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Maputo, 31 Out (AIM) – A 
sessão plenária da Assembleia 
d a  R e p ú b l i c a  ( A R ) ,  o 
parlamento moçambicano, 
concedeu hoje um prazo de 
uma semana às chefias das 
três bancadas com assento 
na magna casa para sanarem 
as “poucas mas profundas 
divergências”  em torno 
do projecto de revisão da 
legislação eleitoral.

A decisão foi tomada 
no decurso dos debates da 
informação da Comissão da 
Administração Pública, Poder 
Local e Comunicação Social 
da AR, a Quarta Comissão, 
sobre a matéria apresentada 
pelo respectivo Presidente, 
Alfredo Gamito.

Segundo Gamito, a von-
tade da comissão é de elaborar 
uma informação definitiva 
sobre o processo de revisão até 
a próxima Quarta-feira. 

Porém, a informação 
apresentada hoje, por Gamito, 
sublinhava que “a comissão 
considera concluído o trabalho 
de revisão e harmonização da 
legislação eleitoral, cabendo 
ao plenário decidir sobre pro-
cedimentos a tomar”.

Esta não é a primeira vez 
que a sessão plenária decide 

Projecto de lei eleitoral devolvido 
às chefias das bancadas

remeter as divergências às che-
fias das bancadas parlamentares, 
a procura de consensos.

Com efeito, as chefias das 
bancadas da Frelimo, Renamo e 
do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) realizaram 
três rondas de negociações em 
Dezembro de 2011; Janeiro de 
2012; e Abril de 2012. 

Nas referidas rondas nego-
ciais, segundo Alfredo Gamito, 
as chefias tomaram importantes 
decisões em relação a algumas 
divergências, o que terá ajudado 
a própria comissão a alcançar 
alguns consensos. 

Um dos consensos alcança-
dos é a eliminação do polémico 
artigo 85, conhecido como "o 
artigo do enchimento das urnas 
eleitorais".

O artigo 85 refere, no 
número um, que "em caso de 
discrepância entre o número de 
boletins de votos existentes nas 
urnas e o número de votantes, 
vale, para efeitos de apuramento, 
o número de boletins de votos 
existentes nas urnas, se não for 
maior que o número de eleitores 
inscritos".

O projecto de revisão da lei 
eleitoral refere já no artigo 86, 
sobre a contagem de votos, 

(Segue pag. 2)

Maputo, 31 Out (AIM) – 
O governo moçambicano 
a p r o v o u  t e r ç a - f e i r a , 
em Maputo, o Plano de 
Contingência da Época 
Chuvosa e de Ciclones 
2012/2013, orçado em 373 
milhões de meticais (cerca 
de 12,7 milhões de dólares), 
dos quais apenas existem 
disponíveis 120 milhões.

“Neste momento temos 
disponíveis 120 milhões de 
meticais”, disse a ministra 
para Administração Estatal, 
Carmelita Namashulua, para 
de seguida afirmar que é um 
valor exíguo para responder 
a todo o tipo de eventuali-
dades. 

Para Namashulua, o 

Governo disponibiliza 120 
milhões meticais para plano de 

contingência 2012/2013
ideal seria um fundo de 

373 milhões de meticais. Porém, 
ela disse acreditar na possi-
bilidade de conseguir mais re-
cursos financeiros em caso de 
necessidade, a semelhança do 
ano passado quando o governo 
moçambicano e seus parceiros 
mobilizaram recursos adicionais 
quando o país foi atingido por 
três ciclones sucessivos. 

A ministra também ad-
verte sobre a falta de meios de 
salvamento e resgate. 

“Por exemplo, neste mo-
mento só temos 93 barcos, mas 
o ideal seria termos mais 163. 
Assim, quando ocorrem in-
undações ou cheias numa região 
movimentamos o mate

(Segue pag. 3)

 
Maputo, 31 Out (AIM) – 
O governo moçambicano 
tenciona apoiar e resgatar as 
empresas à beira da falência, 
como forma de garantir a 
manutenção de empregos, 
colecta de receitas na forma 
de impostos e acautelar os 
interesses dos credores.

Para o efeito, o Con-
selho de Ministros, reunido 
nesta terça-feira na sua 37ª 
sessão ordinária em Maputo, 
aprovou uma proposta de De-
creto-lei que aprova o regime 
jurídico da Insolvência e 
Recuperação de Empresários 
Comerciais que, brevemente, 
será submetido à Assembleia 

Governo vai apoiar empresas à 
beira da falência

da República (AR), o parla-
mento moçambicano.

O porta-voz do governo, 
Alberto Nkutumula, explica 
que este projecto de lei já pas-
sou pelo Conselho de Ministro 
na forma de proposta de lei. 
Entretanto, da concertação 
havida entre a AR e o governo 
concluiu-se que este ultimo 
deveria aprovar um decreto-
lei devido a especificidade da 
matéria. 

Sobre as motivações para 
a alteração do actual regime ju-
rídico, Nkutumula, que também 
exerce as funções de vice-min-
istro da justiça, explica que 

(Segue pag. 4)
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afirma que “o presidente da mesa de 
voto abre o boletim de voto e lê em voz 
alta o número da série do boletim, e o 
secretário da mesa certifica a conformidade 
numérica com os canhotos e, em caso 
de desconformidade numérica com os 
canhotos, o segundo escrutinador da mesa 
deve colocar o boletim em causa num 
lote separado, e havendo conformidade, 
o presidente da mesa exibe-o e anuncia, 
em voz alta, qual o candidato ou lista 
votada”.

Contudo, ainda prevalecem di-
vergências sobre o figurino da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) e a forma de 
recrutar o pessoal do Secretariado Técnico 
da Administração Eleitoral (STAE). 

A Frelimo (partido no poder), e 
o MDM, segundo partido da oposição, 
defendem o actual figurino da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE), constituída 
por 13 membros, sendo um presidente, 
eleito entre as figuras apresentadas pela 
sociedade civil, e 12 vogais, enquanto a 
Renamo quer este organismo constituído 
por 17 membros.

Actualmente, cinco dos membros da 
CNE são indicados pelos partidos políticos 
ou coligações políticas com assento na 
AR, segundo o princípio de represen-
tatividade parlamentar, e oito membros 
propostos pelas organizações da sociedade 
civil legalmente constituídas.

A Renamo propõe que cada partido 
com assentos no parlamento designe 
quatro membros, dois membros propostos 
pelos partidos políticos sem assento par-
lamentar, e três membros propostos pela 
sociedade civil.

Quanto ao Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral (STAE), a 
Frelimo mantém a posição de um direc-
tor seleccionado por concurso público de 
avaliação curricular dirigido pela CNE.

A Renamo defende que o direc-
tor geral do STAE seja coadjuvado por 
directores gerais adjuntos designados 
pelos partidos políticos ou coligações de 
partidos com assento no parlamento, em 
condições de igualdade e paridade.

A Renamo propõe ainda um quadro 
do STAE composto por pessoal prove-
niente dos partidos políticos e coligações 
de partidos com assento na AR, designa-
dos de forma paritária, e de pessoal pro-
veniente de partidos extraparlamentares e 
outro proveniente da sociedade civil.

Aquacultura 
alternativa a mariscos 

naturais cada vez 
mais escassos

Muhamud Matsinhe, da AIM

Maputo, 31 Out (AIM) – As autoridades 
moçambicanas estão a fomentar a prática de 
aquacultura no país, uma medida que visa 
fazer face a crescente procura de produtos 
pesqueiros naturais, numa altura em que a 
sua exploração está no limite máximo.

Até agora, a aquacultura é uma ac-
tividade pouco conhecida em Moçambique 
e até 2011 empregava apenas 1457 tra-
balhadores, de acordo com o relatório do 
Instituto Nacional de Desenvolvimento de 
Aquacultura (INAQUA), uma instituição 
criada pelo governo para fomentar projectos 
dessa área.

O documento indica que a produção 
de aquacultura/piscicultura evoluiu de 400 
toneladas em 2008 para 796 toneladas no 
ano passado, uma quantidade correspon-
dente a cerca de 0,3 por cento em relação a 
actual produção pesqueira do país.

Falando a jornalistas durante uma 
visita aos projectos de piscicultura na 
província setentrional de Gaza, o director 
adjunto do INAQUA, José Halafo, disse 
que a prática desta actividade no país está 
a crescer paulatinamente.

“Estamos a implementar um pro-
grama de massificação de aquacultura 
e neste primeiro ano, os resultados são 
encorajadores”, disse Halafo, apontando 
haver crescimento no número de tanques 
piscícolas, estimando-se agora em cerca 
de 10 mil.

Segundo ele, o INAQUA está tam-
bém a sensibilizar os piscicultores para 
redimensionarem os seus tanques de modo 
a terem dimensões de 500 metros quadra-
dos, medida que os técnicos consideram 
ideal para garantir maiores rendimentos da 
actividade.

Actualmente, os tanques existentes 
no país possuem diversas medidas, muitos 
dos quais pequenos e os rendimentos de 
muitos piscicultores são baixo. Num pas-
sado recente o rendimento se situou a uma 
média de 30 quilogramas em cada ciclo de 
produção de oito meses.

Halafo disse que a sua instituição está 
a trabalhar de modo a ultrapassar-se os ac-
tuais níveis de produção, devendo atingir 
mil toneladas em 2014 e duas mil toneladas 

em 2019, conforme estabelecem as metas 
do plano director desta actividade.

Contudo, para se alcançar essa meta 
é preciso um trabalho árduo não só na 
mobilização de mais moçambicanos a 
praticarem aquacultura, mas também na 
melhoria do desempenho dos piscicultores 
espalhados pelo país. 

No terreno, cada caso é um caso; 
havendo piscicultores com bons resultados 
e outros que ainda enfrentam muitas difi-
culdades para tornar esta actividade num 
negócio rentável e atractivo.

Casos de sucesso

O relatório do INAQUA refere que 
Moçambique tem potencialidades agro-
ecológicas que permitem o desenvolvimento 
da aquacultura, destacando-se o facto de o 
país possuir uma linha da costa com mais 
de 2700 quilómetros, além de diversos rios, 
lagoas, barragens, entre outros recursos.

Em Gaza, concretamente no distrito 
de Chókwè, há pessoas e instituições que 
conseguem aproveitar essas potenciali-
dades para desenvolver a piscicultura de 
uma forma comercial.

No recinto da Estação Agrária de 
Chókwè, o Instituto de Investigação 
Agrária de Moçambique (IIAM) está a 
desenvolver o que chama Agri-piscicultura, 
que é uma combinação da agricultura, 
pecuária e piscicultura.

Trata-se de um projecto comercial, 
em que se aplicou um investimento de 
três milhões de meticais (cerca de 107 mil 
dólares americanos) na construção de três 
tanques (de um hectare cada) e aquisição de 
50 mil alvinos para a prática de piscicultura 
e construção de capoeiras para a criação 
de frangos. A instituição ainda precisa 
de 1,5 milhão para investimentos noutras 
actividades.

Nessa combinação, dos frangos 
retiram-se os excrementos para utilizar 
na produção de lentilha, uma planta que 
é usada para a produção da ração que, por 
sua vez, é utilizada como alimento para os 
alvinos e os frangos. A água dos tanques de 
piscicultura - rica em nutrientes - quando 
substituída, é usada para regar hortícolas.

“Em termos de receitas, esperamos 
ter dois milhões de meticais (em piscicul-
tura) em cada seis meses”, disse Zacarias 
Massango, do IIAM, acrescentando que 
“mas como é uma actividade integrada, 
também teremos rendimentos na agricul-
tura e na pecuária”.

Esta é a primeira experiência do IIAM 
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na prática de piscicultura ou a sua ligação 
com a agricultura e a pecuária e, segundo 
Massango, o objectivo é aprofundar os 
estudos e traçar recomendações para ga-
rantir a transferência dessas tecnologias 
para os produtores.

Outra instituição que abraçou esta 
actividade é o Instituto Superior Politéc-
nico de Gaza (ISPG), que desenvolve a 
piscicultura em seis tanques, como uma 
actividade comercial, mas também como 
parte de aulas práticas dos estudantes do 
curso de Zootecnia.

Segundo o director do Centro de Incu-
bação de Empresas no ISPG, António Se-
fane, a sua instituição investiu 2,2 milhões 
de meticais na reabilitação de tanques que 
haviam sido usados há décadas, vedação 
do recinto, aquisição de 52 mil alvinos e 
em rações.

“Esperamos ter peixe com peso 
mínimo de 300 gramas, o que significa 
que poderemos colher 10/11 toneladas até 
Dezembro”, explicou a fonte, sublinhando 
que as contas feitas indicam que essa ac-
tividade é rentável.

A simples presença destes projectos 
em Chókwè está já a estimular a popula-
ção local a apostar nesta actividade. Este 
é o caso do jovem Rafael Massema, um 
agricultor que requereu terra ao governo 
para praticar a piscicultura, estando agora 
na fase da construção de dois tanques dos 
oito almejados.

Antigo trabalhador na vizinha África 
do Sul, Massema não pediu nenhum finan-
ciamento para investir no seu projecto, 
tendo apenas recorrido à venda de parte das 
suas cabeças de gado bovino. “Cada dia, o 
tractor que uso na construção dos tanques 
consome quase 200 litros de combustível”, 
disse ele, acrescentando que, desde que 
embarcou nessa aventura, já investiu 120 
mil meticais.

Casos de insucesso

Mas não é apenas o sucesso que caracteriza 
a piscicultura em Moçambique. Aliás, os 
casos mais comuns ainda são de insucesso. 
Bem ao lado do bem-sucedido projecto do 
ISPG encontra-se o campo de piscicultura 
da Associação Vilas do Milénio, uma 
organização financiada pela Vila do 
Milénio de Lionde, localizada no posto 
administrativo com o mesmo nome, do 
distrito de Chókwè.

Devido a sua natureza, esta associa-
ção não contribuiu em nenhum valor mon-
etário para o investimento neste negócio. 

Eles beneficiaram de capacitação e acom-
panhamento em matérias de piscicultura, 
no âmbito de uma parceria entre a Vila de 
Milénio de Lionde e o INAQUA.

Com 20 membros inicialmente, esta 
associação começou as actividades em 
2010 e em Setembro do ano passado ini-
ciaram a produção de peixe. Agora, com o 
número de membros reduzido para 13, a 
associação já acabou todo peixe, parte dele 
comeram e a outra venderam, tendo con-
seguido uma receita de 2.950 meticais.

“A primeira produção saiu mal devido 
a falta de ração. O peixe saiu muito peque-
no”, disse Zaida Mukwessuane, presidente 
desta associação, confessando que apesar 
de serem criadores de peixe, eles ainda 
compram peixe para o consumo familiar.

Questionada pela AIM porque não 
recorreram a um crédito bancário, Muk-
wessuane disse que os membros da asso-
ciação tiveram medo de pedir empréstimo 
por causa da possibilidade do negócio 
fracassar.

“Se tivéssemos emprestado dinheiro e 
o negócio andar mal onde teríamos dinheiro 
para reembolsar o banco?”, questionou ela, 
sublinhando que “nós queremos que as 
pessoas que forneceram alvinos também 
nos tragam ração. Recorrer a empréstimos 
é muito difícil, pelo menos nesta fase”.

Aposta nos extensionistas

Reconhecendo as dificuldades enfrentadas 
por parte considerável dos piscicultores 
moçambicanos ,  o  INAQUA es tá 
a estabelecer parcerias com diversas 
outras instituições, incluindo o Ministério 
da Agricultura com vista a partilha de 
extensionistas rurais.

Isso passa por incluir a componente 
de piscicultura na assistência prestada aos 
agricultores pelos extensionistas.

“Só assim podemos mobilizar mais 
gente”, disse o director ajunto do IN-
AQUA, acrescentando que “apostamos 
muito também nas unidades de demonst-
ração, que funcionam como um local de 
transferência de tecnologias”.

Segundo a fonte, neste momento 
existem em todo o país cerca de 130 uni-
dades de demonstração e com base nesses 
locais já foram construídos cerca de mil 
tanques.

Além disso, o INAQUA está a mo-
bilizar financiamentos para os projectos 
de aquacultura, devendo os desembolsos 
começar no próximo ano. Igualmente, esta 
instituição está a trabalhar no sentido de 

assegurar a produção de rações e alvinos 
melhorados, particularmente ao nível da 
produção de pequena escala.

“Com a ração melhorada, alvinos 
melhorados e tanques construídos com 
a medida padronizada de 500 metros 
quadrados teremos peixe da medida que 
desejamos”, disse Halafo.

Governo disponibiliza (Cont.)
rial de outras zonas para as áreas afectadas. 
Por isso, em alguns casos chegamos 
um pouco tarde. O ideal seria termos os 
materiais em cada local porque devido 
a disposição geográfica do nosso país as 
vezes as situações de emergência ocorrem 
em simultâneo”. 

Segundo a ministra, o valor di-
sponível para o Plano de Contingência 
será aplicado na monitoria e supervisão 
da época chuvosa, pre-posicionamento 
dos meios humanos e materiais em locais 
considerados estratégicos. 

“Também vai servir para fazermos 
a busca, salvamento e assistência hu-
manitária porque nesses casos os nossos 
concidadãos as vezes perdem todos os seus 
bens e é importante que nas primeiras 72 
horas tenham assistência básica necessária, 
como por exemplo a provisão de alimentos, 
abrigo temporário, água, saneamento, cui-
dados de saúde e outros após a ocorrência 
da calamidade”, explicou. 

Para mitigar o impacto das calami-
dades naturais, o governo criou comités 
locais de gestão de risco nas zonas propen-
sas as calamidades.

“Neste momento temos 760 comités 
locais de gestão de risco em todo o país que 
ajudam na monitoria do processo da gestão 
de calamidades”, disse a ministra.

Paralelamente, foram mobilizados 
todos os sectores, particularmente o Minis-
tério das Obras Públicas e Habitação, que 
tem por missão monitorar as bacias hidro-
gráficas e o da Saúde para a prevenção 
de doenças tais como cólera e diarreias, 
frequentes em épocas chuvosas. 

Enquanto isso, o Ministério da Mul-
her e Acção Social terá a missão de assistir 
as populações mais vulneráveis. 

Fazendo uma previsão da presente 
época chuvosa, Namashulua disse que se 
prevê até Dezembro a ocorrência de chu-
vas normais, com tendência para abaixo 
do normal, na zona sul e nas províncias 
centrais de Manica e Sofala, bem como na 
parte sul das também províncias centrais 
de Tete e da Zambézia.
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Para a Zona norte e grande parte de 
extensão da província da Zambézia, prevê-
se a ocorrência de chuvas normais com 
tendência para acima do normal.

Para os meses de Janeiro, Fevereiro 
e Março de 2013 espera-se a ocorrência de 
chuvas com tendência acima do normal nas 
zonas norte e centro, e chuvas normais com 
tendência para abaixo do normal na zona 
sul do país.

“Em relação as nossas bacias, até 
Agosto deste ano encontravam-se todas 
abaixo dos níveis de alerta. Por isso, não 
constituem perigo até agora”, disse. 

Contudo, a ministra adverte que no 
período compreendido entre Janeiro e 
Março de 2013, as autoridades deverão 
estar atentas, pois existe um risco médio de 
cheias e inundações nas bacias do Lúrio, 
Mecburi, Monapo, Meluli, Ligonha, Pún-
goè, Búzi, Save e Maputo. 

Por outro lado, haverá um elevado 
risco de cheias nas bacias dos rios Zam-
beze, Licungo, Messalo e nas bacias 
hidrográficas da orla marítima da província 
nortenha de Nampula.

Universalização da 
cobertura sanitária 

em debate no 2/o 
simpósio global

Por Leonel Muchano, da AIM, na 
China

Beijing, 31 Out (AIM) – A “Inclusão 
e Inovação rumo à Universalização da 
Cobertura Sanitária” é o lema do 2/o 
Simpósio Global sobre Pesquisa em 
Sistemas de Saúde que congrega em 
Beijing, capital da China, representantes 
de sectores da saúde a vários níveis para 
partilhar as novas evidências, identificar 
oportunidades e lacunas com vista a 
influenciar a tomada de decisão nos países 
em desenvolvimento.

O encontro, de quatro dias, cujo ar-
ranque hoje foi marcado por várias sessões 
paralelas versando sobre diversos desafios 
com vista a universalização da cobertura 
sanitária, tem o carácter particular de jun-
tar, no mesmo espaço, pouco mais de 1700 
individualidades entre cientistas, decisores, 
financiadores, implementadores, sociedade 
civil, entre outros seguimentos.

Na lista das sessões paralelas ver-

sando sobre vários temas, entre eles como 
aprender para fortalecer os sistemas de 
saúde, as iniciativas globais de saúde e a 
cobertura sanitária universalizada, o tema 
sobre o uso de dados e mecanismos para 
uma melhor alocação de recursos destina-
dos à resposta ao HIV/SIDA foi também 
tónica dominante pela relevância de que 
se reveste no contexto actual.

Sarah Alkenbrack, da Iniciativa de 
Política Sanitária no âmbito da USAID, 
disse, na ocasião, que o custo anual das 
estimativas com vista a universalizar, até 
ao ano 2015, o acesso aos serviços de saúde 
que vão desde a prevenção, tratamento, 
os cuidados e todo o apoio necessário é 
estimado em mais de 22 biliões de dólares 
norte-americanos.

Perante o desafio, Alkenbrack de-
fendeu a implementação de novas abor-
dagens de investimento que podem ajudar 
a reduzir, até 2020, em pouco mais de 12 
milhões as novas infecções e em mais 
de sete milhões as mortes causadas pela 
doença que, em Moçambique, segundo o 
INSIDA, afecta 11.5 milhões da população 
moçambicana estimada em 22 milhões de 
habitantes. 

A implementação de novas aborda-
gens de investimento pode resultar igual-
mente na preservação de pouco mais de 29 
milhões de vidas humanas, porquanto tem 
um custo efectivo de 1060 dólares por cada 
vida salva na luta contra a pandemia.

Desta feita, segundo a fonte, é 
necessário que os países tenham, primeiro, 
um quadro mais explícito da situação da 
epidemia para uma melhor alocação de 
recursos destinados a luta contra a doença, 
saber, por outro lado, quem são os financia-
dores e como é que estão a ser aplicados os 
recursos concedidos.

No entanto, os países que se debatem 
com o fardo da doença enfrentam ainda, 
segundo a fonte, vários problemas como 
a existência de planos estratégicos, cujo 
custo real é avaliado após a sua viabiliza-
ção, a ausência de uma análise estratégica 
de financiamento e das metas propostas, a 
não exploração de padrões alternativos.

A experiência mostra, aliás, que os 
padrões de alocação de recursos para o 
HIV/SIDA sempre tiveram como base as 
evidências, porém surge a necessidade esta-
rem mais virados para os seus pressupostos 
que produzem resultados, os factores con-
ducentes as melhores possibilidades e as 
sinergias entre os sectores da saúde.

Este modelo de alocação de recursos, 
além de constituir um valor acrescentado 
para o dinheiro aplicado nos programas de 

combate ao HIV/SIDA, constituirá também 
uma resposta de importância fulcral rumo a 
universalização do acesso ao tratamento.

O Primeiro Simpósio Global sobre a 
Pesquisa nos Sistemas de Saúde teve lugar, 
em 2010, na cidade de Montreal, Canada, 
que, na declaração final estabeleceu várias 
medidas a implementar nos países que 
filiados a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e serão avaliadas no simpósio de 
Beijing, onde o país está representado 
por quadros do Ministério da Saúde (MI-
SAU).

Governo vai apoiar (Cont.)
pretende-se introduzir melhorias no actual 
cenário onde nos casos de falência ou 
insolvência a maior preocupação é apenas 
salvaguardar o interesse dos credores.

“Com esta proposta pretende-se 
salvaguardar outros interesses que tam-
bém são reputados importantes, como por 
exemplo a manutenção dos empregos dos 
trabalhadores, os interesses do Estado que é 
a colecta de impostas através da actividade 
que é praticada pela empresa e, claro, sem 
deixar de lado o interesse dos credores”, 
disse Nkutumula, que falava a imprensa 
minutos após o término da sessão do Con-
selho de Ministros.

Por isso, com esta proposta de lei 
pretende-se que ao invés de se precipitar 
para a venda do património ou para a 
declaração de insolvência, também se 
recupere o empresário para que volte a 
exercer a sua actividade económica nor-
mal e, desta forma, manter os postos de 
trabalho, colecta dos impostos e garantir 
os interesses dos credores.

“É apenas uma lei de autorização 
legislativa e, uma vez autorizada pela AR, 
será elaborado o próprio decreto-lei que 
voltará a ser apreciado pelo Conselho de 
Ministros”, disse.

Segundo Nkutumula, a matéria de 
insolvência e recuperação de empresários 
deveria ser regulada por uma lei aprovada 
pela AR. Porém, a Constituição moçambi-
cana permite que em determinados casos 
a AR autorize o governo a legislar sobre 
matérias que em princípio seriam da com-
petência do parlamento. 

“Nestes casos, o governo aprova um 
decreto-lei, com força de lei”, disse.

Questionado sobre se a lei prevê a 
injecção de fundos às empresas em situação 
de insolvência ou a beira de falência, Nku-
tumula disse que essa decisão vai depender 
do conteúdo da autorização legislativa. 
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“É a AR que vai autorizar se o gov-
erno pode legislar nesse sentido ou não”, 
explicou. 

Na mesma sessão, o governo aprovou 
uma resolução que ratifica o acordo de 
crédito celebrado com o governo francês, 
a 22 de Outubro corrente, no valor de 50 
milhões de euros, para o financiamento 
do projecto de reabilitação das centrais 
hidroeléctricas de Mavuzi e Chicamba, na 
província central de Manica. 

Primeira-dama 
deplora fraude 

académica 
Filipe Madinga da AIM

Maputo, 31 Out (AIM) – A Primeira-dama 
moçambicana, Maria da Luz Guebuza, 
exorta os estudantes moçambicanos a 
envidarem todos os esforços possíveis 
para passarem de classe por excelência 
e não através de fraude académica nos 
exames finais que iniciam na próxima 
segunda-feira.

Falando hoje, num encontro com 
estudantes do ensino secundário da Cidade 
de Maputo, na Escola Secundária Francisco 
Manyanga, Maria da Luz Guebuza, disse 
que a passagem de classe por excelência, 
ou seja dispensa aos exames, não se con-
segue com notas fracas. Por isso, insta os 
estudantes a lutarem para alcançarem a 
média mínima de 15 valores.

Maria da Luz Guebuza revelou que no 
ano passado o governo precisava de selec-
cionar 100 alunos, com uma média mínima 
de aproveitamento escolar de 15 valores, 
para estudarem no estrangeiro. Infeliz-
mente, o governo viu-se incapaz de reunir 
este número pelo houve a necessidade de 
se negociar que também fossem admitidos 
alunos com médias de até 12 valores. 

“Tivemos outro caso no âmbito da 
nossa cooperação com uma universidade 
da Índia que nos pediu alunos com uma 
média 16 valores. Também não foi pos-
sível porque a nível de todo o Moçam-
bique encontramos apenas dois alunos nas 
províncias de Manica e Tete”, disse Maria 
da Luz Guebuza.

Para estas universidades, as médias 
de 10 e 11 são consideradas medíocres e 
até 14 suficiente, por isso não promovem 
a admissão destes alunos que também pas-
sam por imensas dificuldades internamente, 

nos exames de admissão, para ingressarem 
no ensino superior. 

Passar de classe por excelência 
depende do esforço de cada aluno, ex-
plicou a Primeira-dama, destacando que 
a repetência não deve ser prática porque 
aqueles que reprovam estão a bloquear o 
lugar que deveria ser ocupado por outros 
alunos nas escolas. 

“Não raras vezes têm sido reportados 
casos sistemáticos de fraude académica 
durante os exames, consubstanciados na 
compra de exames, porte de telemóveis na 
sala, cábulas, entre outras formas que man-
cham a reputação dos alunos e a qualidade 
do nosso ensino, por isso é preciso estudar, 
estudar, estudar”, disse.

A Primeira-dama condenou os jovens 
que pensam que enfrentam muitos prob-
lemas ou que querem ficar desinibidos na 
sala de aulas e acabam por se refugiar no 
álcool, caindo na desgraça e sem nenhuma 
possibilidade de formação.

Por isso, Maria da Luz Guebuza ex-
ortou os estudantes a se preocuparem mais 
com a sua formação profissional, desta-
cando que não basta concluir a 12/a classe, 
porque com este nível a pessoa ainda não 
possui nenhuma profissão. 

Na ocasião, a Primeira-dama acon-
selhou os jovens para se formarem em 
diversas áreas, sobretudo do ramo técnico 
profissional para poderem responder as ne-
cessidades do mercado de trabalho ditadas 
pela descoberta de recursos naturais, tais 
como o gás e carvão mineral.

“Muitos contentam-se em fazer Psi-
cologia e Sociologia e desprezam os outros 
ramos. Temos que diversificar a formação 
para cobrirmos todas as áreas de produção 
porque caso contrário virão estrangeiros 
para trabalharem na exploração dos nossos 
recursos”, advertiu. 

No encontro, Maria da Luz Guebuza, 
fez menção a necessidade de se preservar a 
paz, destacando que o aluno que reprova ou 
que se envolve em fraude académica não 
está em paz para consigo próprio e que para 
estar em paz precisa de se preparar para não 
desafiar os controladores dos exames.

O encontro terminou com a Primeira-
dama apelando aos directores das escolas 
e envolverem os alunos nas actividades 
de reabilitação do mobiliário escolar e na 
limpeza dos estabelecimentos de ensino e 
não esperarem que sejam os funcionários 
a fazê-lo porque só assim e que estarão a 
aprender a cuidarem de si próprios.

Novas fórmulas para 
indemnizações a 

partir de Novembro
Maputo, 31 Out (AIM) – A nova Lei de 
Trabalho de Moçambique, aprovada em 
2007 pela Assembleia da República (AR), 
o parlamento moçambicano, completa esta 
Quinta-feira cinco anos, data que marca 
a entrada da segunda fase de revogação 
do capítulo referente ao pagamento de 
indemnizações.

A antiga Lei do Trabalho, número 
8/98 de 20 de Julho, foi revogada, a excep-
ção do artigo que salvaguarda os direitos 
adquiridos em relação aos contractos de 
trabalho e instrumentos de regulamenta-
ção colectiva celebrados na vigência da 
lei anterior.

Falando em conferência de imprensa 
convocada para explicar o regime tran-
sitório da Lei do Trabalho, o Inspector-
geral do Trabalho, Joaquim Siúta, recordou 
que, enquanto a antiga lei estabelecia um 
regime indemnizatório de três meses em 
cada dois anos de serviço prestado, a actual 
legislação estipula um regime escalonado 
de pagamento de indemnizações em função 
dos salários.

A antiga Lei do Trabalho estabelecia 
três meses como tempo mínimo para o 
trabalhador ter direito a indemnização. 
Além disso, esta legislação considerava a 
fracção de tempo (a nova não atende esses 
casos). 

“Isto é um trabalhador teve 10 anos 
de serviço mais 15 dias, aqueles 15 dias 
eram considerados como fracção de tempo 
e eram indemnizados por três meses de sa-
lário. Se um trabalhador prestou 10 anos de 
serviço e 15 dias tinha uma indemnização 
correspondente a três vezes cinco – 10 anos 
são cinco intervalos de dois anos – mais 
três meses correspondentes a fracção, 
com a possibilidade de elevação ao dobro 
havendo justa causa”, disse Siúta.

A nova lei de trabalho estabelece o 
princípio de que quanto menor for o salário, 
maior é a indemnização e vice-versa - in-
cluindo o bónus de antiguidade.

Com efeito, aqueles trabalhadores 
cujos salários – incluindo o bónus de 
antiguidade – estão no intervalo de um 
a sete salários mínimos recebem uma 
indemnização de 30 dias por cada ano de 
serviço (há redução de 15 dias em relação 
a lei anterior).

No intervalo de oito a 10 salários 
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mínimos, a indemnização baixa para 15 
dias por cada ano de serviço prestado, 
enquanto no escalão salarial de 11 a 16 
salários mínimos, a indemnização baixa 
para 10 dias do serviço prestado. Acima 
de 16 salários mínimos, a indemnização 
baixa para três dias por cada ano de serviço 
prestado. 

Contudo, o legislador fixou um 
regime transitório que a passagem dos 
trabalhadores cujos contractos foram 
celebrados na vigência da antiga lei para 
serem regidos pela nova legislação tinha 
de ser gradual.

“Aqueles que recebem o salário mais 
elevado, têm menos tempo para passarem 
para a nova lei e vice-versa. Os que têm 
menos salário têm mais tempo para pas-
sarem para a nova lei. Quer dizer, acima de 
16 salários mínimos o período de transição 
foi de 30 meses, e isso aconteceu em Maio 
de 2010 – a partir desta data, no lugar de ter 
três meses em cada dois anos passaram a ter 
três dias em cada ano”, explicou a fonte.

A segunda fase da queda da antiga 
Lei do Trabalho inicia a 1 de Novembro 
próximo e passará a cobrir aqueles tra-
balhadores que estão no intervalo de 11 a 
16 salários mínimos pelo salário e bónus 
de antiguidade. 

Assim, eles passam para a nova lei e 
deixam de receber indemnização calculada 
em três meses em cada dois anos para a fór-
mula de 10 dias de cada ano. Igualmente, 
ao passarem para a nova lei, passam a não 
considerar a fracção de tempo, nem eleva-
ção ao dobro – no caso de justa causa.

Segundo a fonte, a próxima derroga-
ção irá acontecer no dia 1 de Novembro 
de 2017 - com a passagem de 10 anos 
de vigência desta lei de trabalho. Nessa 
altura, aqueles que pelo salário e bónus de 
antiguidade estão no escalão de oito a 10 
salários mínimos passarão para a nova lei 
e receberão uma indemnização de 15 dias 
por cada ano de serviço prestado. 

A última derrogação da lei do trabalho 
vai acontecer a 1 de Novembro de 2027, 
com a entrada em vigor da actual Lei de 
Trabalho e nessa altura os trabalhadores 
desse escalão – o mais baixo - passarão a 
receber a sua indemnização nos termos da 
nova lei, usando a fórmula de 30 dias por 
cada ano de serviço prestado.

O capítulo das indemnizações é 
dos mais polémicos na nova Lei do Tra-
balho, que é aplaudida por uns e criticada 
por outros. Enquanto os empregadores 
consideram-na de “flexível” no tocante a 
contratação de mão-de-obra, os sindicatos 

consideram que este instrumento legitima 
os empregadores a usarem o trabalhar como 
um “produto descartável”.

Durante a conferência de imprensa, 
Siúta reconheceu que a nova Lei de Tra-
balho traz “uma redução significativa do 
regime de indemnizações resultantes da 
rescisão do contrato de trabalho”.

Siúta também admite que agora há 
mais trabalhadores em conflitos laborais 
do que antes desta lei, mas referiu que isso 
deriva do crescimento do país associado a 
existência de mais pessoas com emprego, 
bem como ao facto de haver mais trabalha-
dores com consciência dos seus direitos.

Contudo, o Inspector-geral do Tra-
balho disse que a estabilidade do contrato 
deriva do tipo contratual estabelecido por 
tempo indeterminado. Em Moçambique, 
a regra deve ser estabelecer contrato por 
tempo indeterminado, salvo algumas 
excepções, como os contractos por obra, 
projecto. 

Igualmente, a lei salvaguarda as 
pequenas e médias empresas que podem 
celebrar livremente os seus contractos a 
prazo, entre outras excepções.

“Mas também há outra interpre-
tação”, disse ele, acrescentando que “o 
trabalhador não deve estabelecer o contrato 
a pensar em ser indemnizado. Deve pensar 
em ter um contrato estável, o qual poderá 
exercer até a reforma, outro tipo de vicis-
situdes que não seja propriamente pensar 
em indemnização”, referiu.

“Há quem pensa de outra maneira, 
como que é fácil que, quando as indemni-
zações são extremamente agravadas, é fácil 
eventualmente criar-se uma temperatura 
que poderá dar azo a rescisão do contrato 
que é para se beneficiar das indemniza-
ções”, acrescentou a fonte.

Papel dos governos 
fulcral na 

universalização da 
cobertura sanitária

Por Leonel Muchano, da AIM, em 
Pequim, China 

Pequim, 31 Out (AIM) – Os governos 
dos países em desenvolvimento devem 
continuar a multiplicar os esforços com 
vista a universalização da cobertura 
sanitária, quer através da melhoria das 

intervenções na prestação de serviços aos 
seus cidadãos, quer por via da concepção de 
programas de custo efectivo, visando tornar 
sustentável o financiamento disponível.

Esta acepção constitui o sumário da 
1/a Sessão Plenária do 2/o Simpósio Global 
sobre Pesquisa em Sistemas de Saúde, 
que congrega, desde hoje até sábado, em 
Pequim, cerca de 1.700 participantes entre 
pesquisadores, decisores, financiadores, 
implementadores, representantes da socie-
dade civil para discutir os mecanismos de 
auxílio à pesquisa nos sistemas de saúde.

Na sessão plenária do encontro 
cujo lema é “Inclusão e Inovação rumo à 
Universalização da Cobertura Sanitária”, 
os participantes tiveram a oportunidade 
de conhecer os avanços conseguidos por 
quatro dos países em desenvolvimento, 
nomeadamente a China (anfitrião), África 
do Sul, Índia e a Rússia quanto as medidas 
postas em prática rumo a universalização 
da cobertura sanitária.

Nas apresentações feitas, na sessão 
plenária, os quatro países levaram à vasta 
audiência as experiências implementadas 
nas últimas décadas, no trilho rumo a 
universalização da cobertura sanitária, 
que aliás em Moçambique as estimativas 
rondam os 60 por cento.

Apesar da taxa de cobertura no país 
ser agora superior a 50 por cento, as distân-
cias que muitos doentes têm de percorrer 
até chegar a unidade sanitária mais próxima 
são ainda bastante longas, havendo casos 
de percursos superiores a cinco quilómetros 
de caminhada pelos enfermos.

O país anfitrião debruçou-se sobre 
o tema “Cobertura Sanitária Universal na 
China: Lições Aprendidas na Prevenção e 
Cuidado de Doenças Crónicas”; a vizinha 
África do Sul versou sobre “Cobertura 
Universal na RAS: Desafios e as Lições 
Aprendidas”.

As experiências da África do Sul, 
como o único país africano convidado a 
relatar as lições aprendidas, suscitam o 
interesse dos países vizinhos, entre eles 
Moçambique, pelo facto de terem inter-
esses quase comuns no tratamento da 
tuberculose, muitas vezes associadas ao 
HIV/SIDA.

A indústria mineira sul-africana, com 
um efectivo calculado em cerca de meio 
milhão de mineiros, tem a mais elevada 
taxa de tuberculose no mundo, com uma 
incidência estimada em três a cinco mil 
casos em cada 100 mil trabalhadores que 
procuram a sua sobrevivência no subsolo. 
O país tem um efectivo que ronda os cerca 
de 40 mil mineiros.
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A Rússia, cuja temática eleita versou 
sobre a necessidade de “Equilibrar o legado 
da cobertura sanitária universal e o mercado 
livre”, trouxe não só momentos de humor 
mas também uma reflexão para todos os 
participantes, pois criticou abertamente a 
ausência do papel dos governos, situação 
que coloca o serviço da saúde a mercê da 
vontade e capricho dos privados.

Kiril Danishevskiy, docente univer-
sitário que falou da experiência do seu 
país, reiterou a necessidade de os governos 
estarem sempre na vanguarda adoptando 
medidas factíveis em função dos contextos 
quer económicos, políticos ou mesmo so-
ciais, mas com a finalidade de assegurar a 
universalização da cobertura sanitária.

O Primeiro Simpósio Global sobre 
a Pesquisa nos Sistemas de Saúde teve 
lugar, em 2010, na cidade de Montreal, 
Canada, que, na declaração final, esta-
beleceu medidas a implementar nos países 
filiados a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e serão avaliadas no simpósio de 
Pequim, onde Moçambique é represen-
tado por quadros do Ministério da Saúde 
(MISAU).

Maputo cidade: 
zona verde instada 

a produzir para 
reduzir dependência 

do exterior
Maputo, 31 Out (AIM) – A Primeira-dama 
moçambicana, Maria da Luz Guebuza, 
instou hoje os agricultores da cintura verde 
da cidade capital Maputo, a aumentarem 
e diversificarem a produção agrária como 
forma de reduzir a dependência das 
importações da vizinha África do Sul.

Maria da Luz Guebuza, que falava 
num encontro mantido com as associações 
de camponeses da cidade de Maputo, no 
âmbito da sua visita de trabalho que efectua 
desde segunda-feira a esta parcela do país, 
explicou que o tomate importado da Africa 
do Sul implica o dispêndio de divisas, que 
fazem muita falta ao país. 

No encontro, Maria da Luz Guebuza, 
disse que para o efeito os técnicos da ag-
ricultura devem ensinar aos agricultores 
sobre técnicas melhoradas para poderem 
produzir tomate no tempo quente e chu-
voso, porque é precisamente nessa fase 
que o tomate começa a escassear em 
Moçambique.

“Neste trabalho o Governo tem as 
suas responsabilidades, uma das quais é 
a de disponibilizar sementes a tempo para 
evitar prejuízos. O trabalho que está a ser 
desenvolvido mostra que se pode fazer 
mais para limitar as exportações e poupar 
divisas”, disse a Primeira-dama.

Sobre os produtos importados, Maria 
Guebuza, chamou atenção aos agricultores 
para desconfiarem sempre dos preços 

baixos porque alguns deles podem estar 
fora do prazo, portanto impróprios para o 
consumo humano. 

Num outro desenvolvimento, Ma-
ria da Luz Guebuza, chamou atenção as 
senhoras para valorizarem os alimentos 
produzidos localmente, tendo destacado 
que existem mães que dão bolachas e chá a 
seus filhos quando têm mandioca a batata-
doce na sua machamba.

“Também existem pais que dizem 
que este meu filho não pode ir a machamba 
porque estudou. Não podemos ensinar esse 
mau hábito às nossas crianças”, apelou. 

Os agricultores que praticam suas ac-
tividades no vale do rio Mulauze, aproveit-
aram a oportunidade para se queixaram das 
enxurradas que destruíram as suas culturas 
resultantes das águas drenadas a partir da 
Avenida Joaquim Chissano. 

Para minimizar este problema os 
agricultores pedem a limpeza do leito 
deste rio que, actualmente, se encontra 
bloqueado com uma mistura de detritos 
sólidos arrastados pelas águas das chuvas 
de diferentes partes da cidade para aquele 
lugar.

“Há dois meses no rio Mulauze só 
se viam culturas mas agora ficou tudo 
inundado e todas as culturas destruídas. 
Estamos a pedir a abertura do canal para 
facilitar o escoamento das águas para po-
dermos relançar a produção”, disse Marcos 
Chimene.

A Primeira-dama também visitou um 
projecto de avicultura, outro de agricultura 
pertencente a duas viúvas, tendo escalado 
também a maternidade do bairro de Zim-
peto, para depois orientar um encontro com 
membros da Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), e participar numa 
Gala com os participantes do VII Festival 
Cultural. 


