritmo competitivo nas 
primeiras quatro jornadas da prova.

A vitória diante da Liga Des-
portiva, um clube habituado a 
lutar pelo título, surpreendeu os 
analistas, sobretudo pelo facto dos 
“locomotivas” terem se apresenta-
do em campo sem três jogadores 
preponderantes e o seu treinador 
principal, Antoninho Muchan-
ga, que estiveram ausentes por 
suspeitas de estarem contami-
nados com o novo coronavírus.

O jogo do último domingo foi 
o primeiro realizado pelo Ferro-
viário de Lichinga, que não teve 
a oportunidade de beneficiar de 

jogos de controlo antes do início 
do Moçambola, pelo que Arnal-
do Ouana considera esse facto 
como o principal obstáculo a ser 
enfrentado pelos seus pupilos 
neste arranque da competição.

“Nós preparamos a equipa 
para que todos os jogadores este-
jam bem. Contamos sempre com 
estas situações, ouvi um treinador 
português a dizer que quem passa 
mal com estes casos de Covid-19 
são os treinadores, porque ficamos 
privados de contar com alguns 
jogadores muitas vezes prepon-
derantes. No nosso caso ficamos 
sem a possibilidade de utilizar três 
jogadores mais o treinador, mas 
felizmente conseguimos alcançar 

o nosso objectivo que era vencer 
o jogo, daí que não se notou a fal-
ta dos outros, o que demonstra que 
nós temos o espírito de grupo, ape-
nas nos falta o ritmo competitivo, 
que vamos adquirindo jogo-a-jogo, 
e acreditamos que nas primeiras 
quatro jornadas vamos procurar 
ganhar ritmo, e mesmo assim va-
mos ombrear com qualquer um dos 
adversários porque sabemos que 
em termos de capacidade física es-
tamos bem”, disse Arnaldo Ouana.

Na segunda jornada do Moçam-
bola 2021, o Ferroviário de Lichin-
ga vai receber o Ferroviário da Bei-
ra, que no jogo da primeira jornada 
recebeu e derrotou o Costa do Sol, 
por três bolas a uma. (LANCEMZ)
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10 anos sem Malangatana

Fernando Chaúque lança 
“Âncora no Ventre do Tempo”

Assinalou-se a 5 de Janeiro de 2021, 10 anos do desapa-
recimento físico do pintor, actor, poeta, cantor e dançari-
no moçambicano Malangatana Valente Ngwenya. Morreu 
a 5 de Janeiro de 2011 e é lembrado como um homem que 
contribuiu para a internacionalização da cultura nacional.

Há 10 anos, a 
jornada de Ma-
langatana Va-
lente Ngwenya 
terminou na 

terra. Nesse dia, o país e o 
mundo ficaram a saber que o 
artista plástico, actor, poeta, 
cantor e dançarino tinha par-
tido para uma longa viagem, 
“a inadiável viagem”, como 
diria Luís Carlos Patraquim. 
Em Matosinhos, Portugal, 
a voz daquele homem vigo-
roso calou-se, vítima de do-
ença, mas não se esfumou.

 A obra de Malangatana 
Valente Ngwenya continuou 
e continua muito presente no 
quotidiano moçambicano, quer 
em colecções individuais, ins-
titucionais ou em murais, a obra 
do artista está bem presente.

O homem, que antes de 
tudo foi pastor de gado, é dos 
poucos artistas moçambicanos 
cuja obra continua a exportar 
a imagem cultural do país. 

Tendo se profissionaliza-
do em 1960, o artista plástico, 
actor, apreciador de poesia, da 

música e da dança revelou-
-se um homem versátil, um 
grande cidadão do mundo, 
tendo exposto em vários paí-
ses, como Estados Unidos de 
América, Chile, África do Sul, 
Índia, Nigéria, Paquistão, Bra-
sil, Cuba, Holanda e Nigéria, 
tudo fruto de muito trabalho. 

Empenhado desde o prin-
cípio, Malangatana sempre 
soube lutar pelas suas con-
vicções, nas artes e na vida. 
Por isso foi preso pelo regime 
colonial português, acusado 
de ligações com a FRELIMO.

Enquanto pôde, Malanga-
tana pintou Moçambique, os 
seus rostos e as suas emoções 
representadas em telas. Sem-
pre esteve ligado ao seu povo 
e à sua terra natal: Matalana. 
Através da sua arte, aquele 
pedaço de terra do distrito de 
Marracuene, na província de 
Maputo, internacionalizou-se, 
afinal, o artista levava consigo 
Matalana e o país inteiro além-
-fronteiras. “Um dos legados 
de Malangatana é o Museu 
Nacional de Arte, que ele e ou-

tros ajudaram a fundar; o lega-
do de Malangatana é o que ele 
fez de Matalana”, disse Julie-
ta Massimbe, antiga directora 
do Museu Nacional de Arte. 

Em reconhecimento da 
sua obra, Malangatana foi 
várias vezes distinguido, por 
exemplo, pelos Estados mo-
çambicano, português, fran-
cês, e ainda pela Academia 
Tomase Campanella de Artes 
e Ciências, de Itália. Foi ga-
lardoado com a Medalha Na-
chingweia, pela contribuição 
para a cultura moçambica-
na; Medalha Ordem Eduardo 
Mondlane do Primeiro Grau, 
por Moçambique, Oficial da 

Fernando Absalão Chaúque é um jovem sonhador, amante 
de artes e escritor. Professor primário e estudante na Facul-
dade de Ciências de Linguagem, Comunicação e Artes da UP-
-Maputo, Absalão escreve há mais de cinco anos. “Âncora no 
Ventre do Tempo” é o seu primeiro livro, com o qual venceu o 
Terceiro Concurso Literário Alcance Editores (2019), que lhe 
valeu 75.000 meticais em prémio e direito à edição da obra.  

Questionado so-
bre a escolha 
do título da sua 
obra e as mo-
tivações e ins-

pirações, o autor diz que esta 
obra é composta por dez contos 
que, na verdade, são memórias 
do personagem principal, sen-
do nesta perspectiva que surge 
o título. Uma metáfora para 
resumir e apresentar o “leit 
motiv” que transcorre todos os 
contos, pois a memória é uma 
âncora que mantém o nosso 
percurso de vida estampado no 
imensurável ventre do tempo.

Fernando Chaúque conta 
que este livro traz aos leito-
res um leque variado de te-
mas associados a assuntos 

sociais, dando um gosto de 
ficção narrando numa lingua-
gem poética. A obra é feita 
em forma de conto e nela o 
autor resgata as memórias de 
um personagem principal para 
criar um percurso de vida. 

“Os contos deste livro 
abordam variados temas, que 
são uma radiografia de vá-
rios assuntos sociais. Apesar 
disso, não deixa de ser um 
livro de ficção narrada com 
base numa linguagem com-
pletamente poética”, afirma.

Para o autor, “Âncora no 
Ventre do Tempo” traz para os 
leitores e à sociedade em geral 
uma forma de reflexão que ser-
virá de um caminho iluminado 
e cómico. “Este livro pode-

rá servir de ponto de reflexão 
em torno dos assuntos nele 
abordados. Contudo, também 
servirá aos leitores como um 
meio lúdico, pois é recheado 
de humor em todos os contos 
que o compõem”, assegura.

O autor diz que lança a 
obra numa altura em que o 
país é palco de uma luta im-
prescindível contra a pande-
mia da Covid-19, contudo, 
afirma que se tem feito muito 
para que a cultura moçambi-
cana continue a fazer-se sen-
tir mesmo com esta situação.

“É desafiante, mas os es-
critores e artistas em geral 
têm encontrado formas al-
ternativas de fazer e manter 
a arte em circulação no país, 
pois sem arte a sociedade 
perde o norte”, diz Chaúque.

Entretanto, o livro ainda 
não teve o seu lançamento ofi-
cial devido à pandemia da Co-
vid-19, mas já pode ser encon-
trado nas livrarias da cidade ou 
entrando em contacto com o au-
tor pelo celular 842612693 ou 
ferbabdoabsalao@gmail.com

siLVino Miranda

Ordem Dom Infante Henrique 
Primeiro, por Portugal, Co-
mendador das Artes e Letras, 
pelo Governo Francês. Em 

2010, um ano antes de mor-
rer, recebeu o título de Dou-
tor Honoris Causa pela Uni-
versidade de Évora, Portugal.

Quer a pintar, quer a des-
pertar mentes, Malangata-
na construiu sonhos e ainda 
afirmou-se como um artista 
que não cabe apenas num ter-
ritório. A sua carreira artística 
iniciou em 1959 e prolongou-
-se até 2010, 51 anos de lon-
gevidade, sempre entre a cor, 
a representação, a música e 
a dança. “Malangatana fazia 
de Moçambique o seu poe-
ma. Ele trabalhava muito e 
mostrava a todos que só o 

trabalho faz o homem. Ele 
trabalhou até à última hora 
da sua vida. Todos nós, como 
sociedade, devemos o preser-
var. A grande homenagem, 
para mim, é essa: constituir 
um Museu Nacional de Arte 
de raiz, que era o sonho dele”, 
afirmou Julieta Massimbe.

Como que a reforçar, Gil-
berto Cossa, outro antigo di-
rector do Museu Nacional de 
Arte, assim lembrou Malan-
gatana na véspera deste 5 de 
Janeiro: “É uma das figuras re-
presentativas de Moçambique, 
porque é uma individualidade 
que contribuiu com o seu saber 
para o desenvolvimento, en-
corajamento e criatividade da 
personalidade moçambicana”.

Biografia do artista:
Malangatana Valente 

Ngwenya nasceu a 6 de Ju-
nho de 1936, em Matalana, 
Moçambique. Produziu uma 
vasta obra no campo da pin-
tura e é até hoje um dos mais 
notáveis artistas africanos. 
Representado em inúmeros 
museus e colecções particula-
res em todo o mundo, Malan-
gatana, artista multifacetado, 
que cantava, dançava, fazia 
poemas, teatro, cerâmica e 
escultura, foi um grande ani-
mador sociocultural e vê 
erguer-se presentemente o so-
nho de construção do Centro 
Cultural, na sua aldeia natal.
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SixBynine e sua cultura na 
educação do quotidiano

Edwyn Gaio, de 36 anos de idade, mais conheci-
do por SixBynine, é vocalista e percussionista nasci-
do em Chimoio, de origem Ndau, actualmente residen-
te na província de Tete, trabalhando como assistente 
administrativo na área de segurança administrativa na Vale.

Como vocalista, Si-
xBynine afirma que 
é obrigado pela so-
ciedade a escrever 
músicas que sir-

vam de educação para o dia-a-dia, 
e como percussionista também é 
obrigado a fazer aquilo que as pes-
soas pedem, porque a percussão 
pede que as pessoas ditem aquilo 
que querem. “Aquilo que o públi-
co quer ver é o que nós damos a 
eles. Antes de tudo somos artistas, 
sim, mas a nossa arte acaba sendo 
limitada por aquilo que as pesso-
as pedem para fazermos”, afirma. 

Acrescenta que nos tempos ac-
tuais os artistas não fazem aquilo 
que o público quer consumir, por 
isso acabam fazendo música que 
de certa forma acaba ferindo as 
sensibilidades de algumas pessoas.

Para ele, é importante fazer 
aquilo que o público pede, e é o que 
este jovem artista tem feito quando 
participa em eventos e cerimónias.

Questionado sobre quando 
começa a fazer arte, o artista res-
ponde que tudo começa quando 

ainda se está no ventre da mãe, 
ou seja, a pessoa já nasce com um 
certo bichinho artístico, contudo, 
no seu caso, quando se deu como 
pessoa foi onde começou a arte, 
“porque chega uma certa idade 
na vida em que percebemos que 
já podemos fazer certas coisas.

Quando comecei a frequentar a 
Casa da Cultura da Cidade da Bei-
ra, ainda com os meus 11/12 anos 
de idade, descobri que afinal tinha 
isso nas minhas veias. Fui desen-
volvendo a minha arte, a minha 
voz, a percussão, e quando dei por 
mim já estava num nível diferente 
da arte, tanto que também fiz teatro, 
artes cénicas, pintura, e são coisas 
que eu conhecia e tenho isso den-
tro de mim. Mas desenvolvi mais a 
parte da voz e da percussão, e hoje 
me dou por vencedor, porque é um 
ganho e acredito que se não fosse 
pela minha participação na Casa 
da Cultura da Beira não havia de 
descobrir quem sou hoje”, afirma.

Como vocalista, SixBynine foi 
fundador da Banda Mitxitxi, que 
teve várias viagens para a Europa, 

mais concretamente a França, e al-
guns lugares de África (África do 
Sul, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe 
e Malawi), onde tiveram a oportu-
nidade de se relacionar com várias 
culturas e modos de vida, onde o 
principal objectivo era também 
fazer a pesquisa de ritmos tradicio-
nais, porque era o forte da banda.

Como percussionista do Gru-
po Cultural de Canto e Dança da 
Casa de Cultura, que passou a ser 
Grupo Cultural de Canto e Dança 
da Província de Sofala, onde era 
o líder e fundador, o artista viajou 
muito para investigar as outras ar-
tes, procurando por aquilo que re-
almente o fazia artista. “Acredito 
que tenho e bebi muito da cultura 
na altura em que estava na Casa 
da Cultura na Beira, então, isso 
ajudou-me muito e até hoje tenho 
estado a desenvolver aquilo que eu 
sou. Como já havia referido, todo 
mundo tem uma parte artística. In-
dependentemente da profissão que 
exercemos, todos somos artistas”.   

Questionado sobre as dificul-
dades encontradas ao longo do 
seu percurso, SixBynine afirma 
que o que mais o marcou foi a 
sua aceitação pela família como 
artista. Para ele, essa foi uma das 
coisas que mais o marcou, pois 
inicialmente os seus familiares 
não aceitavam esta realidade. 

“A minha falecida avó Rosa, 
que Deus a tenha, a quem agrade-

ço por me ter cuidado, acreditava 
em mim naquilo que eu era, mas 
não aceitava que eu fosse à Casa 
da Cultura, porque percebia que 
eu perdia o foco nos estudos. Esta 
era uma coisa que eu queria tanto 
fazer, mas ao mesmo tempo en-
contrava barreiras nas pessoas que 
me impediam de o fazer”. Con-
tudo, como afirma o artista, esta 
serviu de aprendizado porque ti-
nha que fazer as coisas de forma 
ilegal, então isso o marcou muito. 

“Diz-se que coisa feita a rou-
bar é mais doce. Eu sabia a hora 
exacta que tinha de fugir para ir 
à Casa de Cultura e voltar a casa 
para fazer os trabalhos domésticos, 
pois éramos só meninos em casa da 
minha avó e cada um tinha a sua 
tarefa por cumprir, e a minha avó 
tinha uma educação rigorosa, não 
havia aquilo que as pessoas dizem 
das avós darem mimos aos netos. 
Isso de certa forma nos alavancou 
muito para aquilo que nos tornamos 
hoje, e agora penso que aquela edu-
cação nos ajudou muito”, afirma.  

Afirma ainda que encontra-
ram dificuldades para serem co-
nhecidos e reconhecidos como 
banda, pois na altura, na Casa da 
Cultura, não era fácil ser reconhe-
cido como artista. Faziam música 
mas o reconhecimento era nulo, 
a Casa da Cultura da Beira for-
ma músicos com qualidade e até 
hoje o faz, e acredita que é uma 

das únicas casas a nível nacional 
que consegue formar músicos de 
qualidade, e todos que por lá pas-
saram sabem disso. Também forma 
bons fazedores da arte no geral. 

“Tenho orgulho de dizer que 
a Casa da Cultura da Beira tem 
do melhor para se aprender a fa-
zer arte. Eu aprendi e gostei de 
ter feito parte deste grupo, isso é 
que fez com que a gente tivesse 
uma ascensão na arte”, assegura.

Actualmente a banda está 
destruída, mas tem algo que 
lhes tem mantido unidos e 
em contacto, têm feito senta-
das e conversas como artistas.

Importa referir que o artista já 
não tem actuado como vocalista, 
mas tem como actividade a per-
cussão, actualmente na cidade de 
Tete, onde toca em discotecas, ca-
samentos, acreditando que dentro 
em breve vai voltar a fazer música. 
Claro que é difícil fazer trabalho 
a solo, contudo afirma que não 
está acostumado a fazer trabalhos 
no computador e no estúdio, es-
tando habituado a tocar ao vivo.  

SixBynine conta ao Zambeze 
que enquanto banda já participa-
ram do concurso “Dos que que-
rem”, realizado pelo “Franco- Mo-
çambicano”, liderado por Maria 
Elisa, e ela foi uma das mentoras 
do grupo. “Uma das pessoas que 
temos como líder e que nos ins-
pirou, a mim em particular, é o 
músico Stewart Sukuma”, afirma. 

Participaram 10 grupos nacio-
nais, tendo a banda se consagrado 
vencedora do concurso. Na altura 
era um concurso de jovens para jo-
vens, tendo participado também no 
CrossRoad, na Casa da Cultura, e 
isso lhes incentivou muito. “Como 
referência na música nacional te-
nho os cantores Fany Mpfumo, 
Dilon Djindji, e actualmente es-
cuto muito soul music, deep hou-
se, mas o que mais me cativa é o 
afro-jazz e música tradicional”, diz.  

Em jeito de conselho, o artista 
diz o seguinte: “nunca desistam dos 
vossos sonhos, não deixem de acre-
ditar naquilo que conseguem fazer. 
Sejam realistas naquilo que são. 
Não se podem considerar vocalistas 
quando na realidade não o são. Te-
nho visto actualmente pessoas que 
nos enganam afirmando que são 
algo quando não o são; pessoas que 
fazem de conta que são vocalistas. A 
voz de um artista, mesmo que seja 
escutada fora do microfone, é uma 
voz que cativa as pessoas, faz com 
que estas percebam que realmente 
aqui está um artista. Na percussão 
também deve ser feito o mesmo 
exercício, as pessoas é que ditam e 
reconhecem um artista verdadeiro. 
Temos que ser verdadeiros na arte”.  

siLVino Miranda
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retomaram
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A Agência Metropolitana de Transportes (AMT) e a Fe-
deração Moçambicana das Associações dos Transportadores 
Rodoviários (FEMATRO) reconhecem o dilema a que os ci-
dadãos estão sujeitos para se fazerem transportar nos auto-
carros, reafirmando a estabilidade do sistema dos transportes. 

O que se regis-
ta nos últimos 
dias é uma 
pressão para 
que os cidadãos 

se movimentem de e 
para os seus destinos. 

O presidente da FEMA-
TRO, Castigo Nhamane, afir-
ma que as enchentes nas para-
gens são do conhecimento da 
sua agremiação, contudo tudo 
está sendo feito com vista a 
continuar a transportar os ci-
dadãos dos locais de residência 
até aos seus destinos e vice-
-versa, obedecendo as medidas 
de prevenção emanadas pelo 

Chefe de Estado, Filipe Nyusi. 
Nhamane explicou que o 

corredor de Maputo necessita 
de mais autocarros para respon-
der à demanda dos passagei-
ros que diariamente procuram 
pelos serviços de transporte 
para chegar aos seus destinos.

 Sobre os autocarros, o 
presidente da Agência Me-
tropolitana de Transportes, 
António Matos, anunciou 
até aos finais de Julho a che-
gada de pouco mais de 100 
autocarros para todo o país. 

Esses autocarros, se-
gundo Matos, serão de vá-
ria lotação e necessidades, 

alguns movidos à gás, uma 
vez este combustível ser con-
siderado limpo e acessível. 

António Matos também 
reconhece o dilema a que os 
passageiros estão sujeitos nos 
dias que correm, dada a fal-
ta de transporte. “Este é um 
assunto visível, pois as para-
gens andam abarrotadas de 
gente. Mas os passageiros 
tudo fazem para cumprir com 
as medidas de prevenção da 
Covid-19”, disse Matos, su-
blinhando que o corredor de 
Maputo conta com um univer-
so de 402 autocarros, dos quais 
apenas 362 estão em operação. 

Este número representa os 
autocarros das cooperativas de 
operadores privados e públicos. 
“Por exemplo, o corredor da N1 
até os anos anteriores dispunha 
de cerca de 300 Coasters, mas 
por ser um corredor bastante 
complexo, dados os aspectos de 

mobilidade, muitos operadores 
do sector informal acabaram 
abandonando, e outros aspec-
tos têm a ver com os autocarros 
alocados pelo Governo às co-
operativas que já completaram 
os 500.000km, tendo também 
reduzido o número”, sublinhou 
Matos, para quem as viaturas do 
sector informal reduziram, dada 
a fraca rentabilidade naquele cor-
redor, o que de algum modo pode 
ser a explicação para as enchen-
tes que se verificam actualmente.

Outrossim, segundo Matos, 
o número de operadores no cor-
redor de Maputo é demasiado 
pouco, considerando os vários 
aspectos que compõem o siste-
ma de transportes, explicando 
que a cidade de Maputo dispõe 
de uma densidade populacional 
maior e a cidade da Matola con-
ta com o maior número de habi-
tantes, e o distrito de Boane con-
ta com uma área bastante maior 

se comparado com os outros. 
Esses aspectos, segun-

do Matos, contribuem para 
a carência e fraca mobilida-
de dos transportes, daí que 
o projecto BRT poderá pro-
ver soluções de mobilidade.

 “Penso que até Agosto já te-
remos concluído o projecto. Em 
termos de orçamento está ava-
liado em cerca de 15 milhões de 
dólares. O projecto vai ajudar 
bastante na mobilidade dos au-
tocarros de transporte de passa-
geiros ao definir-se faixas exclu-
sivas”, rematou Matos, apelando 
para a necessidade de os passa-
geiros continuarem a precaver-
-se da pandemia viral da Co-
vid-19. “Saia de casa quando 
necessário e nos autocarros fale 
quando necessário, de modo 
a evitar a propagação da Co-
vid-19 que até agora ainda não 
houve nenhuma notificação nos 
transportes públicos”, apelou. 

AMT e FEMATRO descartam possível colapso do 
sistema de transportes no corredor de Maputo

Enchentes nas terminais, filas longas e fraca mobilidade

eLton da Graça 


