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Não há homens da Renamo nem do Governo. Só há moçambicanos irmãos

PR DESTACA DÉCADAS DE CAMINHADA 
LONGA MARCADA POR AVANÇOS E RECUOS

Acordo Geral de Paz

O Presidente da 
República (PR), 
Filipe Nyusi, dis-
cursou esta ter-
ça-feira (04) por 

ocasião do 30º aniversário da 
assinatura, em Roma (Itália) 
dos Acordo Geral de Paz (AGP) 
– pôs fim a uma guerra civil 
de 16 anos entre o então mo-
vimento rebelde Renamo e o 
Governo –, apontando como 
uma grande lição aprendi-
da no percurso de que vale a 
pena lutar pela paz.

As cerimónias centrais 
alusivas às celebrações do 4 
de Outubro, Dia da Paz e Re-
conciliação Nacional, foram 
dirigidas pelo próprio esta-
dista, em acto iniciado com a 
deposição de uma coroa de 
flores no Monumento aos He-
róis Moçambicanos, na cidade 
de Maputo. 

Na sua intervenção, o PR 
fez uma resenha histórica 
que documenta a multiplici-
dade de esforço de diversas 
força vivas em busca da paz 
e reconheceu que vale a pena 
lutar pela paz.

“Foram 30 anos de um 
caminho longo, de avanços 
e recuos. Mas, a única ilação 
que podemos tirar durante a 
passagem dessas 30 déca-
das do Acordo Geral de Paz é 
a de que vale a pena lutar pela 
paz”, disse.

Para o estadista, não há 
mais homens da Renamo 
nem homens do Governo, só 
há moçambicanos, irmãos 
que devem todos unir-se em 
defesa da paz. Pretende-se 
que todos vivam em respeito 
das diferenças.

O Chefe do Governo refe-
riu que ao longo das três dé-
cadas, a paz conheceu algu-

mas situações que tentaram 
prejudicar a sã e pacífica con-
vivência de irmãos moçam-
bicanos, afectando sobretudo 
a região centro do país, con-
cretamente as província de 
Sofala e Manica. Contudo, su-
blinha que a vontade de ven-
cer e de ter um Moçambique 
melhor falou mais alto.

“Quando comemorá-
vamos o 20º aniversário do 
Acordo Geral de Paz, o conflito 
reacendeu. No dia 12 de Ou-
tubro de 2012, o então líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
instala-se novamente numa 
base militar em Gorongosa e 
inicia o treinamento dos an-
tigos guerrilheiros, exigindo 
uma nova ordem política”, 
recorda.

Na mesma senda, Filipe 
Nyusi lembrou que, tempo 
depois, começaram as con-
versações entre o Governo 
e o partido Renamo, este úl-

timo que exigia uma maior 
representação nas Forças de 
Defesa e Segurança, a revisão 
do sistema eleitoral, chegan-
do a mais de 100 rondas de 
diálogo sem sucesso, sendo 
que só assinaram o Acordo 
do Cessar-Fogo no dia 24 de 
Agosto de 2014, em Maputo.

O acordo permitiu que to-
dos os partidos políticos, in-
cluindo a Renamo e seu líder, 
participassem dos processos 
eleitorais daquele ano, e pre-
via, igualmente, a desmilita-
rização da Renamo, missão 
para a qual se juntara uma 
equipa de cessação de hosti-
lidades militares.

“Nos dias 7 e 12 de Feve-
reiro, encontrei-me com o lí-
der da Renamo, um encontro 
que permitiu que os deputa-
dos da Renamo fossem to-
mar posse na Assembleia da 
República, também permitiu 
que a Renamo expressasse 

a sua vontade de governar, e 
que a Renamo submetesse 
ao parlamento a sua primeira 
iniciativa de descentraliza-
ção”, rememora.

Nyusi revela, ainda, ter 
sido na sequência disso que 
se iniciou o processo de De-
sarmamento, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR) dos 
Homens residuais da Rena-
mo, estando o Governo agora 
com pouco mais de quatro 
mil abrangidos, de um todo de 
5.221 registados.

Filipe Nyusi informou, 
igualmente, ser expectativa 
do Executivo que até ao fim 
deste ano possa-se concluir 
o processo de DDR, o que 
significara que no marco da 
implementação do AGP e de 
Reconciliação Nacional todos 
são instados a engajar-se 
para a manutenção da paz, 
através de uma constante re-
conciliação a todos os níveis.
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Os intervenientes souberam identificar o problema e trazer as soluções

Moçambique teve o privilégio de ser visto como exemplo de pacificação

PAZ NÃO SIGNIFICA AUSÊNCIA DE GUERRA

MOÇAMBIQUE SEMPRE SOUBE ULTRAPASSAR SEUS PROBLEMAS

URGE ENCONTRAR SOLUÇÃO DEFINITIVA AO TERRORISMO

O representante da paróquia Nossa 
Senhora da Conceição da Sé Catedral de 
Maputo, o padre Giorgio Ferretti, felicita a 
todos os moçambicanos pela conquista 
da paz, e acredita que o Governo saberá 
contornar o terrorismo, tal como soube, 
com ajuda de vários intervenientes, esta-

belecer a paz com a Renamo.
“Parabéns a todos nós, aos moçam-

bicanos, à Comunidade de Sant’Egídio. O 
4 de Outubro de 1992 foi um marco muito 
especial, porque com uma guerra tudo 
é perdido. Guerra é um mal de todas as 
pobrezas, mas com a paz tudo é possí-

vel. Foram 30 anos com os seus desafios 
e desenvolvimento. O terrorismo está a 
tirar um pouco o sabor dos 30 anos do 
Acordo Geral da Paz, mas Moçambique 
sempre soube ultrapassar os seus pro-
blemas, e com o terrorismo em Cabo Del-
gado não será diferente”, diz o pároco.

O presidente da Renamo, 
Ossufo Momade, presente nas 
celebrações centrais da efe-

méride, reconheceu que ao 
logo dos 30 anos de AGP, o país 
alcançou várias conquistas, 

Na qualidade de um dos 
actores negociadores da paz, 
Raúl Domingos disse que 
apesar das partes envolvidas 
nas negociações da paz te-
rem sabido identificar o pro-
blema e trazido a solução, não 
se pode falar de paz efectiva 
enquanto o país continuar a 
viver o terrorismo em Cabo-
-delgado.

“Tem uma característica 
de terrorismo internacional, 
encontramo-nos numa paz 
relativa e é momento de re-
flectir sobre a manutenção 
do diálogo e a reconcilia-
ção. Temos que aprofundar 
e identificar este fenómeno 
para encontrar uma solução 

definitiva. Tivemos altos e 
baixos, o que é normal numa 
situação pós-conflito, mas 
os intervenientes das nego-
ciatas souberam identificar 
os problemas e trazer as so-
luções, e a prova disso são as 
festividades que comemora-
mos hoje”, refere.

Raúl Domingos considera 
que o facto de os moçambi-
canos terem sabido valorizar 
e preservar a paz alcançada é 
motivo de orgulho e de felici-
tação. 

“É momento de felicitar a 
todo os moçambicanos que 
são verdadeiramente os faze-
dores dessa paz que nós hoje 
podemos usufruir”, saúda.

mas adverte para que não se 
confunda paz apenas com a 
ausência da guerra.

Para o dirigente daque-
le que é o principal partido de 
oposição, todos os moçambi-
canos estão conscientes que 
os 30 anos dos Acordos Gerais 
da Paz foram um percurso di-
fícil e exigiu grande sentido de 
tolerância como um sinal do 
compromisso assumido a 4 de 
Outubro de 1992, o que fez com 
que o país tivesse o privilégio 
de ser visto como exemplo de 
pacificação.

“O país teve avanços signi-
ficativos com destaque para a 
implantação e fortalecimento 
do estado de direito democrá-
tico, o respeito pelos direitos 

e liberdades fundamentais, a 
conquista de uma Assembleia 
da República representativa. 
Todavia, a paz não significa au-
sência de guerra, a paz pressu-
põe, também, aceitação do ou-
tro, mesmo pensando diferen-
te. Exige adopção de políticas 
públicas inclusivas que pro-
movam o bem-estar comum e 
a certeza de que Moçambique 
é herança de cada um de nós”, 
disse Momade.

O político argumentou, 
num outro desenvolvimento 
que uma vez conquistada a paz 
é um imperativo preservá-la 
com os actos tangíveis, o que 
passa por criar um ambiente 
de reconciliação nacional, justi-
ça social e aceitação mútua.
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Joaquim Chissano e os 30 anos do AGP

Joaquim Chissano revela que o AGP devia ter sido assinado no dia 1 de Outubro, mas só foi assinado no dia 4

GOVERNO FEZ BOA GESTÃO DE CONFLITOS

Celebrou-se nesta ter-
ça-feira, o 30° aniver-
sário dos Acordos Ge-
rais de Paz (AGP), as-
sinados em Roma, a 

4 de Outubro de 1992, pelo então 
Presidente da República, Joaquim 
Chissano, e o já falecido líder da 
RENAMO (ainda movimento re-
belde) Afonso Dhlakama, junto 
de mediadores, representantes, 
entre outros intervenientes, pon-
do fim a 16 anos de guerra civil.

Com o objectivo de obter a 
paz, democracia e a unidade na-
cional baseadas na reconciliação, 
ambas as partes assumiram o 
compromisso de alcançar, no 
mais curto espaço de tempo, os 
AGP, contendo os protocolos so-
bre cada um dos pontos da agen-
da adoptada no dia 28 de Maio 
de 1991, e desenvolver as acções 
necessárias para o efeito.

Após três décadas, o país ce-
lebra a data num contexto de de-
safios enormes, como conflitos 
armados, terrorismo, violência 
pós-ciclos eleitorais, entre ou-
tros fenómenos, pontos sobre os 
quais o então estadista moçam-
bicano se debruça em entrevista 
ao Jornal Moçambique.

O nosso interlocutor faz um 
balanço positivo da gestão de 
conflito feita pelo Governo. En-
tretanto, reconhece que o país 
ainda está longe do desejado, por 
conta das repetidas incursões da 
RENAMO, mesmo depois de se 
ter comprometido a cessar-fogo 
e não combater com o recurso a 
armas de fogo.

Na conversa, Chissano abor-
da diversos assuntos ligados ao 
percurso que o país tomou no 
decurso dos 30 anos da assina-
tura dos Acordos Gerais de Paz, 
olhando para os objectivos que 
foram traçados naquela altura 
pelas duas partes.

Jornal Moçambique (JM): O 
Presidente Chissano foi um dos 
actores-chave para o alcance 
dos Acordos Gerais de Paz. Que 
balanço faz da execução destes, 

passados 30 anos?
Joaquim Chissano (JC): Os 

pontos negativos que posso des-
tacar são as repetidas incursões 
da RENAMO no centro do país, 
nas províncias de Manica, Sofala, 
sempre que houvesse eleições. 
Houve uma destruição formidá-
vel do país de norte a sul, da eco-
nomia, escolas, saúde. As popu-
lações dispersas, os refugiados, 
as vias de comunicação foram 
todas destruídas.

Contudo, conseguimos re-
construir o grosso da destruição 
em três anos, graças à coopera-
ção internacional. Chegámos a 
uma fase em que nos tornámos 
exemplo de um país de rápido 
desenvolvimento económico, 
pelo menos no que diz respeito 
ao crescimento do Produto Inter-
no Bruto [PIB].

O exemplo disso é o desen-
volvimento humano que fomos 
verificando ao logo dos anos, 
com destaque para as mulheres 
a irem à escola, o campo urba-

nizado, a igualdade de género. 
Isso tudo deu-se no momento 
que ainda havia perturbações, 
mas o governo conseguiu con-
tornar.

Destacam-se, igualmente, 
o aparecimento das mais de 40 
instituições de ensino superior, 
a exploração dos recursos natu-
rais, as buscas de formas alter-
nativas de produção de energia, 
sem contar com as doenças que 
o país sempre soube combater 
com eficácia.

JM: Do que tem memória, 
fale-nos dos instantes antes e 
depois da assinatura do AGP.

JC: Depois daquilo que pa-
receu hesitação do líder da Re-
namo em vir assinar o acordo, 
pensei na hipótese de que não 
aconteceria, sobretudo porque 
deveríamos ter assinado no dia 
1 de Outubro, mas só assinámos 
no dia 4.

Cheguei a recear que não 
haveria entusiasmo por parte 
dele, mas só para ver como nos 

abraçámos e como fomos jun-
tos à conferência de imprensa, 
sentados um do lado do outro, a 
falarmos como se fôssemos do 
mesmo partido. Foi fantástico, 
tanto que me lembro que o nosso 
entusiasmo contaminou igual-
mente os que estavam presentes 
na sala.

JM: Como avalia o processo 
de desarmamento, desmobiliza-
ção e reintegração (DDR) dos Ho-
mens residuais da Renamo, ten-
do em conta os objectivos para a 
paz definitiva?

JC: O Processo de DDR tem 
que ir completamente até ao fim. 
Que não haja armas escondidas, 
que não haja pessoas não des-
mobilizadas, que a integração 
na sociedade seja plenamente 
cumprida, que haja respeito pe-
las instituições e que não haja 
referência de um partido arma-
do, porque as armas devem estar 
com o Estado. A caminharmos 
todos por essa via, há-de chegar 
uma altura em que o recruta-
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Este momento ficará para sempre na memória dos moçambicanos

Na entrevista, o antigo Presidente da República manifesta desejo de que o DDR vá até ao fim

É PRECISO CONTINUAR COM O PROCESSO DE EDUCAÇÃO E DE DIÁLOGO

JM: Que caminhos Moçambi-
que deve trilhar para a consolida-
ção da paz?

JC: Para garantirmos a con-
solidação da paz alcançada é 
preciso continuar com o proces-
so de educação e de diálogo. E o 
diálogo não consiste apenas para 
acabar com as guerras, mas sim 
encontrar formas de realmente 
as forças políticas dialogar com 
consciência patriótica. O cami-
nho para a paz custa muito, e o 
Governo deu muito para alcançar 
a paz.   

JM: O país vive a democracia 
plena e a unidade nacional outro-
ra sonhadas?

JC: A democracia que é com-
preendida por todo o mundo é a 
democracia multipartidária re-
presentativa. Agora, quanto à de-
mocracia participativa que tem 
o Homem no centro da atenção 
de forma a participar em todas 
decisões ainda não se encontrou 
muito bem. 

Já, a unidade nacional pas-
sa por um conhecimento um do 
outro. O desenvolvimento é par-
te da construção dessa unidade 
nacional. 

JM: Uma das ameaças ac-
tuais à paz é o terrorismo. Que 
possibilidades o país tem de ven-
cer este fenómeno?

JC: A paz é uma planta que 
é preciso tratar e regar. São ár-
vores que não são cortadas e 
nem vandalizadas. Falamos dela, 
educamos os nossos filhos para 
a paz. O terrorismo é uma incóg-
nita e não sabemos como poderá 
desenvolver-se no futuro. Em 
primeiro lugar, devemos ter pa-
ciência, para se encontrar o mo-
mento de se dar um outro passo 
diferente da defesa que nós te-
mos com as armas. 

Mas, uma coisa já está a ser 
feita, que é a educação dos cida-
dãos, porque tudo passa por ali-
ciamentos.

JM: Nos períodos pós-elei-
torais, assiste-se a um cenário 
cíclico de conflitos envolvendo 
partidos políticos, o que ameaça 
a paz. Como reverter isto?

JC: Esse não é um problema 
só de Moçambique. Parece que 
em África, no geral, há sempre 
esta tendência de se contestar o 
resultado das eleições. O certo é 
que os processos eleitorais pos-

mento será de qualquer cidadão 
independentemente do partido 
político.

JM: O país, hoje, tem algo a ver 
com o que fora por vós idealizado, 
considerando os objectivos defi-

nidos?
JC: Nós idealizámos um país 

que havia de ser igual a outros 
países desenvolvidos. Agora, 
ainda somos um país subde-
senvolvido. Temos de passar 

por um país de renda média e 
depois para um país desenvol-
vido. O que posso dizer é que 
somos um país em marcha para 
atingir esse objectivo. Mas, é 
importante se ter em conta que 

até os países desenvolvidos não 
estão todos ao mesmo nível. O 
desenvolvimento vai continuar, 
portanto os termos de compa-
ração vão estar sempre afasta-
dos.

sam eliminar essas dúvidas que 
surgem.

No caso de Moçambique, o 
formato da Comissão Nacional 
de Eleições já sofreu mudan-
ças e muitas vezes prevalece-
ram as propostas da oposição, 
mas, mesmo assim, ainda havia 
contestação contra a própria 
Comissão Nacional de Eleições. 
Até quando havia contagens 
automáticas as máquinas eram 
acusadas. Há que ser necessário 
que o mundo descubra formas 

convincentes de se aplicar a de-
mocracia na eleição, no material, 
na contagem, e se Moçambique 
fosse o primeiro a encontrar se-
ria uma alegria. 

JM: Como avalia o comporta-
mento da Renamo, três décadas 
após AGP? 

JC: Renamo está a colabo-
rar num bom sentido. Que con-
tinue até que se sinta a grande 
normalidade compreendida por 
todos. Não estou a prever ne-
nhuma iniciativa para a guer-
ra. Apelo à Renamo e a todas 
as outras as forças para que se 
juntem aos esforços do Governo 
para o combate ao terrorismo, e 
que todos tenhamos um espírito 
patriótico.

Aos meus caros compatrio-
tas, quero desejar muita firmeza 
e uma busca constante de for-
mas de reconciliação em caso de 
disputas ou choques dentro da 
nossa sociedade. Que se prepa-
rem uns aos outros para resistir 
a este arrastamento para as fi-
leiras dos inimigos da pátria que 
são os terroristas. Vamos elevar 
a nossa consciência para defen-
dermos a nossa pátria, a nossa 
sociedade, os nossos cidadãos, 
pensando no futuro dos nossos 
filhos. A paz é a base de tudo.
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Precisamos de educar as novas gerações para que assumam a velhice como um processo natural

FILIPE NYUSI PEDE MAIS RESPEITO 
PELOS DIREITOS DOS IDOSOS

O Presidente da República (PR), 
Filipe Nyusi, alerta à sociedade 
moçambicana sobre a neces-
sidade de se mudar a maneira 
como as pessoas pensam e 

agem sobre os idosos e trabalhar para a de-
fesa dos direitos deste grupo social.

O estadista assegura que o Governo vai 
continuar a dar a sua contribuição, adop-
tando políticas, estratégias, práticas e le-
gislação mais adequadas em prol do bem-
-estar das pessoas idosas. 

A título de exemplo, o PR faz referência 
à aprovação, este ano, do Plano Nacional 
para a Pessoa Idosa 2022-2029. 

“Em todo o momento, promoveremos 
a participação da pessoa idosa na defini-
ção das políticas e outros instrumentos 
normativos que lhe dizem respeito. Porque 
queremos que Moçambique seja um lugar 
onde a pessoa idosa se desenvolva, viva e 
trabalhe à vontade, brinca e envelhece sem 
medo, aproveito esta ocasião para exortar 
a todos os moçambicanos a pautarem por 
uma atitude que dignifica as pessoas ido-
sas, assegurando-lhes o gozo de direitos 
iguais, sem discriminação, violência ou ex-
clusão de qualquer tipo”, refere Nyusi, em 
mensagem por ocasião da passagem do 
primeiro de Outubro, o Dia Internacional da 
Pessoa Idosa. 

Na sua mensagem de ocasião, o Chefe 
de Estado sublinha que nas famílias deve 

prevalecer o espírito de diálogo permanen-
te entre as gerações, visando a valorização 
e maximização das experiências dos seus 
membros e para o benefício de todos.

“Devemos educar as novas gerações 
para que assumam a velhice como um pro-
cesso natural, porque os jovens e adultos de 
hoje amanhã serão idosos”, apela.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa, 
celebrado anualmente a 1º de Outubro, foi 
estabelecido para homenagear as pessoas 
da chamada terceira idade e sensibilizar a 
sociedade sobre a situação e os desafios do 
envelhecimento para a tomada de decisões 
que melhor protegem e promovem os direi-
tos humanos da população idosa.

Instituído pelas Nações Unidas em 1990, 
as celebrações deste ano ocorrem no se-
gundo ano depois da Assembleia Geral das 
Nações Unidas ter declarado o período 2021 
a 2030 como Década do Envelhecimento 
Saudável.

Segundo o governante, nos últimos 
anos, o mundo (incluindo Moçambique) 
vive no meio de desafios como a pandemia 
da Covid-19, conflitos e mudanças climáti-
cas com graves consequências na saúde e 
vida socioeconómica das pessoas idosas, 
em particular as mulheres. 

“Ao longo de todo este tempo desafian-
te, a população idosa sempre deu a sua con-
tribuição nas respostas aos desafios, daí que 
o lema escolhido para as comemorações 

deste ano – Valorizemos o contributo da 
pessoa idosa para a resiliência social –, 
chama-nos atenção sobre a necessida-
de de reconhecermos que a pessoa idosa 
não apenas demonstra a sua capacidade 
de adaptação e resiliência aos fenómenos 
adversos, como também desempenha 
um papel de relevo na luta contra estes 
males, contribuindo para o bem das famí-
lias e comunidades”, sustenta. 

Avançando, Filipe Nyusi afirma que 
a humanidade é caracterizada por coe-
xistência de crianças, jovens, adultos e 
idosos. Não existe uma juventude eterna. 
E considera a velhice como uma bênção, 
“porque não está garantido que todos os 
jovens chegarão à terceira idade”. 

Num outro desenvo0lvimento, o PR 
defende que ser idoso é sinal de detenção 
de sabedoria, experiência e maturidade, 
mas lamenta que a contribuição da pes-
soa idosa na sociedade seja “muitas vezes 
ignorada ou simplesmente não visível”. 

“Pelo contrário, o idoso é confrontado 
com a discriminação, exclusão, abuso e 
violência de todo tipo na sua própria fa-
mília e na comunidade, e muitas vezes 
por aqueles que deviam protegê-lo. No 
nosso país, a superstição dos perpetra-
dores é muitas vezes apontada como 
causa de muitos actos de violência contra 
os idosos”, refere.

Todavia, O Chefe de Estado agradece 
por tudo que as comunidades fazem para 
o bem-estar dos idosos, apelando que 
continuem a contribuir para a estabili-
dade das famílias e formação das novas 
gerações, transmitindo valores da impor-
tância do trabalho, de respeito ao próxi-
mo, justiça social, tolerância e respeito às 
diferenças e à unidade dos moçambica-
nos como condições básicas para a pro-
moção do bem-estar, agora e no futuro.

Dados revelados pelo Presidente da 
República indicam que, em todo o mundo, 
o número de pessoas velhas está a au-
mentar. Até 2030, o número de pessoas 
com 60 anos de idade irá crescer de um 
bilhão (em 2019) para 1,4 bilhão. Em 2050, 
a população idosa irá duplicar, ultrapas-
sando a população de adolescentes e 
jovens com idade entre 15 e 24 anos. O 
crescimento mais rápido será registado 
no continente africano. 
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Actividades culturais marcaram as celebrações do Dia Internacional da Pessoa Idosa

Devemos aprender das ricas experiências dos idosos, Lucas Mangrasse

GOVERNO RECONHECE CONTRIBUIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

As celebrações centrais do Dia Interna-
cional da Pessoa Idosa tiveram lugar na Cida-
de de Maputo, e contaram com a presença de 
membros do Governo a vários níveis, repre-
sentantes da sociedade civil e parceiros que 
trabalham na promoção e defesa dos direitos 
dos idosos.

Na ocasião, o Executivo reconheceu a 
“contribuição valiosa” que as pessoas idosas 
têm dado na prevenção e busca de solução 
dos problemas que afectam as famílias, co-
munidades e a sociedade. 

O Vice-ministro do Género, Criança e 
Acção Social, Lucas Mangrasse, que orien-
tou a cerimónia, destacou que as pessoas 
da terceira idade desempenham um papel 
preponderante no desenvolvimento socioe-
conómico e cultural do país. 

As autoridades governamentais infor-
maram que o país tem sido afectado por 
calamidades naturais como a seca, cheias 
e ciclones, incluindo a Covid-19, terrorismo, 
entre outros fenómenos, cujas consequên-
cias são negativas, mas, as pessoas idosas, 
com sua sabedoria, têm sido exemplares na 
prevenção e superação dos efeitos desses 
males sociais.

“Por isso, devemos valorizar e aprender 
das ricas experiências que elas têm nas vá-
rias áreas, sendo necessário consciencializar 
a todos, para este efeito”, disse Mangrasse, 
sublinhando que as crianças, jovens e adul-
tos têm a responsabilidade acrescida.

Considerou as pessoas idosas como sen-
do “bibliotecas vivas” e que contribuem para 
o bem-estar social, estabilidade da família e 
para o desenvolvimento do país. Por isso, su-
blinhou que a celebração da data constituía 
uma ocasião para homenagear as pessoas 
idosas em reconhecimento do papel que 

desempenham no processo de desenvolvi-
mento nacional.

O dirigente comenta sobre o 3º Plano 
Nacional para a Pessoa Idosa com vigência 
já referido pelo Presidente da República, que 
visa a participação e integração de pessoas 
idosas nos processos de desenvolvimen-
to do país através de acções que devem ser 
implementadas por todos os segmentos da 
sociedade, no âmbito da protecção social, 
saúde, prevenção da violência, participação 
e investigação.

Tal como explica, trata-se de um instru-
mento que contribui para a implementação 
da Política da Pessoa Idosa, Lei de promoção 
e Protecção dos Direitos da Pessoa Idosa em 
Moçambique e do Protocolo à Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos relativo 
aos direitos dos idosos em África, e vem re-
forçar as acções em curso com vista a criar 
as condições básicas dos grupos-alvo do 
sector.

O vice-ministro aproveitou a ocasião 
para apelar a todos os indivíduos, famílias, 
comunidades, sociedade civil, religiosos e 
instituições a continuarem a respeitar os 
direitos da pessoa idosa, a serem solidários 
e a valorizarem o seu contributo para a re-
siliência social, criando condições para que 
elas tenham uma velhice digna e saudável, 
pois, só assim todos juntos construirão uma 
sociedade para todas as idades.

Por seu turno, o secretário do Estado da 
Cidade de Maputo, Joaquim Vicente, reco-
nheceu que a sociedade desempenha um 
papel preeminente na gestão e assistência 
social e comunitária, sobretudo na preven-
ção do envolvimento dos idosos na prática da 
mendicidade.

Para erradicar o fenómeno da mendici-

dade da camada dos idosos, Vicente afirma 
que o Governo tem estado a promover cam-
panhas de sensibilização às comunidades e 
aos agentes económico, em particular, para 
que direccionem os apoios aos centros de 
acolhimento, evitando que estes se sujeitem 
a situações que periguem as suas vidas.

“Ao longo do tempo, temos estado a pôr 
em prática as políticas, estratégias e progra-
mas traçados pelo Governo central, facto que 
nos tem permitido garantir uma assistência 
condigna à pessoa idosa, privilegiando-se a 
vertente de assistência comunitária e insti-
tucional através dos Centros Comunitários 
Abertos e fechados”, frisa.

De acordo com o secretário de Estado, na 
capital do país, 11.730 idosos foram assistidos 
através do Programa Subsídio Social Básico 
no semestre passado, além de outros que 
beneficiaram dos demais programas de as-
sistência.

O Presidente do Fórum da Terceira Idade, 
Luís Vasco, agradeceu ao Governo e parcei-
ros pela assistência que deram aos idosos na 
prevenção da pandemia da Covid-19 e outros 
fenómenos sociais. 

“Entretanto, convidamos à sociedade 
para uma atitude proactiva, numa altura que 
as projecções apontam para um rápido enve-
lhecimento nas próximas décadas por causa 
de drogas e outros males sociais”, disse.

Para celebrar a efeméride, tiveram lugar 
diversas actividades de índole sociocultural, 
com destaque para palestras e debates para 
reflectir em torno dos direitos e valorização 
da pessoa idosa na sociedade.

No distrito municipal KaMavota, palco 
das celebrações centrais, assistiu-se a um 
desfile dos grupos de idosos e dança abri-
lhantada por músicos renomados da praça.
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CERCA DE UM MILHÃO DE PESSOAS FUGIRAM 
DURANTE MEIA DÉCADA DE TERRORISMO NO PAÍS

Esta semana, 
completam cinco 
anos desde que 
a violência ex-
trema eclodiu na 

província nortenha de Cabo 
Delgado, forçando a quase 
um milhão de pessoas fu-
girem durante esse período, 
segundo dados divulgados 
esta quarta-feira (05) pelo 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugia-
dos (ACNUR), a agência que 
actua para assegurar e pro-
teger os direitos das pes-
soas em situação de refúgio 
em todo o mundo.

Os primeiros sinais do 
terrorismo em Cabo Delga-
do surgem em Outubro de 
2017. Segundo a agência ci-
tada, desde então, o conflito 
não abrandou, e milhares 
de famílias ainda são força-
das a deixar suas casas por 
causa de ataques de grupos 
armados. 

O ACNUR clama pelo fim 
da violência e pede à comu-
nidade internacional que 
forneça apoio sustentável 
para reduzir o sofrimento da 
população deslocada e das 
comunidades locais de aco-
lhimento no norte de Mo-
çambique.

Aquela entidade revela 
ainda que a violência extre-
ma e o deslocamento na-
quela parcela do país tive-
ram um impacto devastador 
sobre a população, lamen-
tando que as pessoas te-
nham testemunhado seus 
entes queridos sendo mor-
tos, decapitados e estupra-
dos, e suas casas e outras 
infra-estruturas reduzidas 
a cinzas. 

“Homens e rapazes tam-
bém foram inscritos à for-
ça em grupos armados. Os 
meios de subsistência foram 
perdidos e a educação para-

lisada, enquanto o acesso a 
necessidades como alimen-
tação e saúde foi dificulta-
do. Muitas pessoas foram 
novamente traumatizadas 
depois de serem forçadas a 
se mudar várias vezes para 
salvar suas vidas”, disse o 
porta-voz do ACNUR, Mat-
thew Saltmarsh, em confe-
rência de imprensa, realiza-
da em Genebra, Suíça.

Dados daquela agência 
da ONU, publicados através 
de um comunicado emiti-
do esta quarta-feira indi-
cam que cinco anos depois, 
a situação humanitária em 
Cabo Delgado continua a 
deteriorar-se, e os números 
de deslocados aumentaram 
20 por cento, tendo já che-
gado a 946.508 no primeiro 
semestre deste ano.

O conflito já se espalhou 
para a província vizinha de 
Nampula, que testemunhou 
quatro ataques de grupos 
armados em Setembro úl-
timo, afectando pelo menos 

47 mil pessoas e deslocando 
12 mil.

“As pessoas deslocadas 
durante os últimos ataques 
disseram ao ACNUR que es-
tão com medo e com fome. 
Elas não têm medicamentos 
e vivem em condições de 
superlotação – com quatro 
a cinco famílias dividindo o 
mesmo tecto. Alguns dor-
mem sob céu aberto. A falta 
de privacidade e a exposi-
ção ao frio durante a noite e 
a outros elementos durante 
o dia criam preocupações 
adicionais de segurança e 
saúde, principalmente para 
mulheres e crianças”, revela 
a organização.

O ACNUR refere que tem 
respondido, continuamen-
te, às necessidades das po-
pulações deslocadas nas 
províncias de Cabo Delga-
do, Nampula e Niassa com 
assistência humanitária e 
apoio de protecção. E pro-
videncia abrigo e utensílios 
domésticos, ajudando so-

breviventes de violência ba-
seada no género com apoio 
legal, médico e psicossocial.

Apoia, igualmente, pes-
soas deslocadas para ob-
terem documentação legal, 
e às demais expostas em 
diversos riscois incluindo 
crianças, pessoas com defi-
ciência e idosos.

Apesar do deslocamento 
contínuo em Cabo Delgado, 
algumas pessoas voltaram 
para suas casas, em áreas 
que consideram seguras. 
No mês passado, o ACNUR 
e parceiros realizaram a pri-
meira missão de avaliação 
de protecção ao distrito de 
Palma, no extremo nordeste 
do país.

 Palma foi palco de ata-
ques mortais em Março 
de 2021, que deslocaram a 
maioria das 70 mil pessoas 
do distrito, onde muitas de-
las já regressaram as suas 
zonas de origem nas últi-
mas semanas.

As pessoas que perde-
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GOVERNO GARANTE MATRICULAR TODAS 
AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR EM CABO DELGADO

A ministra da Educação 
e Desenvolvimento 
Humano, Carmelita 
Namashulua, assegu-
ra que o processo das 

matrículas para os alunos da pri-
meira classe será pleno e vai incluir 
todas as crianças em idade escolar, 
abrangendo as residentes nos dis-
tritos da província de Cabo Delgado, 
afectados pelo terrorismo e extre-
mismo violento.

Namashulua diz que a realização 
da matrícula para o ano lectivo 2023 
é um processo dinâmico com vis-
ta a garantir o ingresso de todas as 
crianças, incluindo as que estão nas 

regiões afectadas pelo terrorismo.
“Nós temos escolas nos locais 

onde as crianças encontram-se 
acomodadas, e as escolas estão 
orientadas a matricular essas crian-
ças. Com isso, pretendemos que o 
processo de ensino e aprendizagem 
não pare”, explicou a dirigente.

A fonte garante que a activida-
de está sendo realizada com muita 
eficácia pelos actores envolvidos, 
nomeadamente as escolas, pro-
fessores e pais ou encarregados de 
educação.

As matrículas para os novos in-
gressos arrancaram na segunda-
-feira (03) à escala nacional, e o 

ministério da Educação e Desenvol-
vimento Humano diz ter disponíveis 
1.510.189 vagas, contra 1.394.714 do 
ano anterior.

Estimativas recentes apontam 
para mais de 120 mil crianças em 
idade escolar afectadas pelo terro-
rismo no norte do país.

Desde Outubro de 2017 que Cabo 
Delgado é alvo de ataques terroris-
tas que já provocaram a morte de 
mais de três mil cidadãos e força-
ram outros milhares de deslocados 
a procurar refúgio em locais mais 
seguros, desencadeando uma crise 
humanitária.

(AIM)

ram tudo estão em processo 
de retorno para áreas onde 
os serviços e a assistência 
humanitária estão ampla-
mente indisponíveis. O AC-
NUR diz estar preocupado 
com os riscos que as pes-
soas enfrentam caso con-
tinuem a retornar às suas 
áreas de origem antes que 
as condições se estabilizem.

“O ACNUR é a favor do 
retorno de famílias des-

locadas quando estas são 
voluntárias, seguras, infor-
madas, dignas e quando as 
condições são favoráveis, 
inclusive quando os servi-
ços básicos são restaurados 
para garantir sua sustenta-
bilidade”, defende.

A agência considera as 
condições de segurança 
voláteis em Cabo Delgado 
para facilitar ou promover 
o regresso à província. No 

entanto, as crescentes ne-
cessidades de protecção 
e serviços limitados para 
aqueles que optaram por 
voltar para casa ainda de-
vem ser abordados com 
urgência pelas partes in-
teressadas relevantes, in-
cluindo autoridades e acto-
res humanitários.

A agência da ONU está 
a trabalhar em estreita co-
laboração com o Governo e 

outros parceiros para apoiar 
e defender a inclusão de to-
das as populações desloca-
das nos serviços nacionais.

Até Setembro de 2022, 
dos 36,7 milhões de dólares 
norte-americanos neces-
sários para o ACNUR forne-
cer serviços de protecção e 
assistência que salvam vi-
das em Moçambique, ape-
nas 60 por cento foram fi-
nanciados.
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É preciso reforçar a investigação visando à celeridade de julgamentos

GESTORES PÚBLICOS CHAMADOS 
A OBEDECER À LEI NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

A procuradora-
-geral da Re-
pública, Beatriz 
Buchili, exige 
aos gestores 

públicos o estrito cumpri-
mento da lei, supremacia do 
interesse público, probidade 
pública, eficiência, compe-
tência e respeito pelo patri-
mónio público no exercício 
das suas funções.

 A magistrada falava esta 
quarta-feira (05) durante 
a cerimónia de tomada de 
posse do director-adjunto do 
Gabinete Central de Combate 
à Corrupção (GCCC), Eduardo 
Sumana, dos directores pro-
vinciais de Combate à Cor-
rupção de Manica (Cristóvão 
Mondlane) e Niassa (João 
Chaua).

Igualmente, tomaram 
posse os chefes de Depar-
tamentos Técnicos para 
as áreas de Análise, Trata-
mento de Informação e Le-

gislação (Alda Manjate), de 
Prevenção (Lino Mathe) e 
de Instrução, Investigação e 
Acção Penal (Natércia Dias).

Na ocasião, a dirigente 
advertiu aos novos gestores 
a não permitirem situações 
que comprometem o de-
senvolvimento económico e 
social e a soberania nacional. 

Para o efeito, disse ser 
preciso reforçar a investiga-
ção visando a celeridade de 
julgamentos, responsabi-
lizando os infractores, com 
vista a garantir a recupera-
ção de activos, não só para 
ressarcir o Estado, mas tam-
bém para demonstrar que o 
crime não compensa.

“Caros empossados, 
queremos que os órgãos e 
serviços administrativos 
que vão integrar nos trans-
mitam, de forma contínua, 
sinais de melhoria do nosso 
desempenho, traduzindo 
confiança e respeito pelo ci-

dadão na realização da justi-
ça”, orientou, acrescentando 
que a nova equipa deve do-
minar os instrumentos le-
gais postos à disposição.

Buchili exige, também, 
respostas eficazes na pre-
venção e combate aos cri-
mes de corrupção, partici-
pação económica ilícita, pe-
culato, tráfico de influências 
e enriquecimento ilícito, para 
que os recursos disponibili-
zados sirvam, efectivamen-
te, para os fins alocados.

“Continuamos a cons-
tatar a não observância de 
procedimentos estabeleci-
dos para a contratação pú-
blica, realização de despesas 
que consubstanciam paga-
mentos indevidos, retirada 
de recursos dos cofres do 
Estado sem que tenham do-
cumentos justificativos, e as 
sobrefacturações”, alertou, 
demonstrando, por conse-
guinte, que esquemas de 

corrupção que se traduzem 
no desvio de avultados re-
cursos públicos comprome-
tem importantes projectos 
de desenvolvimento econó-
mico e social do país.

O novo director-adjunto 
do Gabinete Central de Com-
bate à Corrupção iniciou 
sua carreira profissional em 
2004 no quadro de pessoal 
da Procuradoria Provincial 
da República-Maputo. Em 
2009, foi nomeado procura-
dor-chefe, junto da 8ª Secção 
do Tribunal Judicial da Cida-
de de Maputo.

Em 2012, integrou o qua-
dro de pessoal do GCCC, onde 
exerceu as funções de pro-
curador provincial-chefe de 
Secção e de chefe de Depar-
tamento Técnico de Análise, 
Tratamento de Informação 
e Legislação, função que 
desempenhou até a sua no-
meação para o cargo para o 
qual é agora investido.
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É preciso reforçar a investigação visando à celeridade de julgamentos

ÁFRICA PODERÁ TER VACINA 
ESPECÍFICA CONTRA ROTAVÍRUS

O projecto denominado 
AfRota pensa em pro-
duzir uma nova vacina 
contra rotavírus (uma 
das principais caudas de 

diarreia grave em lactente e crianças 
jovens) adaptada ao contexto africa-
no, revela o investigador principal da 
iniciativa, o alemão Reimar Johne.

A iniciativa integra três países, 
nomeadamente Moçambique, Ale-
manha e África do Sul, e foi estabe-
lecido em 2018, tendo a primeira fase 
terminado em 2021, e a segunda ini-
ciado em Fevereiro do ano em curso.

Reimar Johne falava na reunião 
anual realizada recentemente em 
Maputo, com o objectivo de discutir 
estratégias de produção de vacinas 
contra Rotavírus para uso em Áfri-
ca. O evento foi oportuno para que os 
participantes fizessem o balanço das 

actividades e traçar directrizes para 
a segunda fase do projecto.

“Este é um projecto conjunto e 
tem como um dos objectivos estudar 
estratégia para a prevenção da doen-
ça diarreica causada pelo Rotavírus, 
através de vacinas. Já foram identi-
ficadas as novas estirpes de rotaví-
rus em circulação em África e, neste 
momento, decorre o trabalho de ava-
liação para a selecção das melhores 
estirpes candidatas à vacina para a 
população africana”, explicou.

A co-investigadora principal do 
projecto em alusão e pesquisadora 
no Instituto Nacional de Saúde (INS), 
Nilsa de Deus, acrescentou que, nes-
ta edição, Moçambique faz parte do 
pacote de trabalho número um, com 
foco na implementação de um siste-
ma One Health (Saúde Única)  para a 
vigilância de estirpes de rotavírus.

“Nesta segunda fase do projecto, 
Moçambique é responsável por fa-
zer a vigilância, determinar estirpes 
de rotavírus em circulação no país 
em crianças, animais e no ambien-
te, usando abordagem One Health 
no distrito de Marracuene. Durante 
a reunião, cada um dos participantes 
do projecto apresenta o grau de im-
plementação das actividades do seu 
pacote de trabalho e, depois, temos 
uma discussão conjunta”, esclarece.

Para além da componente de pes-
quisa, o AfRota integra a parte de 
formação de jovens investigadores. 
No caso de Moçambique, existem 
cinco jovens estudantes nesta fase, 
dos quais três fazem doutoramento e 
dois, o grau de mestrado.

A coordenadora da iniciativa em 
Moçambique, Benilde Munlela, no 
seu trabalho de pesquisa no âmbito 
do doutoramento que faz em Ciências 
Biomédicas, está a fazer a caracteri-
zação das estirpes de rotavírus. 

Ao se provar que existem seme-
lhanças entre estirpes animais e 
humanas, segundo ela, os resulta-
dos poderão ajudar a responder por 
que as crianças imunizadas com a 
vacina contra o rotavírus continuam 
a ser infectadas pelo vírus ao ponto 
de serem internadas com quadro de 
diarreia.

“Os resultados de pesquisa vão 
ajudar a responder por que é que as 
crianças imunizadas com a vacina 
contra o rotavírus continuam a ser 
infectadas, e quais são os genótipos 
que estão a causar infecção ao pon-
to de serem internadas, uma vez que 
era suposto a vacina protegê-las. En-
tão, temos que ver, ao nível do vírus 
(genoma viral), se há alguma mu-
tação e procurar entender o que faz 
com que os anticorpos gerados pela 
vacina não consigam neutralizar o 
vírus”, afirma.

Além de apresentação e discus-
são de pacotes de trabalhos de pes-
quisa, os participantes da reunião 
do AfRota visitaram os laboratórios 
do INS, em Marracuene, província de 
Maputo.
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POVOAR O PAÍS DE PARQUES INDUSTRIAIS 
PARA ACELERAR DESENVOLVIMENTO

A ADIN vai mobilizar 43 biliões de meticais para construir 408 mil habitações e garantir mais de 40 mil empregos em três anos

SOCIEDADE

Texto: Brígida da Cruz 
Henrique

Fotos: Njanje Jone e Arquivo

A construção de 
Parques In-
dustriais (PI) 
é apontada 
como a melhor 

via para acelerar o progres-
so de Moçambique, sendo 
que até 2030 se perspectiva  
construir 11 em igual núme-
ro de províncias. 

À iniciativa junta-se a 
Agência de Desenvolvi-
mento Integrado do Norte 
(ADIN), que já está a mobi-
lizar pouco mais de 43 bi-
liões  de meticais para, em 
três anos, erguer 408 mil 
habitações melhoradas, 
que vão beneficiar  2040 mil 
pessoas, e dessa actividade 
gerar-se-ão 40.800 mil em-
pregos na região norte..

Depois do Parque Indus-
trial de Beluluane, na pro-
víncia de Maputo, hoje Mo-
zParks Holding – Parques 
Industriais e Zonas Francas, 
SA, a experiência passou 
para a província de Nam-
pula, com a construção do 
Parque Industrial de Topuíto 
(PIT), no distrito de Larde, 
antes designado distrito de 
Moma. 

E, em paralelo com To-
puíto, a “parquetização in-
dustrial de Moçambique” 
vai, gradualmente atingindo 
outras províncias, até 2030.

Aliás, é meta da MozPa-
rks, uma parceria público-
-privada, construir Zonas 
Económicas Especiais, Zo-
nas Francas Industriais, 
Agro-Parques e Parques In-
dustriais em Moçambique, 
em cada uma das 11 provín-
cias, até 2030, e cada região 
já se debruça sobre esse 
projecto da necessidade de 

industrializar o país.
Em primeira fase, o PIT 

responde às necessidades da 
empresa Kenmare, que con-
tém e gere reservas de mine-
rais pesados, desde titânio, 
ilmenite e rútilo, utilizados 
como matérias-primas para 
produzir pigmento de dióxido 
de titânio, assim como o mi-
neral de silicato de zircónio, 
que se iguala ao zircão.

Será no Parque de To-
puíto que vão ser implan-
tadas diversas empresas 
que prestarão serviços à 
Kenmare, assim como as 
envolvidas na prospecção 
de hidrocarbonetos em An-
goche, incluindo a empresa 
Ayu Maning, esperando-
-se, também, que à volta da 
mineradora se alberguem 
indústrias e serviços que, 
por um lado, vão promover o 
conteúdo local e, por outro, 
reduzir o nível de importa-
ção de peças e outros equi-
pamentos.

Convidar os investidores 
a visitarem o PIT e o próprio 
distrito para identificar as 
mais diversas oportunida-
des de negócio tem sido tó-
nica do governador de Nam-
pula, Manuel Rodrigues, 
ávido em mobilizar investi-
dores, testificar o funciona-
mento e desenvolvimento 
do PI e da própria região, no 
contexto do projecto indus-
trializar Moçambique, que 
Gregor Binkert e Onório Ma-
nuel, respectivamente, Pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) do Par-
que Industrial de Beluluane 
e director-geral, visitaram, 
ano passado, o PIT.

Aliás, Manuel Rodrigues 
sempre manifesta a ânsia 
de se industrializar, inovar 
e diversificar a economia 
nacional, daí que o PIT será 
um local onde estarão im-
plantadas diversas empre-
sas que prestarão serviços 
à Kenmare, assim como às 

envolvidas na prospecção 
de hidrocarbonetos em 
Angoche, incluindo a em-
presa Ayu Maning, além 
de prestação de serviços, 
podendo gerar centenas de 
empregos directos e indi-
rectos.

Por exemplo, o Parque de 
Beluluane tenciona atingir 
40 empresas e criar 50 mil 
novos postos de trabalho 
nos próximos dez anos. 

Manuel Rodrigues enal-
tece o trabalho que alguns 
investidores estão a em-
preender para a criação de 
mais postos de emprego 
traduzidos na instalação de 
novas indústrias, empre-
gando, na sua maioria, jo-
vens e mulheres em fábri-
cas de processamento da 
castanha de caju, produção 
de refrigerantes e sumos, 
assim como da indústria 
de plásticos, com destaque 
para os utensílios de uso do-
méstico e não só.
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Pretende-se alterar o paradigma habitacional de Cabo Delgado, Niassa e Nampula – Armindo Ngunga

O tipo de residências que a ADIN pretende construir nos 42 distritos da região norte

QUALIDADE DE CASA É DETERMINANTE NO CONCEITO DESENVOLVIMENTO

A construção do PI é con-
siderada a aposta certa para 
se atingir o “Industrializar 
Moçambique”. Por isso, o mi-
nistério da Indústria e Co-
mércio já fez o levantamento 
da rede industrial e de agro-
-processamento para avaliar 
a evolução da produção indus-
trial no que tange à isenção da 
importação da matéria-prima 
e delimitar as zonas de im-
plantação de PI´s em Sofala, 
Manica, Zambézia e Tete, en-
tre outros.

O objectivo do levanta-
mento daquela informação é 
operacionalizar os planos go-
vernamentais e da Comuni-
dade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), com 
vista a dinamizar o sector in-
dustrial e acrescer o Produto 
Interno Bruto (PIB).

Aliás, a Política e Estra-
tégia Industrial (PEI) 2016-
2025 têm a indústria como o 
veículo para gerar postos de 
emprego, produção e con-
tribuição na valorização dos 
recursos naturais, para im-

pulsionar o crescimento eco-
nómico, produtividade, entre 
outros ganhos defendidos 
pela Estratégia de Industriali-
zação da SADC 2015-2063, fo-
cada na industrialização para 
a transformação estrutural e 
aumentar a competitividade 
na região.

Segundo o PCA da ADIN, 
Armindo Ngunga, que apre-
sentou o projecto aos inves-
tidores durante a FACIM 2022, 
o nível de pobreza ou o bem-
-estar do humano é avaliado 
a partir do tipo de residência, o 
que justifica a necessidade do 
investimento na construção 
de habitações condignas para 
as famílias.

De modo que no corredor 
dos pouco mais de 42 distritos 
das três províncias do norte 
abrangidos pelo Oteka, verifi-
cam-se casas de construção 
precária, o que significa que 
além dos problemas alimen-
tares, saúde, educação dos fi-
lhos, entre outros, as famílias 
são obrigadas a gerir os pro-
bemas com as casas, que são 
muitas vezes destruídas pelas 
tempestades. 

Com a intervenção dos 
governos distritais não muni-
cipalizados, supervisionados 
pelos órgãos locais (distrito e 
província) com o apoio e coor-
denação da ADIN, o Oteka vai 
parcelar 2.080. talhões para 
a construção de igual núme-
ro de casas melhoradas e re-
silientes aos eventos fortes, 
cuja dimensão dos terrenos 
será de 600 metros quadrados 

(20x30m); abertura de vias de 
acesso; construção de infra-
-estruturas públicas e priva-
das, tomando como modelo a 
aldeia Markoni, que alberga 
mil famílias.

“O objectivo é alterar o 
paradigma habitacional das 
províncias de Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula, incluindo 
melhorias na infra-estru-
turação dos assentamentos 
humanos”, explica Armindo 
Ngunga, acrescentando que 
cada beneficiário receberá 
kits de 32 chapas de zinco, 40 
barrotes, pregos e outros ma-
teriais de construção. Garan-
te-se, também, o transporte 
do material.

Ngunga acredita que com 
a construção das referidas 
casas e todo um conjunto de 
actividades à volta, poderá er-
guer-se ou requalificarem-se 
as 408 sedes de localidades, 
e postos administrativos dos 
distritos da região norte.

“O trabalho a ser realizado 
é multissectorial, e espera-se 
envolver diversos actores na-
cionais e internacionais”, dis-
se Ngunga, assegurando que a 
ADIN já está a mobilizar pouco 
mais de 43 mil milhões de me-
ticais para o efeito.
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Açúcar, óleo e sabão

EMPRESÁRIOS PEDEM PROLONGAMENTO 
DA ISENÇÃO DO IVA

O fim da isenção do IVA nos três produtos terá impactos negativos no bem-estar social

Reconhecendo a impor-
tância que o açúcar, óleo 
alimentar e sabões de-
sempenham na vida dos 
moçambicanos, o Gover-

no decidiu, em decreto, isentar os três 
produtos quanto ao pagamento do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), em Dezembro de 2020.

A decisão vigora até todo o próxi-
mo ano, mas a Confederação das As-
sociações Económicas de Moçambi-
que (CTA) espera que este prazo seja 
alargado, tendo em conta a relevân-
cia destes produtos para as camadas 
mais desfavorecidas do país. 

A isenção do IVA nas transmissões 
de bens e prestações de serviços do 
açúcar, óleo alimentar e sabões e as 
respectivas matérias-primas, além de 
produtos intermédios, peças, equipa-
mento e componentes para a indús-
tria evidenciam-se, segundo a classe 
empresarial, benéficas, não só para a 
competitividade das indústrias na-

cionais e estrangeiras, como também 
na redução do preço de aquisição dos 
consumidores finais.  

Neste contexto, a CTA, em repre-
sentação do sector privado, solicitou 
ao Governo a prorrogação deste bene-
fício fiscal, tendo apresentado um es-
tudo que indica os impactos negativos 
da extinção deste incentivo para a in-
dústria nacional e o bem-estar social.

O estudo revela que o custo das 
matérias-primas para a produção do 
óleo alimentar no período de 2019 a 
2022 registou um agravamento, sendo 
que o palm (uma das matérias primas 
para o fabrico do óleo de cozinha), re-
gistou um aumento médio anual de 
cerca de 103,75 por cento ao subir de 
470 para 1.950 meticais, e a soja re-
gistou um aumento médio de 76,5 por 
cento, ao sair de 620 para 1.900 meti-
cais.

De uma forma geral, as matérias-
-primas usadas para o fabrico de óleo 
registaram uma subida a um cus-

to médio de cerca de 371,5 por cento, 
ocasionando uma mexida no preço do 
produto junto do consumidor final na 
ordem dos 68 por cento.

O estudo referido revela, ainda, que 
o mesmo cenário registou-se quanto 
aos sabões, pois durante o período em 
análise a matéria-prima registou um 
aumento médio anual de 62,2 por cen-
to e um ajuste de preço ao consumi-
dor final na ordem de 33,6 por cento.

“Olhando para estas componen-
tes, nota-se que o preço médio ao 
consumidor do óleo estaria a 146,25 
meticais, contra os 125 meticais prati-
cados no mercado, num benefício cla-
ro de 21,25  meticais por litro. 

Na componente dos sabões, nota-
-se que o preço médio estaria 73,71 
meticais, contra os actuais 63 meti-
cais, um benefício estimado em 10,71 
[meticais] ”, consta do estudo.

A CTA sublinha, igualmente, que 
os benefícios decorrem da isenção 
do IVA, como também são evidentes 
no custo da cesta básica, estimado 
em cerca de 3.469 meticais, contra 
os aproximadamente quatro mil me-
ticais, que custaria sem a isenção do 
IVA, o que se consubstancia numa 
poupança estimada em quase 590 
meticais para o consumidor.

Por que estas estimativas de be-
nefícios ocorrem mesmo com a su-
bida do custo da matéria-prima re-
gistada no período em análise, a CTA 
conclui que esta subida dos custos 
das matérias-primas não foi repas-
sada na totalidade para os preços do 
mercado.

Desta feita, conclui que em termos 
de benefícios reais para o consumidor 
final, a isenção do IVA no óleo alimen-
tar, açúcar e sabões, permitiu que o 
Governo contribuísse para a conten-
ção da subida drástica da cesta básica 
ao registar-se uma poupança no bol-
so do cidadão de forma cumulativa no 
período de 2019 a 2022, na ordem dos 
24,6 por cento sobre o custo destes 
produtos.
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INTERVENIENTES PROCURAM 
EFICIÊNCIA DO CORREDOR DE MAPUTO

Grupo discutiu celeridade e segurança para melhorar a competitividade do Corredor de Maputo

Actores-chave 
da cadeia logís-
tica do Corredor 
de Desenvolvi-
mento Mapu-

to acordam a realização, de 
imediato, de um estudo de 
avaliação do corredor para 
clarificar os desafios, capaci-
dades e os caminhos a seguir 
para melhor exploração do 
potencial instalado nos ra-
mos da indústria, comércio, 
agricultura e outras áreas de 
actividade económica.

O estudo deverá realizar-
-se com o suporte dos par-
ceiros de cooperação.

Esta é uma decisão saída 
de seminário, realizado sex-
ta-feira última, que discutiu 
mecanismos mais céleres e 
seguros para a melhoria da 
competitividade do Corredor 
de Maputo. 

O encontro, sob o lema 
“Corredor de Maputo: um 
espaço de oportunidades 
económicas”, contou com a 
presença dos ministros dos 
Transportes e Comunica-
ções, Mateus Magala, das 
Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Car-
los Mesquita, e da Indústria 
e Comércio, Silvino More-
no, quadros da Autoridade 
Tributária de Moçambique, 
operadores de infra-estru-
turas do corredor, utiliza-
dores, entre outros interve-
nientes.

Também, os intervenien-
tes acordaram a necessida-
de do estabelecimento de 
uma unidade de gestão do 
corredor com poderes ne-
cessários para coordenar e 
harmonizar as diversas ini-
ciativas de investimento e 
desenvolvimento da região; 
capitalização do transpor-
te ferroviário de minerais, 
para evitar que o crescimen-

to deste tipo de carga crie 
constrangimentos aos de-
mais utilizadores das rodo-
vias alimentadoras do Porto 
de Maputo.

Entre as decisões resul-
tantes do encontro e anun-
ciadas por Mateus Maga-
la, constam, igualmente, a 
prossecução das reformas 
em curso para a digitaliza-
ção e automação dos pro-
cessos de desembaraço de 
mercadorias, bem como a 
introdução de mecanismos 
de entradas múltiplas para 
a contínua redução do tem-
po de trânsito na fronteira 
de Ressano Garcia, junto da 
África do Sul.

“Com o objectivo de me-
lhorar os níveis de eficiência 
e competitividade, serão es-
tabelecidos indicadores de 
desempenho e níveis de ser-
viços para cada um dos inter-
venientes da cadeia logística, 
nomeadamente a selagem 
electrónica de contentores e 
o interface entre o porto e a 

ferrovia”, anunciou Magala. 
As outras medidas anun-

ciadas incluem prosseguir-
-se com o trabalho em cur-
so para o estabelecimento 
de fronteira única, iniciando 
com a materialização da 
fronteira única virtual, bem 
como a execução de medi-
das para que os portos na-
cionais se convertam em 
hubs (pólos) regionais, atra-
vés de legislação relativa ao 
transhipment (transbordo, 
em tradução livre) e outras 
reformas estruturais.

O seminário em causa foi 
antecedido de um detalhado 
trabalho de campo, durante o 
qual os diversos intervenien-
tes neste corredor visitaram 
o Porto de Maputo, a linha fér-
rea de Ressano Garcia e de-
mais infra-estruturas, des-
tacadamente o posto frontei-
riço, o Terminal Internacional 
Rodoviário e o Terminal Fer-
roviário de Carga em Trânsito, 
em Ressano Garcia.

Como forma de segui-

mento das conclusões deste 
workshop, a equipa técnica 
que trabalha na reforma do 
Corredor de Maputo deverá 
actualizar a matriz em exe-
cução, incorporando as re-
comendações deste encon-
tro e assegurar a respectiva 
implementação.

Dada a diversidade das 
características de cada cor-
redor de desenvolvimento 
do país, o exercício feito no 
Corredor de Maputo será 
replicado nos Corredores de 
Desenvolvimento da Bei-
ra (Sofala, centro) e Nacala 
(Nampula, norte) ainda nes-
te ano.

Para monitorar os avan-
ços alcançados, Mateus Ma-
gala anunciou que na próxi-
ma reunião, agendada para 
Abril de 2023, serão passa-
dos em revista os progressos 
do Porto de Maputo durante 
os 20 anos de concessão, 
além de avaliar os progres-
sos do Corredor de Maputo 
no seu todo.
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PAÍS QUER SER REFERÊNCIA NA CAÇA DESPORTIVA

África deve ter acções concertadas sobre turismo cinegético e indústria de caça

Moçambique reafirma o 
compromisso de con-
tinuar a salvaguardar a 
protecção e a evolução 
das diferentes espé-

cies faunísticas e florestais, tornando-se 
numa referência mundial da prática da 
caça desportiva, uma actividade que tem 
contribuído com mais de dois terços das 
receitas arrecadadas nas áreas de con-
servação.

A posição do país decorre da 20ª Reu-
nião do Fórum Consultivo da Vida Selva-
gem Africana, realizada em Maputo.

Durante o evento, iniciado esta segun-
da-feira (3) e com o término agendado 
para sexta-feira, sob o lema: “Vinte anos 
de liderança em África”, vão-se abordar, 
dentre vários temas, as oportunidades de 
financiamento pela Safari Club Interna-
tional (SCIF) a projectos de reabilitação do 
habitat do elefante e da sua translocação, 
bem como dar o conforto aos membros 
da Associação Moçambicana de Opera-
dores de Safaris (AMOS) nos esforços de 
promoção de actividades de caça despor-
tiva no país.

De acordo com o vice-ministro da Ter-
ra e Ambiente, Fernando de Sousa, pren-
de-se com reunião a concertação de posi-
ções e construção de consensos do grupo 
da Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e outros países 
interessados em matérias de exportação 
de animais emblemáticos de caça.

“Esperamos que todos os países par-
ticipantes tenham um debate franco so-
bre as estratégias e prioridades de acção 
com destaque para a transferência de 
algumas espécies-chave, o estabeleci-
mento de mecanismos de participação 
das comunidades locais para assegurar o 
seu engajamento, a apropriação do con-
ceito de economia de vida selvagem e a 
nossa preparação para a COP19, que terá 
lugar em Panamá,” disse o dirigente.

Acrescentou, ainda, que a celebração 
dos 20 anos do Fórum Consultivo de Vida 
Selvagem Africana remete à reflexão 
conjunta. De igual forma, uma preparação 
concertada e que, certamente, vai corpo-
rizar a relação entre os membros que de-
vem estar focalizados na construção de 
uma capacidade técnica possível de enga-

jar mais membros no continente e criar ali-
cerces para o aproveitamento dos recursos 
de vida selvagem, como contributo para o 
desenvolvimento económico e social.

Por sua vez, o presidente do Conselho 
Municipal de Maputo, Eneas Comiche, de-
monstrou satisfação face ao trabalho de-
senvolvido pelos membros da Fundação 
Safari Club Internacional para a protecção 
da biodiversidade.

“O vosso espírito ambientalista e for-
temente voluntário tem feito uma grande 
diferença pela forma como promovem a 
caça sustentável e a protecção das espé-
cies em risco de extinção. Sabemos que 
ao longo das 19 edições, anteriores este 
Fórum Consultivo, tem estado a se conso-
lidar, sendo, hoje, uma plataforma valiosa e 
robusta de comunicação e capacitação em 
matéria de boas práticas de uso dos recur-
sos naturais, especialmente no domínio da 
conservação da vida selvagem em África”, 
examinou o edil.

Comiche considera tais transforma-
ções como sendo muito importantes, 
porque contribuem de forma única e sig-
nificativa no desenho de estratégias para 
fazer face aos crescentes desafios que se 
colocam à gestão das áreas de conserva-
ção, particularmente, “nesta geração em 
que os recursos naturais têm estado a ser 
pressionados pela apetência desmedida 
ao enriquecimento ilícito”.

Esta é a segunda vez que Moçambique 
acolhe o Fórum. A primeira foi em 2007, na 
cidade de Pemba, província nortenha de 
Cabo Delgado.

A 20ª Reunião do Fórum Consultivo da 
Vida Selvagem Africana conta com cer-
ca de 200 participantes, dentre os quais 
entidades interessadas em matérias de 
turismo cinegético, altos funcionários de 
governos, liderança de associações de 
caça profissional, organizações de apoio 
baseadas na comunidade, especialistas 
em políticas internacionais e biólogos da 
vida selvagem.
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CAÇADOR FURTIVO CONDENADO 
A 30 ANOS DE CADEIA EM MAPUTO 

Este é o segundo caso de condenação de um caçador de espécies protegidas a 30 anos de prisão

Um cidadão integran-
te de uma quadrilha 
de três caçadores 
furtivos, responsá-
veis pelo abate de 

diferentes espécies de animais 
protegidos por lei, com destaque 
para o rinoceronte, foi condenado 
pelo Tribunal Judicial da Provín-
cia de Maputo a uma pena de 30 
anos de prisão e uma multa cor-
respondente a um por cento do 
salário mínimo da Função Públi-
ca durante 26 anos, por prática da 
caça ilegal na região de Lebombo, 
conhecida por Great Lebombo 
Conservancy (GLC). 

O jovem de 22 anos de idade 
actuava nas suas incursões cri-
minosas com outros dois com-
parsas que se encontram, até o 
momento, em parte incerta, e são 
responsáveis pelo abate de deze-
nas de animais bravios, principal-
mente rinocerontes.

Os cornos possuem alta de-
manda nos mercados da ásia, 
principalmente no Vietname e 
na China, onde são usados para 
produzir jóias e aplicados na 
medicina tradicional, embora as 
suas virtudes terapêuticas não 
estejam até hoje comprovadas 
cientificamente.

De acordo com a Administra-
ção Nacional das Áreas de Con-
servação (ANAC), o grupo teria 
se introduzido numa fazenda do 
bravio, por escalamento de ve-
dação com a intenção de abater 
rinocerontes. Na altura, o cidadão 
foi encontrado na posse de muni-

ções de arma de fogo usada para 
o abate de animais, machado 
usado no corte de cornos de rino-
ceronte e produtos alimentares.

Este é o segundo caso de 
condenação de um caçador de 
espécies protegidas a 30 anos de 
prisão, depois de um outro cida-
dão, em Janeiro deste ano.

“De 2008 a 2022, foram abati-
dos, por caçadores furtivos, mais 
de oito mil rinocerontes em toda a 
região do Parque Transfronteiriço 
do Grande Limpopo, que congre-
ga o Parque Nacional do Kruger, 
na África do Sul, o Parque Nacio-
nal Gonarezou, do Zimbabwe, o 
Parque Nacional do Limpopo e as 
Fazendas de Bravio do GLC”, lê-se 
no comunicado da ANAC.

Aquela entidade avanca, 

igualmente, que já foram abatidos 
neste ano 107 rinocerontes, assim 
como outras espécies protegidas, 
a fim de obter seus cornos, pon-
tas de marfim, dentes e garras de 
leão, incluindo carne e escamas 
de pangolim.

A ANAC diz-se inquietar pelo 
poderio de fogo ostentado por di-
versos grupos de redes crimino-
sas que realizam suas incursões 
com armas de grande calibre, 
como as Magnum 375, 458, 3006, 
dentre outras.

Contudo, a instituição afirma 
que continua empenhada em 
desmantelar as quadrilhas dos 
caçadores furtivos e conta com 
a combinação e coordenação de 
esforços dos serviços da Polícia 
de Protecção dos Recursos Na-

turais e Meio Ambiente, do Co-
mando Provincial da Polícia da 
República de Moçambique, entre 
outras entidades.

Ademais, a ANAC garante que 
o Ministério Público e os tribunais 
têm desempenhado um papel 
importante na protecção da bio-
diversidade, melhorando os pro-
cessos judiciais, com a aplicação 
de penas exemplares aos auto-
res de crimes contra o ambiente, 
mormente à caça proibida.

Pretende-se desencorajar a 
procura desenfreada dos animais 
de grande porte como é o caso 
dos rinocerontes, elefantes, leões 
e leopardos, contribuindo para 
a sua protecção, conservação e 
preservação através da aplicação 
da lei.
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GRAVIDEZES PRECOCES CONTINUAM 
A PREOCUPAR AUTORIDADES

Rapazes e raparigas têm a mesma responsabilidade nos cuidados de saúde sexual e reprodutiva

Director: MENDES JOSÉ     •     Nº 447   •     Quarta-feira, 5 de Outubro de 2022    •     www.portaldogoverno.gov.mz     •      DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

A gravidez precoce é um 
problema grave que dei-
xa a direcção Nacional de 
Saúde Pública, a nível do 
ministério da Saúde (MI-

SAU) preocupada, e não só, como tam-
bém a sociedade em geral. As autori-
dades da saúde advertem que maioria 
das adolescentes grávidas não tem 
conhecimento sobre as consequên-
cias psicossociais da gravidez precoce, 
como por exemplo o elevado risco do 
abandono escolar e da maior vulnera-
bilidade para a perda do emprego. 

Segundo o ministro da Saúde, Ar-
mindo Tiago, uma em cada grupo de 
duas raparigas dos 15 aos 19 anos de 
idade é mãe ou está grávida pela pri-
meira vez.

A informação foi tornada pública 
esta segunda-feira (03), na Cidade de 
Maputo, ainda no calor das celebra-
ções do Dia Mundial de Contracepção, 
assinalado a 26 de Setembro findo, sob 
o lema “Planeamento familiar é um di-
reito humano”.

Em Moçambique, a data é come-
morada anualmente para marcar o 

compromisso global pela Saúde Se-
xual e Reprodutiva e, em particular, 
para maior mobilização em prol do 
acesso aos métodos contraceptivos 
modernos. Mais de 70 países e organi-
zações abraçaram a iniciativa, desde a 
sua constituição, em 2007. O país ade-
riu em 2014.

“O lema escolhido para este ano 
chama-nos atenção para continuar-
mos a advogar para o maior acesso 
aos serviços de planeamento familiar, 
particularmente para os adolescen-
tes e jovens. Temos consciência de 
que esta é uma das formas de contri-
buirmos para reduzir as gravidezes 
precoces e indesejadas e aumentar a 
retenção da rapariga na escola. É uma 
forma eficiente de reduzir as uniões 
prematuras e contribuir para uma me-
lhor saúde dos adolescentes”, disse o 
governante.

Falando na Escola Secundária Jo-
sina Machel, no centro da capital do 
país, Armindo Tiago destacou as con-
sequências da gravidez precoce para 
a rapariga, seu bebé, sua família e a 
sociedade no geral, trazendo alguns 

exemplos que mostram a necessidade 
de garantir que mais adolescentes e jo-
vens adiram ao planeamento familiar.

“As consequências da gravidez pre-
coce não são boas. Uma em cada duas 
mortes entre mulheres dos 15 aos 24 
anos de idade é por causas relaciona-
das com a gravidez, parto ou aborto 
inseguros. As fístulas obstétricas ocor-
rem com maior frequência entre as 
raparigas. Quanto mais jovens são as 
meninas, mais chances elas têm de ter 
partos prematuros, e maior é o risco de 
morte dos seus bebés”, demonstrou.

O ministro da Saúde exortou aos 
adolescentes e jovens para apostarem 
nos estudos e adiarem o início da acti-
vidade sexual para depois dos 18 anos 
de idade, e quando a iniciarem, fazê-la 
com responsabilidade e conhecimento 
sobre o planeamento familiar e con-
tracepção, evitando as gravidezes pre-
coces e indesejadas. 

A população jovem representa, ac-
tualmente, cerca de 45 por cento do 
total dos habitantes do país, segundo 
as estatísticas do último Censo Popu-
lacional realizado em 2017.


