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Há matéria bastante para investigação no sumário Kroll, mas:

Ainda há militares 
à entrada da Serra
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José Jaime Macuane, um dos 

analistas políticos mais respei-

tados de Moçambique, disseca 

ao SAVANA sobre algumas 

ilações que se podem tirar do sumá-

rio executivo da firma internacional 

Kroll às chamadas dívidas ocultas.

O académico tem dúvidas sobre a 

capacidade de a Procuradoria-Geral 

da República (PGR) agir contra fi-

guras da elite política que possam 

estar envolvidas no escândalo dos 

empréstimos secretamente avali-

zados pelo Governo de Armando 

Guebuza.

“Não. Não acho que [a PGR] tenha 

[capacidade].”, declara.

Sobre o papel que o actual chefe de 

Estado, Filipe Nyusi, teve no caso, 

quando era ministro da Defesa, Ma-

cuane entende que a divulgação de 

informação nas redes sociais com 

documentos oficiais saídos do Ga-

binete do então ministro da Defesa 

e alguns por ele assinados deita por 

terra a ideia de que o Presidente 

Nyusi desconhecia as operações das 

dívidas ocultas. 

“Contudo, [essa informação] não 

prova que ele esteja envolvido na 

parte obscura dessa operação”.

Sobre a situação política no país, o 

analista considera que, enquanto 

Afonso Dhlakama for politicamen-

te relevante, não vislumbra a possi-

bilidade de o pacote legislativo so-

bre a descentralização não ser apro-

vado antes de 2019, porque é central 

à pacificação do país, pelo menos na 

perspectiva do líder da Renamo.

Finalmente foi liberto o tão aguar-

dado sumário executivo do Relató-

rio Kroll, que provocou uma verda-

deira hecatombe de reacções. Como 

é que reage a este documento que, 

basicamente, confirma o que já se 

escrevia na imprensa internacional e 

nacional e se debatia em alguns cír-

culos restritos? 

Há muitas reacções que se pode ter 

em relação a este documento. Uma 

delas, a mais chocante, é do extremo 

erro de cálculo, e diria até amadoris-

mo, com que se arquitectou a opera-

ção de financiamento das três empre-

sas (Ematum, ProIndicus e MAM) e 

seja lá do que for, mesmo sob a capa 

pomposa de patriotismo, defesa da 

soberania e independência económi-

ca. Chocou-me confirmar aquilo que, 

como disse, já se sabia: as empresas 

não eram economicamente viáveis e o 

relatório chama atenção à gestão das 

três empresas por pessoas sem capa-

cidade e experiência de gestão de em-

presas daquele calibre. Portanto, ur-

diu-se um plano supostamente genial 

e nem sequer se pensou em indicar 

pessoas que pudessem colocar o pla-

no a funcionar adequadamente para 

se atingir os objectivos definidos. O 

segundo elemento é a informalidade 

das nossas instituições, que a veria em 

duas vertentes. A primeira é a forma 

como altos gestores públicos e com 

larga experiência aceitaram cometer 

ilegalidades convencidos de que esta-

vam a defender o seu país. Isso con-

firma também o que já sabemos, há 

uma informalidade que campeia e que 

se sobrepõe às instituições formais e 

até às vezes a substitui. A segunda 

vertente, mais preocupante, é o po-

der que o aparelho securitário parece 

ter sobre os destinos do país. Aquilo 

que em outras paragens se chama por 

“deep state”, ou Estado profundo. O 

Estado profundo funciona como um 

Governo das sombras, que subverte 

as instituições existentes, se consti-

tui em poder paralelo e até se arvora 

o poder de violar a constituição. Eu 

não separaria este “deep state” dos fe-

nómenos de repressão, com mortes e 

intimidações que vivemos nestes últi-

mos anos e até das curvas e contracur-

vas e recuos da negociação pela paz. 

Em alguns casos a repressão parece 

ter sido ligada à questão das dívidas 

ocultas. O estado profundo é um ver-

dadeiro perigo à democracia e à nossa 

sobrevivência como Estado, apesar de 

alguns dos seus autores argumenta-

rem que defendem a pátria. No fim, 

paradoxalmente, de uma tentativa de-

sastrosa de defender a nossa sobera-

nia, conforme vista por um grupo sem 

legitimidade institucional para definir 

unilateralmente o interesse público, 

terminamos piores do que estávamos; 

expostos ao escrutínio de organiza-

ções estrangeiras e comprometendo 

futuro do nosso desenvolvimento 

económico. Por isso é que a minha 

reacção inicial de choque foi com o 

extremo amadorismo dos executores 

desta operação. E quando digo isso 

não quero dizer que eles sejam maus 

profissionais no que regularmente 

fazem, mas sim na forma como pre-

tenderam entrar em operações com-

plexas a nível internacional, com or-

ganizações e instituições que operam 

nesta esfera com as quais não se deve 

interagir com amadorismo. Espero 

que tenha ficado a lição para o país de 

que não se deve brincar com o capital 

internacional.

Do sumário executivo do relatório 

de auditoria, avulta a falta de coope-

ração por parte de algumas entida-

des envolvidas no caso das chama-

das dívidas ocultas. Considera que 

o sentimento de impunidade e pro-

tecção ao mais alto nível do Estado 

pode ter encorajado esta postura?

Eu enquadraria isto naquilo que falei 

antes, a existência de um poder para-

lelo que não dá a mínima para as ins-

tituições formais. Tenho a impressão 

que alguém às vezes revoga a Cons-

tituição quando lhe convém, não nos 

avisa e não temos mecanismos para 

trazê-la de volta. Isso é preocupante 

para o nosso futuro como país.

Segredo de Estado
Acha que é coerente o argumento 

de segredo de Estado evocado pelas 

referidas entidades para a falta de 

cooperação com os auditores? Não 

houve um recurso abusivo ao insti-

tuto de segredo de Estado?

Depende de como está estruturada a 

questão de segredo do Estado dentro 

da prática estatal existente. Em Mo-

çambique é fácil alegar-se segredo de 

Estado para qualquer coisa. Mesmo 

na administração pública, você pode 

ir a uma instituição pública e pedir 

legislação sobre o seu funcionamento, 

publicada no Boletim da República, 

não raras vezes, o funcionário lhe 

pode dizer que precisa de autorização 

do seu superior hierárquico para dis-

ponibilizar o documento que é públi-

co. Dentro desta lógica que descrevi, 

não espanta. Há uma certa coerência 

no recurso a esse instituto. Mas aqui 

temos de entender o segredo de Es-

tado de um modo menos inocente, 

como mecanismo de protecção de 

uma operação que acredito que teve 

elementos realmente em defesa do 

Estado, mas também ilicitudes que 

podem implicar figuras com poder 

político. Neste âmbito, num contex-

to em que se usa abusivamente do 

segredo de Estado e nunca o mesmo 

foi colocado a uma interpretação ma-

terial por quem de direito para anali-

sar a sua funcionalidade à integridade 

do Estado, não nos devemos espantar 

que assim tenha sido.

Após a publicação do relatório, a 

expectativa é que o Ministério Pú-

blico faça a competente investigação 

forense e dê andamento ao processo 

judicial para a devida responsabi-

lização criminal e civil. Acha que o 

Ministério Público moçambicano 

tem a necessária autonomia para 

cumprir esse dever?

Primeiro, é preciso ver se o Ministério 

Público tem capacidade para uma in-

vestigação forense sobre um assunto 

tão tecnicamente complexo. Como 

deve estar lembrado, no início deste 

processo foi discutido se seria uma 

auditoria forense ou não e depois se 

ficou com o nome de “auditoria inde-

pendente”. Eu não sei em que se pa-

rece um relatório de auditoria forense, 

porque nunca li nenhum. A questão 

que tenho é se o relatório integral da 

auditoria da Kroll está próximo a de 

uma auditoria forense.  Pela leitura 

do sumário executivo do relatório da 

Kroll pode-se dizer que há matéria 

bastante para fazer investigação, mas 

ao mesmo tempo há aspectos técni-

cos de operações financeiras que me 

questiono se o MP tem capacidade 

para dar seguimento sem apoio exter-

no.  Quanto à autonomia do MP, te-

nho minhas dúvidas, mas ainda tenho 

esperança. Apenas o que acho que 

nos deve colocar em alerta é de não 

nos empolgarmos quando recebermos 

gato por lebre. O que quero dizer com 

isso é que devemos olhar para auto-

nomia do Ministério Público de for-

ma crítica: no passado levou à barra 

de tribunal figuras políticas, mas que 

não me parece ter sido por zelo em 

combater a corrupção e outros crimes, 

mas como consequência das dinâmi-

cas de poder dentro da elite gover-

nante, isto é, como ajustes de contas 

e outros expedientes que não neces-

sariamente o cumprimento da sua 

missão. Em suma, acho que devemos 

entender a autonomia do MP como 

também condicionada pela correlação 

de forças dentro da elite governante, 

que define quem deve ir à frigideira 

para resolver questões internas e para 

aplacar o clamor popular pela justiça, 

mas que no fim não é uma genuína 

responsabilização.

Mas acha que a PGR tem capacida-

de para enfrentar as elites políticas 

envolvidas nestas operações?

Não. Não acho que tenha. Penso que 

depende do apadrinhamento polí-

tico, como sempre precisou. Mas o 

ambiente político pode ser propício 

a este apadrinhamento. Por exemplo, 

a competição e as disputas internas 

dentro do partido Frelimo, com o 

aproximar do XI Congresso e o jogo 

da sucessão política e indicação do 

candidato presidencial para as elei-

ções de 2019, podem determinar o 

apoio ou a falta dele à empreitada da 

PGR.

Envolvimento de Nyusi
O facto de o actual chefe de Estado 

ser ministro da Defesa à altura da 

contracção das dívidas mina a sua 

autoridade política na sua eventual 

determinação em ver o caso devida-

mente esclarecido?

O vazamento de informação nas re-

des sociais com documentos oficiais 

saídos do Gabinete do então Minis-

tro da Defesa e alguns por ele assi-

nados deita por terra a ideia de que 

o presidente Nyusi desconhecia as 

operações das dívidas ocultas. Con-

tudo, não prova que ele esteja envol-

vido na parte obscura dessa operação, 

que é a sobrefacturação, aquisição de 

bens que não eram parte do emprés-

timo e a existência de equipamento 

com especificações inadequadas para 

o trabalho para o qual foi adquirido. 

Também o posicionamento do actual 

Ministro da Defesa de que se recusou 

receber o material que lhe estava a ser 

entregue, por ser inadequado, coloca 

o presidente numa posição de bene-

fício da dúvida. Resta saber se os fac-

tos materiais reforçam essa ideia de 

pouco ou nenhum envolvimento do 

presidente em todas as facetas desta 

operação. E só mesmo essa informa-

ção, que não temos (pelo menos eu 

não tenho) é que nos pode dizer se o 

presidente está em posição de força 

ou de fraqueza. E isso talvez só pode-

rá ser esclarecido com a divulgação de 

todo o relatório.

Acredita numa aliança entre as alas 

desavindas dentro do partido de 

modo a apaziguar a situação?

A questão é, havendo acordo entre as 

partes, como a Frelimo vai lidar com o 

resto da sociedade. Se vai passar a ter 

uma cultura de Estado mais efectiva, 

ou se vai aumentar a repressão para 

se dominar a sociedade mais descon-

tente? Não sei. O que penso é que a 

Frelimo está colocada numa situação 

de ter de fazer escolhas difíceis.

Os resultados, ainda que parciais, 

do sumário executivo podem provo-

car danos à imagem da Frelimo e de 

Filipe Nyusi?

Da Frelimo já estão a provocar. Co-

meçando pela inclusão das dívidas na 

Conta Geral do Estado. Fica compli-

cado a Frelimo argumentar que tem 

cultura de Estado e se identifica com 

os interesses do povo depois da forma 

como se posicionou em relação às dí-

vidas ocultas. Quanto a Nyusi, ainda 

tem o benefício de ser visto, no meu 

entender de forma perigosamente 

condescendente (porque o enfraque-

ce), como o presidente que ainda não 

controla o seu partido e ainda existem 

forças que o combatem. Esta imagem 

pode lhe permitir se distanciar de al-

guns posicionamentos impopulares 

do seu partido, mas não por muito 

tempo e nem de forma eficaz, por-

que alguns podem comprar essa ideia 

outros não. Mais ainda, logo, logo o 

presidente vai precisar do seu partido 

unido para fazer campanha por ele 

em 2019, se conseguir sair como can-

didato da Frelimo no XI Congresso. 

E em que condições acha que che-

gará Nyusi ao próximo congresso da 

Frelimo na sequência da divulgação 

do sumário executivo da auditoria, 

tendo em conta as graves más prá-

ticas que parecem ter ocorrido em 

todo o processo das chamadas dívi-

das ocultas?

Este relatório tem um grande poten-

cial de ser fracturante, porque a existir 

responsabilização implica sacrificar 

alguns camaradas e isto potencial-

mente pode gerar divisão e conflitos 

internos. Para mim é difícil antever se 

responsabilizar alguns vai aumentar 

ou diminuir o poder de Nyusi antes 

do congresso, porque ainda não sabe-

mos do grau e gravidade do seu en-

volvimento nas dívidas ocultas. Até 

ao congresso só faltam dois meses e 

meio. Se até lá houver alguma movi-

mentação do Ministério Público, em 

termos de dedução da acusação aos 

envolvidos, aí poderemos ter uma lei-

tura melhor.  

A Frelimo pode sair “gravemente 

ferida” em caso de um processo ju-

dicial isento em relação aos autores 

do escândalo das dívidas ocultas, 

tendo em consideração o poder 

dos envolvidos?

No sumário do relatório Kroll há matéria bastante para investigação, mas:

Duvido da capacidade da PGR 
Por Francisco Carmona

“Em Moçambique é fácil alegar-se segredo de Estado para qualquer coisa”
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Faz tempo que alguns militantes de 

proa da Frelimo, como Sérgio Vieira, 

Teodato Hunguana, Graça Machel e 

Jorge Rebelo e há pouco tempo o Se-

cretário Geral da ACCLN, Fernando 

Faustino, clamam por uma moraliza-

ção do partido Frelimo. Esta é uma 

oportunidade para a moralização, 

embora tenha um custo alto. Não há 

como ser feita sem abrir feridas, algu-

mas de lenta ou difícil cura. Mas ao 

mesmo tempo a Frelimo perde terre-

no no apreço popular, pelo menos nas 

zonas urbanas, seu antigo bastião, e 

as eleições autárquicas mostram essa 

tendência. A questão é como a Freli-

mo poderá se manter vencedora sem 

fazer sacrifícios e me parece que isso 

seja pouco provável que dê certo nos 

tempos que vêm.

Muitos querem a cabeça de Gue-

buza. Acha que Guebuza deve ser 

política e criminalmente responsa-

bilizado nestas operações?

O Canal de Moçambique desta se-

mana fala de uma possível manipu-

lação de Guebuza por securocratas 

que o envolveram na operação das 

dívidas ocultas. Guebuza deixou mui-

tas pessoas descontentes dentro e fora 

do seu partido, com aquilo que pare-

cia ser um projecto nacional ousado, 

mas que no fim se revelou, usando a 

terminologia política em voga, um re-

tumbante e asfixiante fracasso. Como 

chefe de Estado na altura, tem uma 

grande quota de responsabilidade, 

mas tudo depende de como os factos 

se desenrolaram e numa investigação 

séria e num julgamento de igual natu-

reza a responsabilização de Guebuza 

pode não ser da forma como algumas 

pessoas esperam. Para mim, o mais 

crítico é que este processo de julga-

mento das responsabilidades não se 

transforme numa arma de arremesso 

das elites que digladiam entre si e 

usam isto como uma forma de ajuste 

de contas, sem olhar para o interesse 

nacional. A responsabilização deve ser 

isenta de disputas e rancores internos 

e externos à Frelimo e ser dentro do 

âmbito do Estado de Direito. E a 

sociedade deve estar atenta para que 

não seja usado o tribunal da opinião 

pública e o judiciário para as elites po-

líticas ajustarem as suas contas e tudo 

continuar na mesma.

O desfecho deste caso será um teste 

à influência dos doadores e das ins-

tituições financeiras internacionais 

na sua pressão por transparência, 

prestação de contas e responsabili-

zação em Moçambique?

Será. Mas já existem sinais de impa-

ciência por parte dos actores inter-

nacionais que querem fazer negócio 

com o país. A posição dos actores in-

ternacionais não é uniforme. Alguns 

poderão desistir e passar a bola para 

a frente. O FMI é que dará o mote 

do que se vai seguir. Se este aceitar as 

coisas como estão, poucos doadores 

preferirão continuar na posição de 

pressionar por responsabilização. Até 

porque alguns têm interesses econó-

micos em Moçambique e querem 

normalizar as relações com o país.

Há quem considera que este caso é 

a derradeira oportunidade para os 

parceiros internacionais exercerem 

alguma influência, antes de o país 

começar a ganhar alguma robus-

tez financeira e económica, face ao 

advento dos ganhos dos recursos 

naturais. Que comentário faz a esta 

asserção?

Penso que sim. Em parte devemos 

nos congratular por o país ter pers-

pectivas de se graduar de uma posição 

de recipiente de ajuda externa para 

um país autossuficiente. Infelizmente 

não temos instituições de governação 

democrática fortes o suficiente para 

contrapor o crescente autoritarismo 

das elites políticas e o descaso pela 

“res publica”. Mas também isso deve 

ser visto como uma oportunidade 

para fazermos o que é nosso dever. 

Por anos a nossa cidadania se acomo-

dou nas asas dos doadores à espera 

que sejam eles a pressionar o governo 

que elegemos para que faça o nosso 

trabalho. Podemos aceitar isso como 

uma fase histórica do processo de de-

mocratização, porque cada país tem a 

sua realidade e o papel dos actores in-

ternacionais é importante em alguns 

casos. Mas temos de assumir a nossa 

responsabilidade de cidadania, sem 

deixarmos de estar abertos a aprender 

e receber apoio dos outros.

Há argumentos suficientes para não 

se pagar essas dívidas? Do tipo que 

as garantias foram ilegais, o proces-

so foi inconstitucional em clara vio-

lação da lei orçamental.

Há argumentos suficientes nos dois 

sentidos: de pagar e não pagar. Po-

demos dizer que as dívidas violaram 

a Constituição, a lei orçamental e até 

da probidade pública. Mas ao mesmo 

tempo a Assembleia da República 

aprovou a sua inclusão na Conta Ge-

ral do Estado. Ainda não vi argumen-

tação legal sobre esta decisão da AR. 

Muitas vezes a eficácia da base legal 

é uma questão de argumentação, do 

histórico de decisões anteriores (ju-

risprudência) e outros elementos. Em 

qualquer decisão que tomemos, have-

rá um argumento contrário a se con-

trapor. Para mim, a questão de pagar 

ou não pagar relaciona-se a como os 

moçambicanos terão de suportar este 

fardo da dívida e como Moçambique 

se vai colocar no mercado financeiro 

internacional, de que ainda vai preci-

sar. Essa é no meu entender a discus-

são mais importante sob o ponto de 

vista de consequências práticas, aliada 

a como nos vamos precaver para não 

cairmos outra vez neste tipo de erros.

O Relatório levou seis meses a ser 

concluído, contra três meses ini-

ciais, mas Kroll não conseguiu in-

formações suficientes que mostram 

para onde foi o dinheiro ou como 

foi usado. Isto não coloca em causa a 

credibilidade da própria Kroll?

Penso que é cedo para julgarmos o 

trabalho técnico da Kroll, porque não 

temos o relatório integral. Temos um 

sumário executivo editado sabe-se 

lá com base em que critérios. Mas 

a reacção do Crédit Suisse de que 

os dados sobre as comissões não são 

correctos preocupa quanto à quali-

dade do trabalho da Kroll, que deve 

esclarecer este tipo de reacções. Sobre 

o acesso à informação, a Kroll não 

tinha como obrigar as entidades do 

Estado a disponibilizar informação e 

creio que aceitou o contrato na pres-

suposição de que haveria colaboração 

do Estado moçambicano com o seu 

trabalho. Ora, se este não colaborou 

como devia, a Kroll pode muito bem 

alegar isso como uma fraqueza do seu 

trabalho, mas que não deve ser à ela 

imputável.

Diálogo político
No dia da independência, o Presi-

dente Nyusi anunciou a retirada, até 

ao final de segunda-feira, das Forças 

de Defesa e Segurança de oito posi-

ções na Gorongosa. Mas quarta-fei-

ra passada, o líder da Renamo apare-

ceu publicamente a exigir que Nyusi 

seja dono da sua palavra, porque as 

posições militares anunciadas não 

foram retiradas. Como é que olha 

para a esta situação?

As idas e vindas do processo de paz 

sugerem que existem forças que não 

aparecem à luz do dia, no quadro das 

instituições formais. O presidente 

Nyusi já havia falado, no início do 

seu mandato, de forças que contraria-

vam as suas ordens, até que numa das 

aparições públicas teve de explicitar 
que ele é que era o Comandante em 
Chefe das Forças de Defesa e Segu-
rança. Esta situação nos coloca, mais 
uma vez, na posição de dúvida quanto 
à autoridade do presidente Nyusi e 
também da genuinidade do interesse 
pela paz nos que comandam efecti-
vamente as nossas FDS. Como antes 
disse, não creio que se deva olhar ao 
presidente de forma condescenden-
te, como alguém mal-acompanhado 
ou que cuja autoridade é desafiada, 
apesar das suas boas intenções, por-
que isso o enfraquece. Principalmente 
tendo em conta que já vão dois anos 
e meio do seu mandato. Portanto, está 
no meio do mesmo e não fica bem dar 
a imagem de que não governa efecti-
vamente, a não ser que seja verdade. 
Cabe ao presidente mostrar que co-
manda as FDS e que as suas intenções 
de alcançar a paz são inequívocas, em 
palavras e acções.
Dhlakama exige que o Governo seja 
ágil para que até ao fim de 2017 haja 
revisão pontual da Constituição e 
com isso uma lei de eleição dos go-
vernadores e a lei das finanças das 
províncias. Com este marcar de 
passo, acredita que teremos o pacote 
legislativo sobre a descentralização 
aprovado a tempo das eleições gerais 
de 2019?
É possível, sim. Já houve muito debate 
e estudos sobre esta matéria e só falta 
mesmo efectivar esse manancial todo 

em legislação. É tudo uma questão de 

vontade política. Havendo, o pacote 

pode ser aprovado a tempo. Enquanto 

Dhlakama for politicamente relevan-

te, não vejo como este pacote não pos-

sa ser aprovado antes de 2019, porque 

é central à pacificação do país, pelo 

menos na perspectiva de Dhlakama e 

da Renamo.
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Vinte e quatro horas depois 

de a Renamo, através do 

seu porta-voz António 

Muchanga, ter desmenti-

do a retirada das Forças de Defesa 

e Segurança (FDS) junto da serra 

da Gorongosa, o Ministério da 

Defesa Nacional (MDN) levou a 

imprensa, esta quarta-feira, para 

um périplo por algumas antigas 

posições militares naquela região 

da província de Sofala. Nem mais, 

o objectivo era provar ao país e 

ao mundo que as tropas gover-

namentais abandonaram a serra, 

em cumprimento das ordens do 

Comandante em Chefe das FDS, 

Filipe Nyusi.

A equipa de jornalistas que, entre 

quarta e quinta-feira, visitou parte 

de antigas posições militares das 

forças governamentais, seguiu uma 

agenda pré-definida pelo MDN, 

num roteiro que se assemelha a um 

outro memorável que, ano passado, 

“forçou” alguma imprensa menos 

dada à crítica a reverberar que em 

Manica e Sofala não havia corpos 

espalhados nem vala comum pelas 

matas de uma região limítrofe en-

tre as duas províncias do centro de 

Moçambique.

Na deslocação desta quarta-feira, 

dia de fecho da presente edição, o 

SAVANA viu que na entrada da 

serra da Gorongosa, pelo Posto Ad-

ministrativo de Canda, está fixada 

uma posição militar. E como não 

interessava aos “guias espirituais” 

dos jornalistas, a caravana seguiu 

sem escalar o posto que serve de 

ponto de entrada ao cume da serra, 

ido pela Estrada Nacional Número 

Um (EN1), no desvio de Canda.

Entretanto, vale lembrar que, um 

dia antes da digressão dos jornalis-

tas, António Muchanga, porta-voz 

da Renamo, havia desmentido que 

as posições das tropas governamen-

tais se tinha retirado, como garan-

tira o ministro da Defesa Nacional, 

Salvador Mtumuke. 

No contraditório, Muchanga disse 

que o que estava a acontecer é que 

as tropas estavam a mudar de posi-

ções, de uma para outra, mas sem 

sair da serra, conforme entendi-

mentos entre o líder da Renamo e 

o Presidente da República.

Nessa conferência de imprensa, o 

porta-voz do maior partido da opo-

sição tinha dado exemplo de duas 

posições que, segunda-feira, haviam 

se mudado de Lourenço (como é 

vulgarmente conhecida a região de 

Nhandar) e Nharizoza, para Canda 

e Nhaulanga, respectivamente. 

Confrontado pelo nosso Jornal so-

bre o caso, o comandante das FDS 

estacionadas ao largo da Gorongosa 

desdramatizou as acusações do par-

tido de Afonso Dhlakama.

“Winde Uani Bed Ford”, como é 

conhecido o comandante nos me-

andros militares, disse que os mi-

litares posicionados em Canda não 

são os que estavam em Nharizoza. 

Esses, garantiu, foram transferidos 

para a base de Satungira. 

“Bed Ford” explicou que a posição 

de Canda está ali posicionada an-

tes da eclosão da tensão político-

-militar. A ser verdade, há que se 

questionar o que levou a que uma 

posição militar se fixasse numa 

mata serrada antes da eclosão das 

hostilidades militares. 

E uma das antigas posições milita-

res das FDS para onde os jornalis-

tas foram levados, esta quarta-feira, 

é justamente a de Nharizoza, uma 

antiga base da Renamo que, segun-

do o comandante, foi tomada pelas 

forças governamentais em Maio do 

ano passado.

Curiosamente, é justamente na en-

trada para a antiga base de Nhari-

zoza onde está situada a posição das 

FDS que controla qualquer movi-

mento de e para o cume da Serra, 

onde se acredita que esteja a residir 

o presidente da Renamo, Afonso 

Dhlakama.  

Homem claramente de linha dura, 

o comandante “Bed Ford” diz que 

a posição de Nharizoza havia sido 

tomada pelas FDS nas mãos do que 

chamou de “bandidos armados da 

Renamo”. 

“Esta é uma das posições conquis-

tadas na perseguição aos bandidos 

armados e que servia como sua base 

logística”, disse, vincando, entretan-

to, que as FDS abandonaram aque-

la posição no passado 26 de Junho, 

Mal entendidos ou estratégia de distração?

Ainda há militares à entrada da serra da Gorongosa
Por Armando Nhantumbo, nosso enviado à Gorongosa

Dois jornalistas, de ór-

gãos privados, inte-

grados na comitiva do 

MDN, para verificação 

da retirada das forças governa-

mentais de oito posições na Serra 

da Gorongosa, foram impedidos 

de continuar a viagem e retirados 

das viaturas.

Os correspondentes do sema-

nário Zambeze em Manica, Be-

nedito Cobrissua, e da Agência 

Lusa para a região centro, André 

Catueira, igualmente vice-pre-

sidente do Misa-Moçambique, 

foram retirados da comitiva em 

Inchope, supostamente por or-

dens superiores.

André Catueira integrou a equi-

pa cerca das 08h30 desta quarta-

-feira, após o desembarque, do 

Antanov da Força Aérea, dos 

demais jornalistas vindos de Ma-

puto no Aeródromo de Chimoio, 

tendo a equipa toda partido 

numa Toyota Coaster, perten-

cente à Assembleia Provincial de 

Manica, para o restaurante Pon-

to de Encontro, onde foi servido 

um pequeno almoço conjunto.

Nesta ocasião, cerca das 09h00 

veio juntar-se à equipa Benedito 

Cobrissua e Domingos Boaven-

tura do semanário Domingo, que 

foram autorizados pelo adido 

de imprensa do MDN, Bernar-

do Nakatembo, para integrar a 

equipa.

Dois jornalistas afastados da comitiva
André Catueira integrou a equipa 

para reforçar o colega do semanário 

SAVANA, após um prévio acordo 

entre a direcção editorial do jornal e 

o adido de imprensa do MDN, no dia 

anterior.

Posteriormente, os jornalistas parti-

ram do restaurante para o bairro da 

Soalpo, junto à EN6, de onde foram 

distribuídos em grupos de quatro jor-

nalistas em viaturas 4X4, que previa-

mente tinham sido destacadas para 

levar os jornalistas.

De seguida o grupo partiu para o 

cruzamento de Inchope, onde veio a 

ser trocada a escolta, da viatura única 

policial de marca Mahindra, de cor 

verde militar, para três blindados e 

outros veículos policiais ligeiros.

Nesta ocasião, quando os jornalistas 

faziam imagens do momento, en-

quanto decorria um briefing sobre as 

cinco bases que deviam ser escaladas, 

sendo duas na tarde de quarta-feira e 

três no dia seguinte, o adido de im-

prensa do MDN começou por per-

guntar quem do grupo dos jornalistas 

fazia parte do MISA. André Catuei-

ra respondeu, prontamente, que fazia 

também parte do MISA.

De seguida, o adido de imprensa in-

formou que André Catueira e Bene-

dito Cobrissua estavam impedidos de 

continuar a fazer parte da comitiva 

por “ordens superiores”, tendo sido 

solicitados a retirar as suas mochilas 

e a deixar as viaturas. Foi lhes indi-

cado a viatura Mahindra da anterior 

escolta para lhes levar de volta à 

Chimoio.

Na insistência para entender o 

impedimento, o adido de im-

prensa apenas repetiu que a Lusa 

e o Zambeze não deviam tomar 

parte da comitiva, sem, no entan-

to, clarificar as motivações.

Em cumprimento da ordem, os 

dois jornalistas tiraram as suas 

mochilas e foram em direcção à 

viatura indicada, quando lhes foi 

informado que deviam seguir na 

carroçaria da mesma, sem bancos, 

para o regresso à Chimoio.

Prontamente, Catueira recusou-

-se seguir na viatura, tendo so-

licitado uma pessoa que foi lhe 

buscar a Inchope. Benedito Co-

brissua viajou nas condições pre-

cárias oferecidas pelo MDN.

É preciso lembrar que, a 28 de 

Abril do ano passado, foi a Lusa, 

num despacho do seu colabora-

dor, que noticiou a existência de 

uma vala comum com mais de 

cem corpos na Serra da Goron-

gosa, denunciada por campone-

ses, o que irritou alguns sectores 

governamentais. A Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Di-

reitos Humanos e Legalidade, 

dirigida pelo deputado Edson 

Macuácua, convocou o então de-

legado da Lusa em Moçambique, 

Henrique Botequilha, para pres-

tar  explicações. O mesmo acon-

teceu com André Catueira. (AC)

em cumprimento das ordens do 

Comandante-em-Chefe das FDS, 

Filipe Nyusi, que, semana passada, 

voltou a ordenar a retirada das tro-

pas governamentais na Gorongosa.

De resto, a fonte militar que temos 

vindo a citar insistiu que as tropas 

governamentais que dali saíram es-

tão em Satungira e não Canda. 

Outro “mal entendido” que marca o 

jogo de acusações entre o Governo 

e a Renamo tem que ver com o nú-

mero de posições que devem sair da 

Gorongosa. 

A Renamo tem reiterado que, para 

criar um ambiente de confiança, 

mas também como resultado das 

conversações entre Afonso Dhlaka-

ma e Filipe Nyusi, 26 posições es-

palhadas por Gorongosa devem 

abandonar a região, mas as FDS 

falam de apenas oito posições.

Confrontado com a disparidade, 

“Bed Ford” disse que as posições 

que estão em causa são apenas as 

que foram estabelecidas no contex-

to da tensão político-militar. 

Segundo ele, todas as outras posi-

ções já existiam antes das confron-

tações armadas entre o Governo e 

a Renamo, por isso, a sua desacti-

vação está fora de questão. Frisou 

que, fora das oito, todas as restantes 

posições militares ao largo da serra 

da Gorongosa manter-se-ão onde 

sempre estiveram.

Nharizoza, uma antiga base da Renamo que, em Maio de 2016, foi assaltada pelas FDS. A Renamo diz que as tropas 
governamentais que aqui estavam são as que agora estão posicionadas em Canda, cerca de 20 quilómetros. Mas as FDS 

desmentem. 

“Winde Uani Bed Ford”, comandante das FDS ao largo da Gorongosa 
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Apesar da divulgação do 

sumário do relatório da 

auditoria às chamadas 

dívidas ocultas, o reiní-

cio das negociações entre o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e 

os doadores internacionais não está 

assegurado, escreve o portal de no-

tícias sobre Moçambique Zitamar.

“Seria espantoso se o FMI decidis-

se normalizar as relações com Mo-

çambique com base neste relatório”, 

comentou ao Zitamar um reputado 

banqueiro do mercado de capitais 

africano, falando em anonimato.

O tamanho da falta de cooperação 

por parte de entidades relevantes para 

a auditoria, prosseguiu a fonte do Zi-

tamar, foi chocante.

“Se eu fosse um país doador ou uma 

instituição multilateral, ficaria en-

colerizado com isto”, acrescentou, 

dando conta do desapontamento em 

relação aos resultados da auditoria.

Aquele portal refere que algumas 

figuras do Governo moçambicano 

estavam convencidas de que a divul-

gação do sumário do relatório iria 

desencadear a retomada automática 

das negociações entre as instituições 

multilaterais, doadores e o Governo 

moçambicano.

Eles estavam convencidos que, uma 

vez cumprido o pré-requisito de uma 

auditoria internacional e indepen-

dente, as condições para a normaliza-

ção da cooperação com os parceiros 

internacionais estariam criadas.

Contudo, assinala, o relatório com-

pleto ainda não foi publicado e a 

Procuradoria-Geral da República 

(PGR) já fez saber que não determi-

nou nenhuma data para que tal venha 

a acontecer.

Alguns diplomatas entendem que 

Moçambique devia ser aplaudido 

pelo facto de ter aceitado a realização 

da auditoria, tendo em conta que essa 

exigência teria sido liminarmente re-

jeitada por outros países da região.

Porém, a simples publicação do rela-

tório poderá não ser suficiente para 

os doadores, que ainda não articula-

ram entre si uma posição coordenada 

em relação ao assunto.

“Os doadores estavam tão concen-

trados na realização da auditoria, que 

não pensaram sequer no que fariam, 

depois da divulgação do documento, 

principalmente face a resultados tão 

decepcionantes”, escreve o Zitamar 

News, citando fontes diplomáticas.

Será um processo penoso
No mínimo um relatório tão incom-

pleto quanto o que foi divulgado ape-

nas irá complicar e atrasar a retoma-

da das negociações em torno de um 

novo programa de assistência, diz o 

Zitamar, citando uma fonte diplomá-

tica em Maputo.

“É claro que todos preferiram um 

cenário mais limpo, tal como as coi-

sas estão agora, será um recomeço e, 

provavelmente, um calendário mais 

longo”, acrescenta a referida fonte 

diplomática.

A PGR reconheceu as inconsistên-

cias e lacunas existentes no relatório, 

manifestando a intenção de trabalhar 

com países com cidadãos ou entida-

des envolvidas na problemática das 

dívidas.

Nessa perspectiva, a PGR terá ex-

pedido solicitações para colaboração 

aos EUA, Emirados Árabes Unidos, 

França, Holanda e Reino Unido.

Robert Besseling, chefe da firma de 

consultoria política Exxe Africa, con-

sidera que as investigações naqueles 

países poderão ser mais frutíferas do 

que as que foram levadas a cabo em 

Moçambique.

As negociações com os doadores po-

derão também ser influenciadas pela 

resposta do Governo às preocupações 

do FMI em relação à gestão das fi-

nanças públicas.

As expectativas iniciais não são pro-

missoras, realça o Zitamar News. A 

auditoria era vista como oportunida-

de para as autoridades moçambicanas 

demonstrarem compromisso com a 

transparência e prestação de contas.

Ao invés de mostrar abertura, a falta 

de cooperação e os bloqueios flagran-

tes à auditoria revelou que altos qua-

dros do Estado receberam instruções 

para não prestar informação detalha-

da sobre os empréstimos, considera 

Robert Besseling.

O presidente da Ematum, MAM e 

ProIndicus, António Carlos do Ro-

sário (ACR), escreveu uma carta a 

vangloriar-se de como terá expulso 

do seu escritório auditores da Kroll 

por supostamente terem pedido de-

talhes sobre questões ligadas à segu-

rança do Estado.

“Hoje, a nossa independência econó-

mica está em causa. A luta continua. 

Independência económica ou morte, 

venceremos!”, escreveu ACR.

A questão é se a ausência de coopera-

ção com a Krool terá também corres-

pondência com falta de vontade do 

Governo para implementar reformas 

recomendadas pela PGR, afirmou 

um diplomata em Maputo.

Contudo, o Zitamar estima que as 

figuras que estiveram por detrás da 

actuação de ACR durante a auditoria 

terão pouca influência sobre o Go-

verno.

O relatório e o congresso 
da Frelimo
Todos os olhos estarão virados para o 

próximo congresso da Frelimo, aten-

tos à reacção do partido ao relatório. 

Se a estratégia do partido for no 

sentido de pressão por uma maior 

abertura e transparência do que de 

protecção dos “camaradas”, então os 

doadores e o FMI poderão sentir-se 

impelidos a apressar a restauração da 

cooperação com o Governo, afirmou 
o diplomata.
No actual estágio, ninguém estará 
disposto a colocar dinheiro, acrescen-
tou.
Porém, prosseguiu o diplomata, pode 
ser que a auditoria não esteja, sequer, 
no centro das atenções do congresso.
“Politicamente falando, apenas a si-
tuação económica importa à maioria 
dos moçambicanos. Muitos moçam-
bicanos desconfiam da Frelimo, mas 
poderão estar disponíveis para ofe-
recer o seu apoio, caso as condições 
de vida melhorem”, considera Robert 
Besseling.
Para o analista, impulsionar o cresci-
mento económico e baixar a inflação 
poderá estar no coração das sessões 
do próximo congresso do partido no 
poder.
Apesar da contínua crise da dívida, a 
economia moçambicana está a por-
tar-se minimamente bem.
“As perspectivas da economia mo-
çambicana estarão dependentes da 
normalização das relações com o 
FMI, mas surgiram pequenos sinais 
positivos nos últimos meses”, consi-
dera Pieter du Preez, economista da 
NKC African Economics. 
O metical fortaleceu-se em 30% face 
ao dólar, as reservas internacionais lí-
quidas estão a aumentar e o preço do 
carvão e do gás estão a ganhar terre-
no e a multinacional norte-americana 
Exxon Mobil está a finalizar o pro-
cesso de compra de parte da quota da 
ENI na Bacia do Rovuma, que po-
derá render centenas de milhões de 
dólares ao Estado moçambicano.
Contudo, estes acontecimentos po-
derão não se traduzir numa melho-
ria imediata das condições de vida 

dos moçambicanos, num cenário em 

que o Governo será confrontado pelo 

FMI no sentido de um maior aperto 

fiscal.

Relatório da Kroll

Retomada da assistência pelo FMI não está garantida

A missão técnica do FMI voltará a Maputo entre os dias 10 e 19 de Julho para reunir-se com as autoridades governamentais 
moçambicanas e está previsto um encontro com o Primeiro-Ministro
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O 
Standard Bank alerta 

para o risco de as ex-

pectativas de retoma 

da economia moçam-

bicana estarem dependentes da 

evolução nos recursos naturais, 

assinalando que em caso de re-

cuo no sector, o país vai perder 

os ganhos que começa a registar.

“O grande risco que o país corre 

é de termos grande parte da ex-

pectativa de aceleração do cres-

cimento focada nos projectos do 

gás natural, se houver um atraso 

no arranque destes projectos, 

significa que, provavelmente, 

vamos viver períodos difíceis 

por mais tempo”, declarou o 

economista-chefe do Standard 

Bank em Moçambique, Fáusio 

Mussá, durante o encontro anu-

al do banco com os seus clientes 

de referência.

Falando aos jornalistas à mar-

gem da apresentação que fez em 

Maputo sobre as perspectivas da 

economia moçambicana, Mussá 

assinalou que o país já superou 

a fase mais conturbada da crise 

económica que enfrentou nos 

últimos meses. 

“Provavelmente, o país já pas-

sou o pior desta crise”, afirmou 

Mussá.

Apontou a recuperação do meti-

cal face ao dólar, a relativa acele-

ração do Produto Interno Bruto 

e a recuperação das Reservas 

Internacionais Líquidas como 

sinais de que o país está a dar si-

nais promissores.

“A nossa convicção é de que 

no próximo ano vamos ter uma 

inflação a um dígito, este ano a 

nossa expectativa mais ajustada 

está em torno dos 14%, mas com 

uma média ainda elevada, em 

torno dos 18%”, declarou Fáusio 

Mussá. 

Porém, e na linha da “cartilha do 

FMI”, Mussá recomendou que o 

Governo tem de introduzir mais 

reformas e resolver o problema 

das empresas públicas, neste 

momento, praticamente insol-

ventes. Apesar de uma aprecia-

ção do metical ter o potencial de 

novos problemas para a econo-

mia, ele manteve as projecções 

de que a moeda nacional pode 

chegar aos 50Mt por dólar.

Na rota da recuperação
O actual comportamento dos 

indicadores de conjuntura, no-

meadamente, a aceleração do 

Produto Interno Bruto (PIB), 

redução da inflação e estabilida-

de da moeda colocam Moçam-

bique na rota da recuperação, 

afirmou Fáusio Mussá.

Fáusio Mussá apontou igual-

mente a decisão do consórcio 

liderado pela multinacional 

italiana ENI de avançar com o 

projecto de construção da plata-

forma flutuante de produção de 

Gás Natural Liquefeito, na bacia 

do Rovuma, norte de Moçam-

bique, como sinal de que o país 

está a recuperar a confiança dos 

investidores internacionais.

“Tudo indica que os investidores 

continuam a olhar para Moçam-

bique como um mercado poten-

cial e com grande apetite para 

continuar a investir”, afirmou o 

economista-chefe do Standard 

Bank.

Por outro lado, prosseguiu, as 

autoridades têm estado empe-

nhadas na criação de condições 

que permitam a sustentabilidade 

do serviço da dívida, através da 

restruturação dos encargos do 

país com o exterior.

“Penso que o país está a reunir 

condições para criar confiança, 

para que possa restruturar estas 

dívidas e que possa ser possí-

vel ao longo de um período de 

tempo fazer o serviço de dívida 

sem comprometer a estabilidade 

macroeconómica”, referiu Fáusio 

Mussá.

Na apresentação que fez duran-

te a conferência, Fáusio Mussá 

considerou que a divulgação do 

relatório completo da auditoria 

às chamadas dívidas ocultas de 

Moçambique seria um acto de 

transparência e iria ajudar na 

promoção da confiança no país.

“O princípio base que deve ser 

defendido em Moçambique e 

em qualquer parte do mundo é 

o princípio da transparência, ha-

vendo condições para que esse 

relatório seja divulgado, porque 

não”, disse.

Uma actuação transparente em 

O aviso é do Standard Bank

relação a Moçambique. “A trans-

parência só aumenta a confiança 

no país”, declarou o economista-

-chefe do Standard Bank.

 “Será que isto vai facilitar as 

negociações com os credores do 

país, será que isto vai facilitar o 

acordo para um programa com o 

Fundo Monetário Internacional, 

ainda há uma série de pontos de 

interrogação”, questionou.

Dívida insustentável
Fáusio Mussá realçou que Mo-

çambique precisa de recuperar 

a credibilidade dos credores, de 

modo a que estes dêem mais 

tempo ao país, visando dispor de 

um serviço de dívida mais flexí-

vel.

“O mais importante aqui não é 

o rácio (da dívida) em si, o mais 

importante é o serviço de dívida, 

de quantos recursos o país tem 

de dispor para cumprir com o 

serviço da dívida e todos os es-

tudos indicam que não é susten-

tável a forma como o país tem 

de pagar esta dívida”, frisou o 

economista-chefe do Standard 

Bank.

Mussá disse que para o país se-

guir em frente não pode ser aba-

lado por crises cíclicas nomeada-

mente as confrontações entre o 

Governo e a Renamo e a insta-

bilidade que se estabelece antes e 

depois das eleições no país.

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank

relação à dívida vai aumentar a 

confiança dos investidores em 
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Se um dia após a pu-

blicação do relatório 

de auditoria da Kroll 

às dívidas ocultas, o 

Presidente da República, Filipe 

Nyusi, demonstrava optimismo 

quanto à retoma do programa de 

apoio ao Orçamento do Estado 

pelo Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) e pela comunidade 

internacional, uma semana de-

pois, o chefe de Estado conside-

ra agora que o país enfrenta um 

desafio na relação com aquele 

organismo financeiro interna-

cional. 

Com base nesse raciocínio, Filipe 

Nyusi pediu ao Banco Central 

para fazer um acompanhamento 

e monitoria contínua dos riscos 

e incertezas que prevalecem no 

sistema financeiro nacional, prin-

cipalmente num contexto carac-

terizado pela escassez de recursos.

O repto foi lançado esta segunda-

-feira durante a inauguração do 

complexo de três novos e sump-

tuosos edifícios do Banco Mo-

çambique (BM). 

A cerimónia juntou os cinco an-

tigos governadores do BM, Sér-

gio Vieira, Prakash Ratilal, Eneas 

Comiche, Adriano Maleiane e 

Ernesto Gove, gestores da banca 

e outras personalidades ligadas 

ao sistema financeiro e ao mundo 

dos negócios. 

Falando instantes depois de cor-

tar a fita que simbolizou o mo-

mento da inauguração e de uma 

breve visita aos três edifícios, Fi-

lipe Nyusi advertiu os quadros do 

Banco de Moçambique para não 

se distraírem com os sinais positi-

vos que a economia nacional está 

a emitir. 

Pelo contrário, apelou ao acom-

panhamento contínuo e moni-

toria da economia nacional face 

aos riscos e incertezas que pre-

valecem, como a volatilidade dos 

preços das comodities, a nível in-

ternacional, instabilidade política 

na região e o alcance de uma paz 

efectiva no país. 

Segundo Nyusi, a paz é de extre-

ma importância para a gestão das 

operações financeiras do Estado 

num contexto em que não se con-

ta com a ajuda externa.

Disse ser igualmente necessário 

considerar como grande desafio a 

incerteza da retoma do programa 

com o Fundo Monetário Interna-

cional.

O chefe de Estado moçambica-

no mostrou-se cauteloso no rea-

tamento da ajuda do FMI, após 

ter manifestado maior optimismo 

na declaração que fez à imprensa 

a 25 de Junho, um dia após a di-

vulgação do sumário executivo do 

relatório da auditoria às dívidas 

ocultas. 

“Os moçambicanos estão espe-

rançosos que, com a publicação 

do relatório da auditoria das dívi-

das, a comunidade internacional 

retome a sua confiança e apoio ao 

nosso país”, afirmou, na Praça dos 

Heróis em Maputo.

Obra faraónica
O custo da nova infra-estrutura 

do BM continua uma incógnita, 

pois, quer o governador do Ban-

co Central, Rogério Zandamela, 

quer o mentor do projecto, Er-

nesto Gove, não se pronunciaram 

sobre o tema, apesar das insistên-

cias dos jornalistas. 

Dados da construtora Teixeira 

Duarte, divulgados em 2011, in-

dicavam que as obras custariam 

2.203.949.912,52 meticais, cerca 

de USD 73,4 milhões ao câmbio 

da data. 

Mas com a depreciação do meti-

cal e a consequente alteração dos 

preços, estima-se, segundo jornal 

@verdade, que a empreitada se 

tenha ficado pelos USD 315 mi-

lhões. 

A infra-estrutura é composta por 

três edifícios: A torre de escritó-

rios, adjacente ao actual edifício-

-sede, situado na Avenida 25 de 

Setembro, conta com 29 pisos 

destinados a escritórios, salas de 

reuniões e formação. Possui ain-

da duas caves, onde funciona a 

tesouraria do BM, para o proces-

samento, armazenamento e des-

truição de notas. 

Depois há o silo-auto, com 19 

pisos na ala frontal, que servem 

de escritórios, e 14 pisos na parte 

traseira, que servem de estaciona-

mento, com capacidade para 690 

viaturas. 

Este edifício conta também com 

um museu, biblioteca, arquivo, gi-

násio e um bar, de onde se pode 

ver a beleza paisagística da capi-

tal. 

Por fim, está o chamado pólo téc-

nico, que comporta o grupo gera-

dor, depósito e sistema de trata-

mento de  água.   

Para o Presidente Nyusi, as infra-

 

Os bispos da igreja 

católica através da 

Comissão Epis-

copal de Justiça e 

Paz pedem a declaração de 

inconstitucionalidade da re-

solução da Assembleia da 

República (AR), que legali-

zou as dívidas ocultas, bem 

como a responsabilização dos 

indivíduos e instituições que 

sonegaram informações ao 

auditor para o esclarecimen-

to cabal sobre o destino dado 

aos dinheiros dos emprésti-

mos.

No seu estilo acutilante, os 

bispos católicos voltaram à 

carga para desta vez reagi-

rem à publicação do sumário 

executivo do relatório da au-

ditória às dívidas ocultas pela 

Kroll.

Inspirados pela mensagem do 

Papa Francisco “a necessidade 

de resolver as causas estrutu-

rais da pobreza não pode es-

perar”, os bispos, através da 

Comissão Episcopal de Justi-

ça e Paz, pedem uma actuação 

livre e responsável por parte da 

Procuradoria-geral da República 

(PGR), de modo que seja feita a 

justiça, para se poupar o povo do 

sofrimento subjugado pelos go-

vernantes. 

“Não podemos permitir que ao 

povo moçambicano seja impu-

tada a responsabilidade de pagar 

com miséria, sangue e morte as 

dívidas contraídas em nome dele, 

de forma ilegal e inconstitucio-

nal,” declaram. Para esta comissão 

que lida com matérias de Justiça e 

Paz, não é justo que o povo pague 

por algo de que não se beneficiou.

Deste modo, solicita ao órgão 

competente para que declare in-

constitucional a inclusão, por par-

te da AR, das dívidas ocultas na 

Conta geral do Estado 2015. 

Recorde-se que, em Abril pas-

sado, com recurso à maioria, a 

bancada da Frelimo aprovou a 

Conta Geral do Estado de 2015, 

que inscreve as dívidas contraídas 

ilegalmente pelas empresas Mo-

zambique Asset Managemente 

(MAM) e ProIndicus, com ga-

rantias do Estado. Em sinal de 

repúdio, a bancada da Renamo 

optou por abandonar a sala 

de sessões enquanto o MDM 

votou contra.

Entende ainda a Comissão 

que devem ser responsabiliza-

dos, em primeiro lugar, aque-

les que contraíram directa-

mente as dívidas e, de seguida, 

aos indivíduos e instituições 

que não colaboraram com o 

auditor no fornecimento de 

informações para o esclare-

cimento do destino dos em-

préstimos contraídos e seus 

beneficiários. Segundo aquela 

comissão, ninguém está obri-

gado a obedecer a disciplina 

de qualquer partido político 

ou dos seus dirigentes que 

contradiga a sua consciên-

cia cristã, pelo que advertem 

que não se pode colocar um 

partido muito menos os seus 

dirigentes acima da justiça, 

do amor a Deus e do amor 

aos irmãos. Isto porque, no 

final dos nossos dias, seremos 

julgados conforme o amor e 

não levaremos riquezas nem 

o poder. 

(A. Nhampossa)

“PGR deve actuar de forma livre 
e responsável”

A posição é dos bispos católicos

Por Argunaldo Nhampossa

-estruturas oferecem conforto e 

dignificam a dimensão do povo 

moçambicano e do seu cresci-

mento. 

“Moçambique já merecia uma 

infra-estrutura à sua dimensão. 

Estas são instalações modernas, 

com um padrão de funcionalida-

de e segurança ajustado ao que de 

melhor se faz nos bancos centrais 

pelo mundo fora”, disse.

Saudou as medidas tomadas pelo 

banco regulador no quadro da es-

tabilização macroeconómica do 

país, entre 2014 e 2016, altura em 

que a inflação e a taxa de câmbio 

atingiram os máximos históricos 

dos últimos dez anos, situando-

-se nos 25% e 80 meticais, ten-

do agora baixado para 20.7% até 

Maio último e 60 meticais res-

pectivamente. 

“Estas medidas exigem não ape-

nas determinação e capacidade 

técnicas, mas sobretudo meios de 

trabalho”.

Por seu turno, Rogério Zanda-

mela disse que há muito se aguar-

dava pela materialização daquele 

projecto, tendo, por isso, elogiado 

a decisão tomada pelo seu ante-

cessor Ernesto Gove.  

Considerou que as instalações 

espelham o futuro do país que se 

está a edificar.

Filipe Nyusi apela à gestão criteriosa dos recursos devido à falta de apoio
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NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017 A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA LEGALIZOU AS DÍVIDAS 
CONTRAÍDAS DE FORMA ILEGAL PELAS EMPRESAS PROINDICUS, NO VALOR DE 622 MILHÕES DE 
DÓLARES AMERICANOS, E MAM, ORÇADAS EM 535 MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS, 
PERFAZENDO AMBAS UM VALOR GLOBAL DE 1.157 MIL MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS 
QUE O ESTADO MOÇAMBICANO DEVERÁ PAGAR COMO AVALISTA.

AO LEGALIZAREM AS DÍVIDAS QUE BENEFICIARAM UM GRUPO RESTRITO DE INDIVÍDUOS 
PRÓXIMOS DO ANTIGO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ARMANDO GUEBUZA, ESTES DEPUTADOS 
HIPOTECARAM O FUTURO DE MOÇAMBIQUE, PORQUE OS CREDORES INTERNACIONAIS ESTÃO 
À ESPERA DOS LUCROS PROVENIENTES DO NEGÓCIO DO GÁS PARA QUE MOÇAMBIQUE PAGUE 
O QUE DEVE AOS BANCOS QUE EMPRESTARAM ESSE DINHEIRO. PORTANTO, DAQUI A 6 OU 7 
ANOS O DINHEIRO RESULTANTE DA VENDA DO GÁS NÃO SERVIRÁ PARA CONSTRUIR MELHORES 
ESCOLAS, HOSPITAIS, ESTRADAS, PONTES, CAMINHOS-DE-FERRO, ETC., MAS SIM PARA PAGAR 
AS DÍVIDAS DA CORRUPÇÃO ESCONDIDA.

ESTE DEPUTADO QUE ESTÁ NA FOTO ACIMA É UM DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA BURLA 
PRATICADA CONTRA MOÇAMBIQUE E OS MOÇAMBICANOS!

CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

 ALBERTO CHIPANDE

CÚMPLICE
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O 
julgamento do ex-mi-
nistro da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e 
Religiosos, Abdurema-

ne Lino de Almeida, acusado de 
abuso de cargo e função, caminha 
à sua recta final. Quando a pró-
xima edição (14 de Julho) deste 
semanário chegar às bancas, nas 
primeiras horas do dia, a quar-
ta secção criminal do Tribunal 
Judicial de Kapfumo estará, por 
seu turno, anunciando a sua de-
cisão em relação ao “Caso Meca”, 
no qual o réu é acusado de pagar, 
indevidamente, despesas de três 
pessoas sem vínculo com o Esta-
do, num valor aproximado a 1.8 
milhão de meticais, com recurso 
ao Cofre dos Registos e Notaria-
dos.

Depois de três audiências para ou-

vir os depoimentos do réu, decla-

rantes e testemunhas, o Tribunal 

daquele distrito municipal da ca-

pital do país abriu as portas, esta 

semana, para ouvir as alegações 

finais.

Tanto o Ministério Público (MP) 

como a defesa reiteraram as suas 

posições, deixando tudo nas mãos 

de João Guilherme, juiz de causa. 

O MP exige a condenação do réu 

por se ter “provado, durante a ins-

trução preparatória e o julgamen-

to, ter agido à margem da lei”, en-

quanto a defesa pede a sua absol-

vição porque “não estão reunidos 

elementos constitutivos do crime”.

“Não foi a primeira ordem 
verbal”, defesa
Numa intervenção de quase vinte 

minutos, o advogado de defesa, 

Augusto Chivangue, reafirmou, 

com uma voz grossa e bem audível, 

que a viagem à Meca foi feita em 

cumprimento das ordens do Chefe 

de Estado. 

Segundo aquele advogado, há um 

esforço muito grande, por parte 

do MP, de atribuir a iniciativa da 

organização da viagem ao réu, en-

quanto, no seu entender, “os factos 

mostram que a mesma foi resulta-

do de ordens do seu superior hie-

rárquico”.

Respondendo ao depoimento da 

Ministra da Presidência para os 

Assuntos da Casa Civil, Adelai-

de Amurane, que afirmou que as 

viagens ao estrangeiro são autori-

zadas pelo Presidente da Repúbli-

ca (PR), através de um despacho, 

Chivangue disse que o seu cons-

tituinte não carecia de autorização 

porque “já tinha sido autorizado 

por quem deve autorizar”.

“Ficou provado que o PR sempre 

teve ciência da viagem do réu e dos 

integrantes. Uma das testemunhas 

comprovou que o PR acompa-

nhou este processo e que recebeu 

os peregrinos, após a viagem”, su-

blinhou aquele jurista, citando a 

abertura da Embaixada da Arábia 

Saudita, no país, como resultado.

Aliás, a defesa questionou ainda 

como foi possível um draft (termo 

usado por Amurane em referência 

a uma carta não assinada) provocar 

comoção na Presidência da Repú-

blica, se o assunto não era do seu 

conhecimento.

Apesar de reconhecer que a ordem 

foi verbal, Augusto Chivangue su-

blinha que a mesma foi feita no 

âmbito de uma “prática institucio-

nal”, pois, “não era a primeira vez 

que recebia ordens verbais”. 

“No caso do indulto dos mil presos 

(Dezembro de 2015), o réu não re-

cebeu ordem escrita, mas os resul-

tados foram notórios e reportados 

pela imprensa”, sublinha.

O advogado recorre-se da tradição 

africana para defender que a ora-

lidade é bastante comum na nossa 

sociedade e a mesma reflecte-se no 

Aparelho do Estado.

Prosseguindo, nas suas alegações 

finais, a defesa fez saber ainda que 

a outra prática institucional é o 

recurso ao Cofre dos Registos e 

Notariados para o pagamento das 

despesas correntes daquele Minis-

tério, pelo que o Tribunal deve ter 

em conta esse aspecto.

Sendo assim, a defesa pede ao Tri-

bunal para que verifique, durante 

a tomada de decisão, o costume 

(prática reiterada com convicção 

de obrigatoriedade) comum no 

Aparelho do Estado, em que “as 

disposições legais não são cumpri-

das ao pé da letra”.

Acrescenta ainda que o réu, para 

além de ser jurista, é militar na 

reserva, pelo que “recebeu uma or-

dem do Comandante-em-Chefe 

das Forças de Defesa e Segurança”.

“No exército cumpre-se ordens. 

O Comandante ordena e o subal-

terno executa”, frisou Chivangue, 

classificando de “falaciosa e força-

da a alegação do MP” até porque, 

uma das testemunhas confirmou 

que o réu não foi responsável pela 

selecção dos acompanhantes.

Para a defesa “não há matéria” que 

nos conduz ao crime de que Ab-

duremane é acusado e questiona: 

“que vantagem terá tirado desta 

viagem? E como terá beneficiado a 

terceiros que não conhece?”.

“Não estão reunidos elementos 

constitutivos do crime arrolados 

pelo MP. O réu não cometeu ne-

nhum crime, pelo que não tem 

fundamento nenhum o pedido de 

indeminização civil constante do 

despacho de acusação do MP”, 

terminou Chivangue.

MP acerta os números e 
pede condenação exemplar
Por sua vez, o MP, representado 

por Jacinta Mavulule, reitera que 

o réu viajou à Meca sem nenhuma 

autorização e pagou, indevidamen-

te, despesas dos seus acompanhan-

tes sem vínculo com o Estado.

Com uma voz fina e pouco audí-

vel, aquela magistrada disse que o 

réu devia ter manifestado, formal-

mente, a autorização da viagem até 

porque é servidor público há muito 

tempo, pelo que, “já sabe das nor-

mas da Administração Pública”. 

“O réu, para além de ser jurista, 

era Ministro da Justiça, entida-

de que presta assessoria jurídica à 

Presidência da República. Como 

Ministro da Justiça, esperávamos 

um comportamento exemplar”, 

destacou.

Para Mavulule, não interessa a in-

dicação dos três acompanhantes 

do réu, mas o facto de as suas des-

pesas terem sido suportadas pelo 

Estado e a autorização ter sido fei-

ta pelo mesmo.

“Requeremos uma “condenação 

exemplar” ao réu. Que seja con-

denado a indemnizar o Ministério 

no valor de 1.789 mil meticais”, 

disse, na sua última intervenção.

Referir que, no concernente aos 

números, o MP fez novos cálculos 

e concluiu que o valor a ser de-

volvido aproxima-se a 1.800 mil 

e não 1.200 mil, conforme avança 

na acusação.

O momento mais aguardado (lei-

tura da sentença) está agendado 

para o próximo dia 14 de Julho, 

onde ficar-se-á a saber o futuro de 

Abduremane. 

Julgamento do Caso Meca

Os prós e contras antes da decisão
Por Abílio Maolela

Abduremane no banco dos réus para ouvir o seu futuro. 
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compensação, 6050 meticais, 4700 

meticais por cajueiro e 4200 meticais 

por mangueira. 

Porém, nas contas feitas pelo CTV, 

o valor que o governo quer que seja 

pago às comunidades corresponde 

apenas 50% do valor real. 

Issufo Tacar diz que o preço justo a 

pagar por cada coqueiro abatido seria 

de 12.500 meticais. 

Tacar reconhece que nas localidades 

de Quitupo, Senga e Maganja as casas 

são precárias, mas estão próximas de 

fontes de rendimento. Isto é, das ma-

chambas e do mar. Também conser-

vam os hábitos culturais e ancestrais. 

Com os reassentamentos, as comuni-

dades estarão longe das machambas 

e do mar assim como perderão seus 

hábitos culturais. 

É uma transformação enorme que o 

executivo não está a levar em conta.

“Ademais, para além das casas, o go-

verno promete infra-estruturas sociais 

como água e energia. Porém, as des-

pesas de montagem desses bens são 

da responsabilidade das comunida-

des.  Sem fontes de rendimento como 

é que a população irá sustentar essas 

despesas”, questiona.       

Ignorar-se experiências do 
passado      
Issufo Tacar diz que o processo de 

reassentamento das comunidades de 

Palma não é novo. No passado houve 

exercícios similares nas províncias de 

Gaza e Tete (no quadro do projecto 

do Parque Nacional do Limpopo bem 

como de Carvão). 

Foram reassentamentos que provo-

caram muito barulho, mas o governo 

quer pegar nos erros do passado e 

deles tirar ilações para evitar que os 

mesmos se repitam no futuro.

No caso concreto do distrito de Pal-

ma, o governo e as multinacionais 

Anadarko e a ENI fizeram levanta-

Atrasos e falta de clareza provocam incertezas e desespero 

totalmente ignoradas. 

Burahane Adinane sublinha que, 

como membro do comité da comuni-

dade de Quitupo, por várias vezes, in-

terpelou as autoridades governamen-

tais de Palma para se inteirar do es-

tágio dos reassentamentos bem como 

das indemnizações, mas sem sucesso. 

porque, no seu entender, o processo 

de reassentamentos e das indemni-

zações é bastante complexo e exige 

muita prudência para se evitar erros 

do passado.

Diz que a legislação sobre reassenta-

mentos, aprovada em Agosto de 2012, 

está desactualizada à realidade actual 

e que precisa duma revisão urgente.

Há sensivelmente cinco anos que as 

comunidades de Quitupo, Senga e 

Maganja foram informadas que a 

qualquer momento seriam movimen-

tadas para outros locais e que algumas 

iriam perder as terras onde desenvol-

vem suas actividades, nomeadamente 

a agricultura e a pesca, mas a grande 

preocupação da população é que as 

esperanças dum futuro melhor estão 

a esfumar-se.

Com vista a fazer uma radiografia 

do actual estágio do processo de re-

assentamento em Palma, a nossa re-

portagem escalou o distrito e também 

ouviu diferentes esferas da sociedade, 

durante o seminário em que a Or-

dem dos Advogados de Moçambique 

(OAM) juntou à mesma mesa, em 

Maputo, membros das comunidades 

abrangidas pelos projectos, do gover-

no, da sociedade civil e a conclusão 

foi de que o governo não está a de-

sempenhar devidamente o seu papel 

de garante da observância da lei e, 

muitas vezes, esconde informação de 

interesse público para beneficiar as 

corporações.  

Burahane Adinane, líder comunitário 

da comunidade de Quitupo, contou 

que há sensivelmente sete anos que 

vêm sendo prometidos que a implan-

tação dos projectos de exploração de 

gás iria melhorar suas vidas, mas cada 

vez que o tempo passa a situação con-

tinua na mesma. 

De acordo com Burahane Adinane, 

quando as multinacionais iniciaram 

suas pesquisas, em meados de 2008, as 

comunidades foram exortadas a ceder 

seus espaços para a construção de es-

tradas, acampamentos sem nenhuma 

compensação. 

Disse que a promessa foi de que logo 

que iniciasse o projecto de GNL te-

riam seus direitos ressarcidos. Referiu 

ainda que na altura falou-se de pos-

tos de trabalho, transferências para 

lugares melhores e com habitações 

condignas, as empresas iriam adqui-

rir todo o seu pescado, teriam escolas, 

hospitais e transporte público para a 

sua movimentação. Porém, os anos 

vão passando e nada de concreto se 

materializa. 

Adinane diz que todas as decisões so-

bre o processo de reassentamento são 

tomadas pelo governo e pelas empre-

sas sem a população. As reuniões que 

fazem com as comunidades servem 

apenas para divulgar as decisões to-

madas e não para ouvir a voz do povo.

A título de exemplo, Adinane diz que 

os preços que as concessionárias pre-

tendem pagar por cada árvore abatida 

não foram negociados com a popula-

ção. É decisão unilateral do governo. 

As propostas da comunidade foram 

Reina um clima de incerte-

za, desespero e frustração 

no seio das comunidades 

residentes nos povoados de 

Quitupo, Senga e Maganja, distrito 

de Palma, província de Cabo Delga-

do. Trata-se duma área de sete mil 

quilómetros quadrados, projectada 

para as actividades de exploração do 

gás da bacia do Rovuma.

A incerteza e o desespero de cerca de 

mil famílias, que poderão ser afasta-

das das suas zonas de residência ha-

bitual, para dar lugar ao projecto de 

GNL, resultam do facto de o governo 

não ser claro sobre o seu futuro.

Numa altura em que alguns conces-

sionários como a italiana ENI e o 

governo de Moçambique assinaram 

a Decisão Final de Investimento so-

bre a Área de Coral 4, as comunida-

des locais ainda não sabem quando é 

que vão sair das suas terras para novos 

lugares, para onde é que serão des-

locadas, como é que os seus direitos 

económicos e culturais serão salva-

guardados. 

O mais grave ainda é que, até ao mo-

mento, o governo não aceita libertar, 

para consumo público, o plano de re-

assentamento aprovado em Dezem-

bro passado, violando a Lei de Direito 

à Informação.

Por ordens do governo, as concessio-

nárias dos projectos de gás do Rovu-

ma, mormente a italiana ENI e a nor-

te-americana Anadarko, são proibidas 

de se pronunciar publicamente sobre 

questões ligadas aos reassentamentos 

bem como as indeminizações e, ainda, 

de manter contactos directos com as 

comunidades. 

O governo chamou si a responsabili-

dade de servir de elo de ligação entre 

as multinacionais e as comunidades. 

Porém, as populações afectadas bem 

como as organizações da sociedade 

civil queixam-se do facto de o papel 

do governo não corresponder às ex-

pectativas.

Há um sentimento comum de que, 

em vez de servir de intermediário e 

garante de observância da lei, o go-

verno aparece como advogado das 

multinacionais em detrimento da po-

pulação.

O executivo nega as acusações, fala de 

colaboração e cooperação com todas 

as partes interessadas e pede calma, 

pequena. 

Muanassa Alberto, residente de Sen-

ga, mostrou-se preocupada pelo facto 

de a tradição muçulmana, religião do-

minante no distrito de Palma, admitir 

que um homem contraia matrimónio 

com mais de uma mulher.

Isso faz com que a esmagadora maio-

ria dos homens de Palma tenham en-

tre duas ou três mulheres, mas que o 

processo de recenseamento colocou 

essas mulheres como família única e 

que terão direito a apenas uma casa.

Outra questão é que, aquando do cen-

so, havia jovens menores que foram 

congregados num agregado familiar, 

mas como o processo não avança, 

acabaram criando suas famílias e des-

membraram-se dos seus pais. Porém, 

essas novas famílias não constam nos 

registos.

Para Muanassa, não é comum, na tra-

dição de Palma, duas mulheres com-

partilharem a mesma casa. Porém, o 

governo e as concessionárias querem 

quebrar essa tradição e juntar as mu-

lheres numa mesma casa.

Acusou o executivo de se comportar 

como um verdadeiro camaleão que 

quando tem interesses com a popu-

lação, como é o caso de voto, mostra 

uma cor e quando consegue seus ob-

jectivos muda de cor.                  

Júlio Ernesto, oficial do campo da 

União Provincial de Camponeses de 

Cabo Delgado, uma organização que 

trabalha na defesa das comunidades 

no capítulo referente aos direitos da 

terra, referiu que é com muita preo-

cupação que assiste à morosidade do 

governo na tramitação dos processos 

referentes à movimentação das comu-

nidades.

Diz que a União Geral dos Cam-

poneses (UNAC) ao nível de Cabo 

Delgado, nas suas actividades de mo-

nitoria e assistência visando assegurar 

os seus direitos sociais, económicos e 

culturais dos camponeses sente que 

falta alguma sensibilidade do executi-

vo, bem como das concessionárias na 

resolução dos problemas da comuni-

dade camponesa de Palma. A União 

provincial dos Camponeses de Cabo 

Delgado desenvolve suas actividades 

em parceria com o Instituto Panos 

Por Raul Senda (texto e fotos)

Distrito de Palma: Atrasos e falta de clareza nos reassentamentos provocam incertezas e desespero no seio das comunidades abrangidas 

mentos estatísticos sozinhos. 

Nem os representantes da comuni-

dades tão-pouco as organizações da 

sociedade civil foram convidados a 

participar e, como consequência, fo-

ram cometidos erros que, se não fo-

rem corrigidos, podem prejudicar a 

população no futuro. 

Tacar diz, por exemplo, que o proces-

so do levantamento de dados para o 

reassentamento das comunidades de 

Palma ignorou aspectos antropológi-

cos e sociológicos.  

Sublinha que se tem notado que o 

governo funciona como advogado das 

corporações e não abre espaço para 

as comunidades negociarem directa-

mente com as empresas.

Refere ainda que as comunicações en-

tre as comunidades e o governo nunca 

são documentadas e, quase sempre, 

resumem-se na oralidade, o que difi-

culta a comprovação dos compromis-

sos acordados.

O governo está a abdicar-se 
do seu dever
Alcídio Sitóe, jurista e activista dos 

direitos humanos, é da opinião de que 

a não divulgação do plano de reassen-

tamento viola grosseiramente a Lei de 

Direito à Informação, na medida em 

que, dentro dum prazo certo, o gover-

no bem como as concessionárias têm 

a obrigação de tornar pública toda a 

informação que é do interesse geral.

Entende o advogado que ao não di-

vulgar o plano de reassentamento, o 

governo e as empresas estão a violar 

o direito do cidadão de ser mantido 

informado e lhe prover de condições 

para a sua participação no debate. 

Para justificar a sua tese, Alcides Sitoe 

cita vários dispositivos legais referen-

tes à Lei de Direito à Informação e 

sublinha que a permanente parti-

cipação do cidadão na vida pública 

pressupõe o acesso à informação de 

interesse público e a administração 

pública é obrigada, por lei, a disponi-

bilizar toda a informação de interesse 

público.

No que concerne às indeminizações, o 

jurista diz que a actuação do governo 

e das corporações está a violar os di-

reitos das comunidades. 

Sublinha o jurista que, por exemplo, 

o artigo 7 da Lei 21/2014 de 18 de 

Agosto, ou Lei dos Petróleos, diz que 

o Estado garante uma justa indem-

nização, paga pelos concessionários 

Comunidades abrangidas pelo processo de reassentamentos em Palma

Para o administrador de 

Palma, David Machim-

buko, é importante per-

ceber que, para chegar ao 

fim toda a obra, passa por vários 

processos, alguns delicados e ou-

tros bons.

O mesmo acontece quando está-

-se perante grandes investimentos 

como é o caso do que se está a ve-

rificar na bacia do Rovuma.

Machimbuko diz que as empresas 

responsáveis pela exploração de 

hidrocarbonetos na bacia do Ro-

vuma acabam de sair da fase de 

pesquisas e prospecção e só agora 

estão a avançar para investimentos 

e os ganhos virão mais tarde.

Mesmo assim, o governo não rela-

xa, está a pressionar as empresas no 

sentido de cumprir suas obrigações 

para com as comunidades locais e 

alguns resultados são visíveis. Su-

blinhou que como nem tudo cabe 

às concessionárias, o executivo 

também está a fazer o seu papel. 

David Machimbuko disse que há 

cinco anos, o distrito de Palma não 

era ligado por uma estrada asfalta-

da, não tinha energia da rede na-

cional e muito menos um hospital 

de referência. 

Hoje, já existem essas infra-estru-

turas. Com o apoio das multina-

cionais foi reabilitado, ampliado 

e modernizado o hospital local. 

Hoje o hospital da sede de Palma 

conta com todos os serviços dum 

hospital de grande nível. São avan-

ços.

No que concerne ao reassenta-

mento das comunidades das zo-

nas abrangidas pela construção da 

GNL, David Machimbuko referiu 

que se trata dum processo comple-

xo que tem suas especificidades e 

precisam de muita prudência.

Referiu que são cerca de 556 famí-

lias que deverão sair na totalidade 

e outras que poderão perder ma-

chambas e algumas benfeitorias.

Diz que são pessoas que serão obri-

gadas a começar nova vida noutros 

locais, pelo que a sua transferência 

deve garantir que não vivam priva-

ções.

Pelo contrário, os seus questionamen-

tos foram encarados como desafios e 

dias depois foi afastado do comité.

De acordo com Burahane, o distrito 

de Palma possui enormes diversida-

des agro-ecológicas e todas as zonas 

onde as comunidades se aglomeram é 

porque há condições mínimas para a 

prática da agricultura ou da pesca. 

Com a movimentação, as comunida-

des temem que sejam reassentadas em 

zonas sem condições para a prática de 

agricultura ou longe do mar, tal como 

aconteceu com os compatriotas da 

província de Tete.

Adinane diz que possui terras com 

coqueiros e cajueiros. É através des-

sas culturas que garante o sustento da 

família. Porém, com os reassentamen-

tos, a informação em seu poder é de 

que cada família irá receber 1.5 hec-

tare, o que na sua óptica é uma área 

África Austral.

As lamentações das comunidades 

abrangidas pelos projectos de gás são 

reforçadas por Issufo Tacar, activis-

ta do Centro Terra Viva (CTV) que 

referiu que a Anadarko e a ENI esti-

veram nos últimos três a quatro anos 

envolvidas no processo de preparação 

do plano de reassentamento que veio 

a ser aprovado pelo governo em De-

zembro de 2016.

Contudo, não obstante ser um assun-

to do interesse geral, o mesmo não é 

do domínio público. 

Frisa que mesmo as comunidades 

abrangidas não têm nenhuma infor-

mação sobre o supracitado plano. 

Issufo Tacar refere que o governo está 

a violar grosseiramente os direitos dos 

cidadãos. Diz, por exemplo, que o go-

verno decidiu que, por cada coqueiro 

abatido, o proprietário receberia, de 

Machimbuko referiu que já foi apro-

vado o plano de reassentamento bem 

como a planta das casas que já foram 

apresentadas e aceites pelas comu-

nidades. Dentro em breve irá iniciar 

o processo de execução do plano de 

reassentamento e, em simultâneo, a 

construção das habitações.

“Neste momento, há técnicos que es-

tão no terreno a verificar essas especi-

ficidades. Desde a questão ambiental, 

áreas de produção agrícola, acessos, 

lugares para a construção de hospi-

tais, escolas e outros condimentos re-

ferentes à sobrevivência humana. Isto 

mostra que não estamos relaxados. 

Estamos a trabalhar e, em breve, os 

frutos serão visíveis”, tranquilizou o 

governante.

David Machimbuko referiu que esta 

não é altura de falar de datas, na medi-

da em que o processo é longo e o que 

o governo quer é garantir o bem-estar 

das comunidades. 

A tarefa é colectiva 
Para José Muianga, substituto do 

director nacional de Ordenamen-

to Territorial, movimentar um ser 

humano do seu local de residência 

habitual para um outro onde deve 

iniciar nova vida é uma questão 

sensível.

A complexidade do processo 

obrigou o governo a tomar um 

conjunto de medidas com vista a 

encontrar uma solução definitiva e 

não prejudicial.

Contou que, no ano passado, o go-

verno reuniu-se com as empresas 

envolvidas nos projectos de gás, 

sociedade civil e membros das co-

munidades abrangidas para anali-

sar a questão dos reassentamentos 

e encontrar uma solução conjunta. 

Dessa auscultação verificou-se que 

havia muitas lacunas no processo 

de reassentamento. 

Foi daí que se suspendeu o pro-

cesso e aprovou-se um novo plano 

que se espera venha minimizar os 

problemas.

“Todos os esforços do governo é 

no sentido de garantir o bem-estar 

das comunidades, é para desenvol-

ver o país. Acreditámos que esse é 

também o objectivo da sociedade 

civil. Por isso, numa operação tão 

complexa como esta, precisámos 

de todo o apoio, porque achamos 

que o interesse é também de to-

dos”, disse.

Sobre a não divulgação do plano 

de reassentamento aprovado em 

Dezembro de 2016, José Muianga 

referiu que não há nenhum inte-

resse do governo em esconder a 

informação. O processo está na 

fase de conciliação e adequação à 

realidade para evitar-se erros do 

passado e que oportunamente será 

compartilhado com o público para 

debates.

Muianga sublinhou que a realida-

de mostra que a legislação sobre 

os reassentamentos materializados 

no regulamento 31/2012 de 18 de 

Agosto está completamente de-

sactualizado e precisa de ser ade-

quada à realidade actual.

É preciso ter paciência

dos direitos dos petróleos e do gás, 

às pessoas ou a comunidades que de-

tém, a qualquer título, direitos de uso 

e aproveitamento da terra bem como 

da água territorial.

Continua a sua explanação referin-

do que o mesmo artigo refere que 

quando a área de concessão abran-

ge espaços ocupados pelas famílias 

ou comunidades que implique o seu 

reassentamento, - caso de Palma -, 

as concessionárias são obrigadas a 

indemnizar os abrangidos de forma 

justa e transparente para além de que 

as indeminizações devem resultar de 

um entendimento entre o governo, as 

concessionárias e as comunidades.

Para Alcídio Sitoe, socorrendo-se na 

lei 21/2014 de 18 de Agosto, a justa 

indemnização abrange reassentamen-

tos em habitações condignas e em 

melhores condições que as anteriores, 

pagamento do valor de benfeitorias 

nos termos da lei, preservação do pa-

trimónio histórico, cultural e históri-

cos das comunidades numa modali-

dade acordada pelas partes para além 
de apoio no desenvolvimento das ac-
tividades de que dependem a vida e a 
segurança alimentar e nutricional dos 
abrangidos.        
Diz que a justa indeminização não 
é nenhum favor. É um imperativo 
legal que deve ser obrigatoriamente 
cumprido e, em nenhum momento, o 
governo deve-se apresentar como ad-
vogado das concessionárias. 
Para o jurista, o governo é apenas in-
termediário entre as partes e tem o 
papel de garantir a observância da lei.

Burahane Adinane

Muanassa Alberto Issufo Tacar

Alcídio Sitóe 

David Machimbuko, administrador de 
Palma

José Muianga
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A Eni East Africa S.p.A. (EEA) convida a todas as empresas interes-
sadas na lista de serviços abaixo, a submeterem a sua Manifestação 
de Interesse. Os serviços deverão ser executados em vários locais de 
Moçambique (em, mas não limitado a Maputo, Palma e Pemba).
As empresas interessadas deverão  submeter a sua Manifestação de 
Interesse,  através do seu registo no portal da EEA, abaixo indicado:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualification/Mo-
zambique-Application (para as candidaturas em língua inglesa)

-
tura-Mozambico  (para as candidaturas em língua portuguesa/italia-
na)

IMPORTANTE: A submissão deverá fazer referência aos seguintes 
códigos de Bens/Produtos/Serviços listados, no entanto a EEA irá 
avaliar também aplicações para serviços não expressamente indicados 
nesta lista.
RELAÇÃO DE SERVIÇOS E CÓDIGOS DE PRODUTOS

-
CE

-
RIES

-

-
TIES

-

SERVICES

SERVICES

A EEA irá avaliar as Manifestações de Interesse submetidas com o ob-
jectivo de registrar os potencias fornecedores na lista de fornecedores 
da EEA. De acordo com as instruções do portal da EEA, os seguintes 
documentos deverão ser fornecidos como parte da Manifestações de 
Interesse:

-

bolsa de valores);

da Entidade Legal; 

cada serviço para o qual a empresa pretende se candidatar;
-

serviços listados acima; 

para o qual a empresa pretende candidatar-se, emitidas por clientes 
internacionais;

-

Dentro da página de candidatura, na secção “Objecto de Candidatura” 
seleccione na lista em cascata do Tipo de Candidatura a opção “Reco-
mendação ou convite recebido da eni”.
Este inquérito não deverá ser considerado um convite para concurso e 

ou compromisso de qualquer tipo por da EEA em celebrar contratos 
ou acordos com qualquer empresa que participe do presente pré-in-
quérito.
Todos os dados e informações fornecidos não deverão ser considera-
dos como um compromisso por parte da EEA  em celebrar um contrato 
com os candidatos, nem deverá possibilitar que a empresa reivindique 
qualquer indeminização por parte da EEA. 
Para além disso, a EEA esclarece que os processos de registro e a pré-

a elegíbilidade das empresas no processo de inclusão na lista de for-

concurso, nem o direito de executar de qualquer serviço.
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito deste convite se-

O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse através do nosso 
website termina no dia .

-
ção da Manifestação de Interesse serão da total responsabilidade das 
empresas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da 
Eni East Africa S.p.A a este respeito.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA A 
ENI EAST AFRICA 

NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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-
ma).

-
-

low:
-

zambique-Application

-
  (for applications in Portuguese /Italian lan-

guage)

IMPORTANT: -

Africa will evaluate also applications for services not expressly in 

-

-
SORIES

-

-

-
VITIES

-

aim of a possible registration in EEA vendor list.  As per EEA we-

-
mation;

-

above listed services;

company intends to apply released by international customers;

-

-
-

-
refore it does not represent or constitute any promise, obligation 

-

Africa. 
-

-

-

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR SERVICES TO BE PERFORMED FOR ENI EAST AFRICA
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CartoonEDITORIAL

É 
irrefutável, para qualquer ci-

dadão atento, o argumento de 

que se Moçambique tivesse de 

contar com a actual juventude, 

sobretudo aquela ligada ao centro do 

poder político dominante, para a sua 

libertação do colonialismo português, 

a história do país teria seguido outro 

rumo. Muito provavelmente teríamos 

de aguardar por mais algumas déca-

das para que Moçambique se tornasse 

num país independente, ou então, esta 

tarefa teria sido executada por outros 

indivíduos. Moçambique teria de con-

tar com outros jovens, que de certeza, 

estes nunca fariam parte. Da juventu-

de do establishment, jamais brotaria 

algum Mondlane, Simango, Machel, 

Marcelino, Dhlakama, Josina e tantos 

outros, capazes de afrontar, aberta-

mente, o status quo colonial ou mesmo 

pós-colonial. Com esta juventude não 

haveria revolução, pois não haveria in-

conformismo algum diante das injus-

tiças perpetradas pelo colonialismo ou 

por qualquer outro regime opressor. A 

injustiça, a corrupção, a ilegalidade, a 

desigualdade e outras diversas formas 

de opressão e segregação nunca os te-

riam sido nem factor de indignação, 

tampouco de incómodo, como foi para 

a juventude do passado, ao ponto de 

decidir pegar em armas e avançar para 

a luta armada. 

Ora, a verdadeira juventude deve re-

presentar um estado de espírito em 

que reine um elevado sentimento de 

inconformismo, determinação, aven-

tura, questionamento, criatividade, 

rebeldia, vontade de transformar, de 

inovar e, enorme atitude de revolta, 

especialmente, perante casos de in-

justiça política e sócio-económica. É 

assim que se caracteriza um jovem 

normal – constantemente inconforma-

do. Mas, em Moçambique, a história 

parece estar a ser realmente outra. A 

proclamada juventude dos continua-

dores – onde se inclui aqueles que se 

orgulham de pertencer à tal chama-

da geração da viragem – é, de facto, 

composta por indivíduos que apostam, 

inabalavelmente, na continuidade e na 

permanência. Esta geração é feita de 

indivíduos atrelados, permanentemen-

te, no passado do outrem. São indivídu-

os que não aparentam ambição alguma 

de marcar qualquer capítulo da história 

da sua própria pátria, de tal forma que 

muitos, rapidamente, entram e saem, da 

história sem deixar qualquer rastos, até 

mesmo quando passam por instituições 

como a Assembleia da República, Mi-

nistérios, organizações sociedade civil 

sonantes, órgãos supremos do partido, 

etc. O jovem deste grupo orgulha-se de 

ser apenas paisagem ou objecto de or-

namentação, no seu próprio tempo, de-

safiando, até mesmo, o próprio conceito 

de juventude.

Esta juventude é estranhamente acrí-

tica e moribunda. Jovens que se or-

gulham de não apenas comportar-se 

como também de agir como se sexa ou 

octogenários fossem. Vestem-se, falam, 

caminham, pensam, ou melhor, agem 

como autênticos macacos imitadores. 

Politicamente, são verdadeiras caixas 

de ressonância. Por conseguinte, não 

expressam opinião, sentimento, nem 

discurso político autónomo ou original. 

O máximo que se lhes ouve dizer é a 

famosa expressão: “Segundo o camara-

da Presidente...”, de onde segue o relato 

taxativo do extrato do tal discurso do 

seu Presidente. Neste sentido são exí-

mios “secundadores”. O seu discurso 

apenas corrobora, nunca acrescenta, 

não rectifica, muito menos se atreve 

a trazer o contraditório, até mesmo 

quando tal se exige. Para além de não 

contribuir em absolutamente nenhum 

na génese, análise e na reconstrução 

do discurso político em Moçambique, 

esta juventude exibe-se, firmemente, 

em prontidão combativa contra aqueles 

que o fazem.        

O seu desejo de continuidade e de imi-

tação é tanto que só lhes resta exibir 

as mesmas rugas e o caminhar exausto 

de um velho antigo-combatente. Essa 

juventude não tem atitude e não se in-

digna por absolutamente nenhum, nem 

dentro nem fora do seu circulo políti-

co e social. O marasmo destes jovens é 

tanto que até deve intrigar o mais tenaz 

anticrítico dentro do seu próprio grupo. 

Imagino que várias devem ter sido as 

ocasiões em que alguns indivíduos, com 

ideais mais progressistas, dentro do seio 

meio partidário, devem ter proposto al-

guns desses jovens, na esperança de que 

eles fossem trazer algo moderno. Por 

exemplo, ao propor-lhes para respon-

sabilidades no governo da República 

e nos órgãos supremos do partidão. 

Porém, tal não deve ter sido o espanto, 

ao notar que este grupo exonerou-se, 

por completo, do seu próprio estatuto, 

apostando, convicta e fanaticamente, 

no seu próprio envelhecimento precoce. 

A juventude a que aqui me refiro não 

é idealista muito menos reformista. É, 

simplesmente, social e politicamente 

o que se pode apelidar de autênticos 

seres heterotróficos parasitas, que ab-

dicaram do seu próprio direito à pala-

vra e à indignação, a favor de lugares 

onde haja pasto fácil, em abundância. 

Por conseguinte, já aparenta estar em 

pleno leito de morte intelectual. Esta 

juventude não ambiciona e nem inspi-

ra a ninguém. Ela apenas se inspira na 

versão dogmática do passado dos seus 

heróis, seu lugar-mor. Ela nunca se in-

digna nem perante os actos de corrup-

ção mais grosseiros que acontecem na 

sua própria pátria, até contra si mesmo 

e com consequências desastrosas para 

o seu próprio futuro e dos seus filhos. 

Esta juventude é, de facto, tão “autis-

ta”, que de certeza que também ainda 

não leu as conclusões do importante 

relatório da Kroll Associates. Aliás, e o 

pior ainda, é que não se espera que esta 

juventude algum dia venha sequer a se 

cruzar com o conteúdo deste documen-

to. Ela mais não faz, senão aguardar que 

os seus ídolos o façam e orientem sobre 

como se devem posicionar, publica-

mente, perante os factos nele arrolados. 

Jovem, mas afinal porquê te conformas 

assim? 

Vergonhosa, moribunda e conformada

Optimismo exacerbado é o que se pode dizer do espírito que se 

apoderou dos promotores das três empresas que no seu con-

junto obtiveram garantias do Estado para contrair emprés-

timos de mais de 2 biliões de dólares, agora conhecidos por 

dívidas ocultas.

O mais grave é que foi um optimismo sem qualquer base objectiva 

sobre a possível viabilização dos referidos projectos.

De acordo com o relatório de auditoria internacional, cujo resumo foi 

divulgado pela Procuradoria Geral da República (PGR) no dia 24 de 

Junho, as três empresas contraíram os respectivos créditos em 2013, 

dentro do entendimento de que até Dezembro de 2016 já teriam con-

seguido obter receitas totais de 2,4 biliões de dólares, o que lhes permi-

tiria amortizar uma parte dos empréstimos e ter um fluxo de caixa para 

prosseguirem com as suas operações.

O resumo do relatório de auditoria indica que a ProIndicus contraiu 

dois empréstimos junto do Credit Suisse e da VTB Capital, totalizan-

do 622 milhões de dólares.

A empresa tinha uma projecção de receitas operacionais estimadas em 

607,8 milhões de dólares até Dezembro de 2016, ao que depois de de-

duzidos 29,5 milhões de dólares de custos, deixava a empresa com um 

remanescente de 556,2 milhões de dólares para a amortização da dívida.

O relatório nota, contudo, que até à data da conclusão da auditoria a 

ProIndicus não tinha gerado “quaisquer receitas operacionais”.

A EMATUM, por sua vez, obteve dos dois bancos um empréstimo 

total de 850 milhões de dólares, com um prazo de vencimento de sete 

anos.

De acordo com o seu plano de negócios, a empresa contava gerar um 

volume de receitas operacionais de cerca de 224 milhões de dólares 

até Dezembro de 2016, de onde, deduzidos custos de 32,1 milhões de 

dólares, restaria um fluxo de caixa de 192 milhões de dólares para a 

amortização da dívida. Mas as demonstrações financeiras indicam que 

a EMATUM só conseguiu gerar receitas equivalentes a 14 268 dólares, 

em 2014. 

A terceira empresa, a Mozambique Asset Management (MAM), con-

traiu junto da VTB Capital um empréstimo total de 535 milhões de 

dólares. A sua projecção de receitas era de 63,7 milhões de dólares no 

final do primeiro ano de actividades. Depois de subtraídos 48,6 milhões 

de dólares para o pagamento de juros, a empresa teria um saldo de cerca 

de 16 milhões de dólares.

Mas tal como as outras duas, até à data da conclusão da auditoria a 

MAM não tinha produzido nenhuma receita resultante das actividades 

do seu objecto social. 

A base para as futuras receitas da MAM estava ligada aos rendimentos 

provenientes dos serviços de manutenção das embarcações da ProIn-

dicus e da EMATUM, a construção de embarcações, e serviços de ma-

nutenção de embarcações comerciais para as empresas envolvidas nas 

operações de pesquisa e extracção de gás na Bacia do Rovuma. Só que 

nenhum acordo nesse sentido foi celebrado com qualquer um dos po-

tenciais clientes da MAM. 

É notável, no conjunto das três empresas, que apesar de todas se desti-

narem à prestação de serviços a terceiros, nenhuma delas terá antes de 

se lançar no negócio celebrado qualquer tipo de entendimento sobre 

possível toma por parte dos potenciais beneficiários dos seus serviços. 

O que pode pressupor a ausência de estudos aprofundados sobre a via-

bilidade dos negócios. Isto, associado aos relativamente curtos prazos 

de amortização das dívidas, expôs as três empresas a um elevado risco 

de insolvabilidade. 

Há também questões de um modelo de gestão relaxado que se tornam 

inconcebíveis para investimentos desta magnitude. Fazendo fé ao re-

latório de auditoria, subentende-se a ausência de “qualificações neces-

sárias, capacidades ou experiência” por parte dos gestores para que lhe 

fosse confiada tão complexa responsabilidade. 

“Parece que as pessoas singulares fundamentais responsáveis pelas ope-

rações diárias das empresas... não possuem as capacidades necessárias 

para desempenhar as suas funções”, diz o relatório.

Com todas estas constatações, não espanta o nível de laxismo e optimis-

mo exacerbado com que um assunto de tamanha envergadura foi trata-

do. Infelizmente, esta é apenas uma pequena amostra do que acontece 

em toda a cadeia de gestão dos assuntos do Estado em Moçambique. 

Dívidas ocultas: apenas uma 
pequena amostra 

Por Fredson Guilengue

OPINIÃO DE MADURO PARA VENEZUELANOS

Morrer... ...ou Morrer
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Há uma prática que, ape-

sar de estar enraizada 

profundamente numa 

certa faixa da nossa 

sociedade, nas de alguns outros 

países na África subsariana e 

mesmo de alguma Europa, Ásia e 

América Latina, não posso deixar 

de deplorar visceralmente: é a de 

gravar uma cruz na testa daqueles 

que, tendo convivido connosco, 

depois de mortos nos deixaram, 

entre o seu espólio, uma, duas, 

sete ou mais fotografias.

Para além de ser um exercício 

inútil, ele resvala, no fim, para 

um patamar de mau gosto e falta 

de respeito duma exacerbação tal 

que, por não ter limites, é indes-

critível. E, analisando um pouco 

mais a coisa, pode-se mesmo che-

gar à conclusão – que não é falsa 

– de que, no fundo, quem prega 

uma cruz na testa de alguém que 

com ele conviveu e morreu, e está 

hoje representado apenas numa 

foto, goza do secreto prazer de 

saber que ele, ao menos, continua 

vivo. O que não deixa de ser uma 

sacanice.

Por extensão de ideias, também 

não alinho muito com as expres-

sões “o meu falecido tio” ou “a 

minha falecida irmã” ou “o nosso 

falecido querido pai”, que come-

çam ou intermedeiam frases. Não 

tem sentido! Se a pessoa faleceu, 

faleceu. Se nós queremos dar a 

ideia, no nosso discurso, de que 

a pessoa de quem estamos a falar 

já não pertence ao nosso mundo, 

passou para o outro lado da fron-

teira, basta conjugar o verbo no 

passado.

Dei-me por feliz porque, sema-

na passada, obedecendo a um 

impulso recorrente, fui vasculhar 

um dos meus álbuns de fotogra-

fias, onde notei que, de facto, se 

eu pusesse cruzes nas pessoas que 

ali estão ou utilizasse sobre elas 

a expressão “a minha falecida”, 

metade do livro estaria cheia de 

cruzes e três em cada cinco fra-

ses que pronunciasse começariam 

daquele modo. Não tem sentido, 

principalmente quando se chega 

à idade em que estou e depois de 

ter levado a vida que levei.

Não vivi intensamente, talvez, 

mas conheci muita gente e con-

vivi com ela. E tenho obrigatoria-

mente de reconhecer que mais de 

metade daquela gente toda já ul-

trapassou a fronteira e está a viver 

do outro lado, o que é natural; a 

idade faz com que os mortos se-

jam supranumerários em relação 

aos nossos vivos.

Bom, peguei num álbum ao aca-

so e fui andando por aí, nessas 

minhas divagações, até que, de 

repente, parei numa foto. Eram 

oito ou nove jovens, entre os 19 e 

os 20 anos, e entre eles reconheci-

-me. Tive que me reconhecer. Vi-

rei a foto do avesso e atrás estava 

escrito “Escola de Aplicação Mi-

litar de Boane. Março de 1974.” E 

recordei-me logo de tudo aquilo. 

Estávamos em frente à caserna 

destinada aos jovens que estavam 

no curso de sargentos milicianos. 

Jovens saídos do liceu com o 5.º 

ano ou 6.º, ou dos institutos In-

dustrial ou Comercial. Aspirantes 

a furriéis, portanto. Mas o mais 

interessante não é isso. É que, 

daqueles oito jovens, eu poderia 

colocar hoje cinco cruzes, uma na 

testa de cada um deles, começan-

do pelo Salomão Nhantumbo.

O Salomão Nhantumbo era aqui-

lo a que se chamava um homem 

que não tinha garbo militar, de tal 

forma que, exasperado, o nosso 

instrutor um dia pegou numa pe-

dra, colocou-lhe na mão esquerda 

e disse: “Dr. Nhantumbo” – na-

quela altura já se podia chamar 

doutor a um instruendo, porque 

se tinha dado o 25 de Abril, em 

Portugal – “quando eu disser «es-

querda volver» o senhor tem de 

se virar para o lado onde tem essa 

pedra!” Mas o Nhantumbo co-

meçava isso tudo com a sua larga 

bagagem em Filosofia clássica, se 

é assim que se chama. Discursava 

horas e horas sobre Platão, Sócra-

tes e essas coisas. Muitos de nós 

não entendíamos, mas ele tinha 

uma capacidade de comunica-

ção incrível. Mais tarde voltei a 

encontrar-me com ele já como 

professores na Escola Secundá-

ria da Polana, no curso nocturno. 

Bebemos uns copos, conversámos 

sobre os velhos tempos da tropa e 

por aí adiante… Depois morreu. 

Morte prematura.

Olhei para a outra cara que es-

tava ali. Era o Francisco Jossias, 

um baixote, em termos físicos. 

Tínhamos sido colegas no Liceu 

António Enes, onde ele se no-

tabilizou muito não pelas suas 

faculdades de grande estudante, 

mas pela sua capacidade de fazer 

malabarismos com a bola como 

ponta-de-lança na nossa equipa 

de futebol de salão. Depois tentou 

fazer carreira no futebol federado, 

já depois da independência. De-

pois soube que morreu, não sei de 

quê. Seria mais uma cruz.

E estava ali, nessa foto, o Samuel 

Matola, mais um palmo e meio de 

gente, de pele muito clara, sorriso 

contagioso, que foi um dos pri-

meiros, senão mesmo o primeiro, 

director do Instituto Nacional de 

Cinema, instituição que tinha um 

dos maiores acervos da história 

do Moçambique moderno em 

termos de imagens fixas ou em 

movimento – acervo que, como 

eu já disse várias vezes, numa bela 

noite ardeu em circunstâncias 

que não serão nunca esclarecidas, 

porque não é do interesse da no-

menclatura esclarecê-las. Havia 

ali imagens muito compromete-

doras. E já lá vão 3 cruzes.

E depois vi nessa mesma foto o 

Totó Vilanculos, também bai-

xote e sorridente. O Vilanculos, 

depois da nossa desmobilização, 

colocou-se num lugar chave na 

recém-criada Administração do 

Parque Imobiliário do Estado. 

Devo a ele o facto de ter locali-

zado a flat onde vivo até agora, 41 

anos depois, numa zona nevrál-

gica da Cidade de Maputo. Ne-

vrálgica por uma razão simples: 

estou a 500 m de duas escolas 

secundárias gémeas, a 4 km duma 

escola secundária, tenho uma casa 

de modas que foi muito célebre 

na cidade de Lourenço Marques, 

uma cadeia de mercearias e bares 

ao meu serviço – eu, que não sou 

pouco amigo de bares e esplana-

das; tenho pastelarias e, no fun-

do, toda esta zona onde continuo 

até hoje era o nó dos transportes 

públicos ou privados de Louren-

ço Marques e ainda o é hoje, na 

Cidade de Maputo. Foi o Totó 

Vilanculos que me arranjou este 

lugar.

Em finais da década de ’80, eu e 

o Kok Nam fomos a Tete requi-

sitados pelo partido Frelimo para 

trabalhar para a Nação, como se 

dizia na altura. Meteram-nos no 

Hotel Zambeze, que nessa altura 

era pouco menos que uma po-

cilga. Fedia por todos os lados e, 

apesar de estar a escassa distância 

do rio Zambeze, não vertia água 

das torneiras havia mais de duas 

décadas. E não obstante a cidade 

de Tete ser a mais quente do país, 

os aparelhos de ar condicionado 

montados nos quartos ou nas sa-

las de refeições não funcionavam.

Estávamos desesperados, até que 

um ou dois dias depois nos cru-

zámos com uma bela figura entre 

a Univendas e o Hotel Zambeze. 

Era o Manecas Guebuza, que ti-

nha estado comigo na tropa e está 

nesta foto de que estou a falar.

– Onde vocês estão hospedados?

– No Hotel Zambeze.

– Nem se pode pensar!

O Manecas Guebuza, na altura, 

era delegado provincial da Steia, 

que tinha casas de hóspedes um 

pouco na periferia da cidade. Ca-

sas pré-fabricadas, três quartos, ar 

condicionado em todos eles e na 

sala, camas confortáveis, lençóis, 

geleira disponível. Era o paraíso.

Olhei para aquela foto, olhei para 

a cara do Manecas Guebuza, do 

Salomão Nhantumbo, do Fran-

cisco Jossias e do Zimba… O 

Zimba, que acabou por ser o ge-

rente do Hotel Santa Cruz, aqui 

na esquina das avenidas Amílcar 

Cabral e 24 de Julho, numa altura 

em que para se comer uma san-

des e beber um copo de cerveja, 

tal como arranjar meio quilo de 

carne de segunda num talho, de-

pois de dormir uma noite inteira 

numa bicha, era preciso ajoelhar-

-se e lamber os pés – e digo os 

pés por uma questão de respeito, 

porque poderia dizer outra coisa 

pior – a tudo o que era servente 

e barman. E o Zimba era gerente 

do Hotel Santa Cruz…

Olhei para a foto, para aqueles 

oito mancebos, instruendos da 

Escola de Aplicação Militar de 

Boane, 1974, última incorporação 

para a tropa portuguesa nas ex-

-colónias antes da desintegração 

do império, e não chorei porque 

não sou homem de chorar com 

facilidade. Ou melhor, as minhas 

lágrimas são como uma corrente 

subterrânea. E entre gravar uma 

cruz na testa de cada um dos 

mortos e deixar a testa de todos 

intactas, preferi a última.

Entre as intactas estou eu, com 

um aerograma na mão (e lembro-

-me que o aerograma era da Ani-

ta, minha namorada, com sauda-

des precoces de mim, a pensar 

que talvez fosse morrer lá para as 

matas de Niassa ou Cabo Delga-

do); o outro é o Renato Cândi-

do, reformado como eu, mas ele 

do Banco de Moçambique; e o 

último um editor bem-sucedido 

agora, um jornalista que admiro 

muito, de nome Humberto Man-

dlate.

Todos nós, homens humildes 

e comuns, temos como destino 

carregar uma cruz durante a vida. 

É natural. Mas, agora, fazer-nos 

carregar essa cruz depois da mor-

te, gravando-a na nossa testa nas 

fotografias que vos deixamos, é 

duma crueldade imensa e insana.

Este é um texto sobre  tri-

balidade, não no sentido 

clássico de  tribo, mas no 

sentido múltiplo de iden-

tidade grupal e política.

Eis a pergunta: como nasce a 

estrutura da tribalidade e como 

funciona na prática? 

A estrutura da tribalidade  nas-

ce na interacção social quando 

gerimos, protegemos ou alme-

jamos  monopolizar recursos 

de vida e poder fundamen-

tais,  quando praticamos a es-

trutura social dos semáforos: 

primeiro estão, passam  ou ga-

nham  os  nossos, depois os  ou-

tros  se algo restar ou permitir-

mos.

A estrutura da  tribalidade  tem 

um princípio ideológico sim-

ples: o nosso grupo [família, li-

nhagem, classe de idade, região, 

clube desportivo, unidade mili-

tar, sindicato, partido político, 

agrupamento de bairro, religião, 

agrupamento científico]  tem o 

direito histórico à preeminência, 

ao usufruto social e à verdade. 

É esse princípio que comanda a 

selecção identitária de pessoas, 

adeptos, apaniguados, crentes, 

militantes, funcionários e pa-

rentes.

Estrutura da tribalidade

Memória crepuscular
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Pedir publicamente a impugna-

ção das dívidas ocultas tornadas 

públicas pelo voto maioritário 

é mais um passo significativo, 

através do fórum, que demonstra que 

a sociedade, nos seus vários segmentos, 

não está adormecida, não se conforma 

com a atitude da bancada maioritária, é 

um passo considerável no sinuoso pro-

cesso de exercício da jovem democracia 

moçambicana.
A auditoria realizada pela Kroll produ-
ziu de forma denunciada aquilo a que 
podemos chamar de “crocodilo gigan-
te”. Olhando para o animal e respecti-
va turma, percebe-se que cresceu, sim, 
mas ninguém de viva voz se dignou a 
respeitar ou, no mínimo, a interpretar o 
significado da expressão “de pequenino 
se torce o pepino”. O resultado óbvio é 

Dívidas e crocodilos
que o pepino, de pequeno, começou a tor-
cer o seu próprio povo reduzindo-o a uma 
paisagem padecendo de obediência. É nes-
se compasso que o crocodilo e sua turma 
se agigantaram exagerando no consumo 
de patos criados pela população. Patos que, 
por indução, se acreditou serem proprieda-
de do crocodilo; uma crença que mais não 
era que uma moeda de troca pelo medo que 
nutriam.
Um facto interessante começa a dominar a 
praça: vários semanários exploram a referi-
da turma, ou seja, chapam no seu interior a 
cara dos cúmplices. Estes não reagem. No 
seu interior obviamente que não se calam. 
Mas, é melhor que fiquem calados, no ver-
dadeiro sentido da palavra, para usufruí-
rem do exercício de percepção da máxima 
que diz que “os cães ladram e a carroça pas-
sa”. Faz parte do exercício procurar saber 
quem são os cães e o que constitui a carro-

ça? Não se escolhe ser uma coisa ou outra. 
Entretanto, como muitos creem parece que 
a carroça vai mesmo passar… Se não forem 
cães, nem carroça, talvez sejam, de facto, 
crocodilos; e estes não ladram! Ao seu lado 
a turma vibrou reforçando a irmandade, a 
familiaridade, isto é, o crocodilo não faz de 
outro (crocodilo) a sua presa. Podem até 
ter as suas desavenças, mas a natureza não 
permite que se alimentem entre eles. É isto 
que o povo já comenta.
Voltando aos cúmplices chapados pelo 
CIP nos jornais, é caso para perguntar: 
como é que com tanta democracia interna 
ao nível do partido, tanta sabedoria sobre 
o sofrimento do povo empobrecido, tan-
to domínio de procedimentos, indivíduos 
iluminados, maduros e supostamente go-
zando de autonomia, foram ao ponto de 
aprovar algo que sabiam que prejudicaria 
ao povo que eles próprios dizem defender? 

Teriam sido os ditames da (in) dis-

ciplina partidária?

Voltemos aos crocodilos. Na mar-

gem estes descansam. O sol não os 

incomoda e muito menos as moscas. 

Da zona de conforto em que estão 

conseguem perceber que o facto de 

os cães ladrarem só ajuda a carroça a 

passar. É como se os latidos fossem 

uma espécie de combustível que faz 

mover a carroça. Como os crocodi-

los não são cães e nem carroça isso 

não lhes afecta. Só uma cidadania 

consciente e envolvente, organizada 

e concisa, poderá tirar os crocodilos 

da sua zona de conforto sem custos 

para o necessário equilíbrio ecológi-

co. Está começar a aquecer!

Como primeira grande conclusão 
cumpre afirmar que o critério que 
aqui sustentámos assenta sobretudo 
no facto da Administração não ser 

titular dos interesses públicos que defende 
em juízo, mas a lei que a vincula ao exercício 
do direito de acção e lhe confere os mesmos 
direitos das outras partes processuais.
Assim, permite-nos concluir do nosso lado o 
que se segue:
a) Os Estados modernos ao consagrarem o 

Estado de Direito democrático, inscre-
vendo-o nas respectivas Constituições, 
põem termo à suposta superioridade da 
Administração Pública, submetendo-a 
aos limites da lei e ao princípio da lega-
lidade;

b) Nos interesses difusos aparece o parti-
cular ou grupo de particulares, ou ainda, 
apoiados por uma entidade de defesa de 
interesses, fruto do alargamento dos di-
reitos subjectivos, como resultado da de-
mocratização do direito;

c) De destacar, porém, que o Ministério 
Público que pode desempenhar um pa-
pel fundamental no controlo da legali-
dade bem como na qualidade de (amicus 
curiae), ficando, claramente expresso, o 
cariz objectivista do contencioso admi-
nistrativo.

d) Também é verdade que àquele órgão 
usando os poderes que possui, adquire 
um amplo controlo sem limitação, rela-
tivamente à protecção dos direitos dos 
particulares, nomeadamente quando age 
no âmbito da acção popular, prevista no 
artigo 81º da CRM; 

e) Das teses da escola subjectivista se pode 
extrair a defesa da existência de um direi-
to à legalidade feito valer no processo, que 
consistia num (poder dos particulares de 
exigir dos órgãos e agentes da Adminis-
tração a observância estrita dos preceitos 
legais que os vinculam, serve, a um tempo, 
os interesses privados dos particulares e o 
interesse público de uma Administração 
submissa à lei: é, pois, o mais caracterís-
tico direito subjectivo público dos parti-
culares);

A análise dos dois elementos de índole sub-
jectiva e objectiva do recurso contencioso de 
anulação, não pode ser vista de forma parcial, 
sob o risco de se perder a perspectiva que es-
tes encerram. 
Deste modo retornamos à segunda grande 
indagação sobre o instituto do “princípio do 
incidente principal” o que resulta simplesmen-
te de saber se, sendo, é admissível ou não no 
âmbito do recurso contencioso de anulação, 
tal como é regulado no Código de Processo 
Civil. 
A busca de uma resposta à questão, passa por 
saber se é aceite, e, neste caso, a resposta será 
afirmativa, e, qual é o regime jurídico desse 
incidente no âmbito do contencioso admi-
nistrativo.
Deste modo se coloca como primeira ques-
tão, qual é a razão de ser deste instituto. 
Sabe-se à partida, que a resposta mais con-
sentânea seria baseada em três pressupostos, 
se considerarmos que esta figura se destina a 
permitir a entrada no processo de uma nova 
parte principal, que não tomou iniciativa de 
o desencadear nem se associou ao autor no 
momento em que o processo foi instaurado, 
mas que tem um direito próprio, paralelo ao 
do autor, a fazer valer. 
Neste contexto, em relação às pessoas que se 
encontram nesta situação, a lei processual ci-
vil poderia tomar uma de três posições:
Primeira, não admitir, de todo em todo, a 
possibilidade de elas intervirem num proces-
so já em curso;
Segunda, admitir essa intervenção, mas ape-
nas nas fases iniciais do processo; Terceira, 
admitir a intervenção, e permiti-la a todo o 
tempo, enquanto a causa não estiver definiti-
vamente julgada.
A doutrina actualista e consolidada, defen-
de que no recurso contencioso de anulação, 
nada obsta quanto a admissibilidade do inci-
dente de intervenção principal, o que se extrai 
pacificamente da natureza mista do recurso 
contencioso de anulação que funciona como 
instrumento criado pela ordem jurídica para 
protecção efectiva dos direitos subjectivos e 
interesses legítimos dos particulares, (CRM, 

O Contencioso Administrativo e o Elemento de 
índole Subjectiva (Concl.)

art.º 253°, n° 3).
A interpretação a que se presta a disposição 
constitucional supra, aliado a dois princípios 
fundamentais, designadamente o princípio 
da justiça e o princípio da eficiência do sistema 
judicial, podemos extrair conclusões que per-
mitam defender e afirmar a admissibilidade 
do princípio em causa no recurso contencioso 
de anulação.
É deste modo que, aceite a admissibilidade 
e o regime jurídico dele resultante, podemos 
concluir afirmativamente nos seguintes ter-
mos:
i) O processo de recurso contencioso de 

anulação perante os tribunais administra-
tivos comporta o incidente de interven-
ção principal, nos termos regulamentados 
pelos artigos 351° e seguintes do Código 
de Processo Civil, naturalmente com as 
necessárias adaptações;

ii) Militam, neste sentido, as mesmas ra-
zões que justificam a admissibilidade da 
intervenção principal em processo civil, 
nomeadamente o princípio da justiça e o 
princípio da eficiência do sistema judicial, 
havendo ainda mais fortes razões para 
aceitar esse incidente no recurso conten-
cioso da anulação do que em processo 
civil, dado que naquele há um interesse 
objectivo da ordem jurídica na defesa da 
legalidade;

iii) Não têm fundamento os argumentos ha-
bitualmente utilizados em sentido con-
trário, podendo afirmar-se que nada há, 
na lei, na natureza do recurso contencioso 
de anulação ou no seu regime jurídico, 
que impeça a admissibilidade do inciden-
te de intervenção principal;

iv) Havendo vários titulares do direito de 
anulação do mesmo acto administrati-
vo, todos com interesse directo, pessoal e 
legítimo, e pedindo todos a anulação do 
mesmo acto, a intervenção principal que 
no caso couber é a prevista na alínea a) do 
artigo 351°, do Código de Processo Civil 
e não na alínea b);

v) De acordo com o artigo 353°, n° 1, a in-
tervenção fundada na alínea a) do artigo 

351° é admissível a todo o tempo, en-
quanto não estiver definitivamente julga-
da a causa;

vi) Nesta hipótese, o interveniente principal 
aceita a causa no estado em que ela se en-
contrar no momento da sua intervenção 
(aliás, uma regra fundamental no direito 
processual) e, deste modo, goza, a partir 
desse momento, de todos os direitos de 
parte principal (art.º 353°, n° 2);

vii) Um dos direitos de que goza o inter-
veniente, como parte principal, é o de 
prosseguir com o recurso até ao fim, se 
o recorrente originário desistir do recur-
so, mesmo que a intervenção tenha sido 
apresentada fora do prazo de interposição 
do recurso contencioso – porque o esgo-
tamento do prazo só acarreta a perda do 
direito de recorrer, e não também a perda 
do direito de, a todo o tempo, requerer 
uma intervenção principal, uma vez que 
se trata de direitos distintos. 

Assim podemos concluir que apesar do di-
reito processual administrativo pátrio não 
prever o princípio do incidente principal, duas 
prerrogativas seriam chamadas para solucio-
nar o problema.
O elemento de índole subjectiva abrigado 
pela disposição constitucional que sem dúvi-
da alguma, veio ampliar o leque de direitos 
subjectivos dos cidadãos.
A exigência que o Direito impõe ao julgador, 
relativamente ao cumprimento do princípio 
da tutela jurisdicional efectiva, e ao princípio 
da eficiência do sistema judicial.
É neste sentido que, apesar do direito admi-
nistrativo adjectivo não prever solução esta-
belecida em forma de lei ou norma equiva-
lente, como foi referido supra, essa omissão 
não deverá perturbar as decisões que forem 
necessárias. Pois os romanos já haviam ante-
cipado este brocardo “ubi ius ibi remedium”.    

Email: abraaopirabau@yahoo.com.br

Por Abraão Pira Bau
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ANÚNCIO

8ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA

“VIDA SELVAGEM” 

Com o objectivo de mostrar a diversidade e beleza da Vida Selvagem de 
Moçambique, consciencializar o público e despertar nele o interesse pela 

Quem pode participar?

Moçambique, com idade igual ou superior a 12 anos, divididos em duas categorias:

1ª Categoria: 12 aos 18 anos
2ª Categoria: 18 anos em diante

 
 

 
 

 
Critérios de Avaliação

Prazo de Entrega

30 de Setembro de 2017, em formato 

valdemarcasi@hotmail.com

8ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA  “VIDA SELVAGEM”

REGULAMENTO

1. CONDIÇÕES

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2. AS FOTOGRAFIAS 

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.5.1

2.5.2

2.6

2.7

 
 
 
 

2.8.

3. INSCRIÇÃO & SELECÇÃO 

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

3. PRÉMIOS

Primeira Categoria: 12 aos 18 anos
1º Lugar:

2º Lugar:
3º Lugar: 

Segunda Categoria: 18 anos em diante

na fonte

4. DIREITOS DE USO

4.1

5. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

5.1

5.2
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Diamond Arrow 
 2017 

 
 

Moçambique Country Survey 
 

Leaders and Achievers 
 

Companies and institutions doing most in their sectors over 
the past 12 months to stimulate the economic growth and 

development of Moçambique 
 

Jornal SAVANA – 
Mediacoop SA 

 

Newspapers 
 

Outstanding – 1st overall 
 

Rated by a random, national sample of 130 respondents comprising of CEO’s, 
MD’s, business owners, company directors and managers and senior 

government officials based in Moçambique 

São descritas como tensas e 
de cortar à faca as relações 
entre a Liga Moçambica-
na de Futebol (LMF), en-

tidade que gere o principal campe-

onato nacional de futebol do país, 

o Moçambola, e a transportadora 

oficial, a nossa companhia de ban-

deira (LAM). 

O cerne da discórdia prende-se 

com a manifesta intenção das Li-

nhas Aéreas de Moçambique de  

suspenderem a emissão de bilhetes 

aéreos para as 16 equipas que mi-

litam no Moçambola. Esta atitude 

está a ser mal digerida na LMF, 

até porque põe em risco o futuro 

da prova.

Mas o recente contexto do país, 

influenciado por factores endóge-

nos e exógenos, contribuiu para a 

degradação das condições econó-

micas, daí não se poder estranhar 

o posicionamento do Presidente 

da República, quando afirma, re-

petidas vezes, que Moçambique 

está de volta. A crise fez-se sentir, 

igualmente, no contexto desporti-

vo, onde os clubes passaram a ter 

dificuldades de arcar com as suas 

responsabilidades, em especial para 

com os jogadores.

Esta triste realidade levou Ana-

nias Coana, presidente da LMF, 

a avançar, na última Assembleia 

Geral, realizada ainda este ano, 

com o projecto de regionalização 

de futebol, para minimizar as di-

ficuldades. Porém, o projecto não 

passou porque os seus associados 

não aceitaram. 

A parceria entre as duas institui-

ções remonta a 16 anos, quando a 

LMF tinha como presidente Al-

berto Simango Júnior, actual presi-

dente da FMF, sendo que o actual 

presidente da LMF, Ananias Co-

ana, ocupava vários cargos impor-

tantes neste organismo, entre eles, 

o de vogal e de vice-presidente, 

o que lhe permite ver as mudan-

ças de relacionamento que estão a  

acontecer com as várias direcções 

da LAM.

Com efeito, durante esse período 

que dura a parceria entre a LAM e 

a LMF,  desde 2001, a companhia 

teve vários presidentes de Conse-

lho de Administração, entre eles, 

José Viegas, Carlos Jeque, Silvestre 

Sechene e António Pinto de Abreu 

e, ao que tudo aponta, algumas di-

recções vêem no relacionamento 

entre as partes uma oportunidade 

para alavancar o negócio, conheci-

das que são as dificuldades finan-

ceiras que a empresa atravessa, e 

outras se mostravam mais compro-

metidas com a causa de futebol, no 

espírito de responsabilidade social.

Como que a consubstanciar este 

relacionamento amargo, a LAM 

anunciou as novas taxas que devem 

ser suportadas pela LMF, a saber,  

taxa de emissão, taxa de combustí-

vel, para além do IVA.

Mais ainda: a LAM diz que não 

LAM ameaça suspender emissão de passagens para o Moçambola e LMF pede intervenção do Governo

Ambiente de cortar à faca! 
Por Paulo Mubalo

se responsabiliza pelas despesas de 

alojamento e alimentação decor-

rentes da reprogramação de vôos 

que possa surgir por vários moti-

vos.

Sobre o assunto, um renomado ju-

rista, que também fez parte da di-

recção da Liga nos primeiros anos 

da criação da instituição (actual-

mente dirige um clube que parti-

cipa na Divisão de Honra), disse, 

recentemente ao SAVANA, haver 

um vazio em termos de a quem 

cabe a responsabilidade na aco-

modação dos jogadores, quando 

os vôos atrasam, “o que não deve 

continuar”.

Entende, ainda, que pelo que a 

LAM faz, disponibilização de 

transporte, os clubes, no mínimo, 

deviam se precaver destas situações 

e procurar resolvê-las, no lugar de 

cruzarem os braços deixando tudo 

à responsabilidade da LMF.

A questão das viagens aéreas ver-

sus atrasos de vôos é um assunto 

que fez correr muita tinta, sobre-

tudo depois que os jogadores do 

Textáfrica acabaram dormindo nos 

bancos do Aeroporto em Pemba, 

durante a viagem para Chibuto.

Moçambola tremido? 
Entretanto, o Presidente da LMF, 

Ananias Coana, faz um esforço in-

disfarçável para   acalmar os des-

portistas e não só, afirmando que o 

Moçambola não está tremido, mas 

ressalva a necessidade de haver 

mais ponderação, tendo em conta 

o facto deste organismo não sobre-

viver das receitas uma vez que não 

as produz.

Consta ainda que a LMF nunca se 

recusou a assinar contrato com a 

LAM, mas apenas a teria alertado 

no sentido de respeitar escrupulo-

samente as normas internacionais 

da aviação civil e a revisão das taxas 

que, nos contratos anteriores nun-

ca fizeram parte.

De outras fontes insuspeitas, apu-

ramos que as novas taxas sobre o 

transporte aéreo das equipas do 

Mocambola, concretamente, do 

combustível e do IVA, poderão ser 

isentas como fruto das negociações 

que estão a decorrer entre o gover-

no e a LMF.

Coana é citado pelo matutino 

Notícias desta semana a afirmar o 

seguinte: “Tivemos a comunicação 

antecipada sobre o novo contrato e 

posterior negociação, mas a LAM 

insistiu que já não podia cobrir es-

sas taxas e recorremos ao Governo 

para que a LMF fosse isenta das 

mesmas”, explicou Coana, que 

aguarda pela resposta do Governo. 

E enquanto esta não aparece, ainda 

que o contrato continue a ser exe-

cutado nos moldes dos anos passa-

dos, o espectro de incerteza man-

tem-se. Sabe-se que a instituição 

que regula as taxas é o Ministério 

da Economia e Finanças.

Mas os próximos dias serão escla-

recedores.O Moçambola está ao rubro pelos piores motivos
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A 
plataforma cultural 
Mbenga Artes e Refle-
xões organiza, no dia 12 
de Julho, pelas 18:00h,  

na Galeria do Centro Cultural 
Moçambicano-Alemão, um de-
bate subordinado ao tema Gestão 
do Espólio de José Craveirinha & 
Malangatana Valente Nguenha.

O encontro faz parte do projecto 

Debate (oficina criativa) que pre-

tende incrementar as ferramentas e 

informações sobre as artes e cultu-

ra, tendo em vista a melhoria dos 

conteúdos produzidos nestas áreas.

Segundo a organização do evento, 

o debate surge da necessidade de 

reflectir sobre a administração das 

obras produzidas e não exibidas 

pelos artistas, ainda em vida. “O 

objectivo é despertar a sociedade 

da importância que este material 

possui, enquanto património cultu-

ral do país e despertar os jornalistas 

Mbenga debate obras de Craveirinha e Malangatana

para a necessidade de tratar este 

tema com mais atenção de modo 

que se possa melhor intervir e atrair 

apoios”, entende o grupo. 

Zeca Craveirinha e Mutxini Ma-

langatana, gestores do espólio de 

José Craveirinha e Malangatana, 

respectivamente, mostram-se ex-

pectantes por acreditarem ser um 

debate pertinente. Na ocasião, 

partilharão a sua experiência, os 

constrangimentos, as barreiras e o 

aprendizado, nesta incursão.
José Craveirinha, Malangatana, 
Ricardo Rangel, Alexandre Langa, 
Carlos e Zaida Chongo. A lista é 
extensa. O que é feito das obras 
artísticas depois da morte dos au-

tores?

Esta e outras perguntas serão res-

pondidas pelos gestores do espólio 

destes artistas que já não estão en-

tre nós, no debate promovido pela 

plataforma Mbenga. 

O espaço musical está reservado 

para o jovem músico moçambicano 

Paulo Macamo, residente em Oslo, 

Noroega. O encontro pretende 

reflectir mais acerca da produção 

artística nacional num ambiente 

íntimo e descontraído.

No evento, que marca a estreia da 

iniciativa, que se quer mensal, pre-

tende-se falar de arte, questionar, 

trocar ideias e compreender outras 

ideias.

A plataforma Mbenga: Artes e 

Reflexões é formada por jovens 

jornalistas e tem mais de três anos 

no mercado. Produz conteúdos jor-

nalísticos (notícias, entrevistas, re-

portagens, crónicas, críticas) e lite-

rários, que já alcançam pouco mais 

de cinco mil usuários. 

A.S

O evento pretende debater ainda mais artistas de vários quadrantes culturais nacional

Visando revitalizar a actividade da agremiação, o Presidente da Comissão 
Instaladora da Associação das Empresas Jornalísticas (AEJ) de Moçambi-
que, convoca todos os sócios de pleno direito da AEJ e demais membros da 
família empresarial da comunicação social, para uma Reunião Geral, a ter 
lugar nas instalações da sede da Mediacoop, situada na Av. Amílcar Cabral, 
1049, em Maputo, pelas 10h00, no dia 14 de Julho de 2017, com a seguinte 
agenda:

1 – Informação sobre o ponto de situação da agremiação;
2 – Apresentação, discussão e deliberação sobre o plano de actividades nos 
próximos anos;
3 – Outros assuntos do interesse dos participantes.

O Presidente

Maputo, 05 de Julho de 2017

Associação das Empresas Jornalísticas
     AEJ

     Reunião com Empresas da Comunicação Social

      CONVOCATÓRIA

Uma diversidade de fãs 
quenianos, residentes 
na vibrante cidade de 
Nairobi e na sua peri-

feria, aguardam com alguma 

ansiedade pelo show do rapper 

moçambicano Simba Sitoi. 

O artista irá actuar na noite de 

14 de Julho, no The Alchemist, 

um dos mais importantes es-

paços culturais do país e con-

tará com a participação de três 

rappers quenianos, nomeada-

mente, TAIO, Barrack Jacuzzi 

e Marcus Wii. 

O evento irá acontecer em 

Kibera, na periferia de Nairo-

bi, um assentamento informal 

considerado a maior favela do 

mundo com mais de 2.5 mi-

Simba Sitoi actua no Quénia
lhões de habitantes.

Com a particularidade de ser o 

primeiro concerto de Simba, no 

país africano irmão, o espectáculo 

musical tem a simbologia de mar-

car igualmente a primeira actuação 

em que o artista se irá apresentar 

em palco a solo como Simba Sitoi, 

promovendo, desse modo, a singu-

laridade da marca que o seu nome 

carrega na cultura Hip-Hop. 

Três anos depois da publicação da 

obra discográfica The Heroes, em 

2014, desenvolvido em colaboração 

com o instrumentista português 

Milton Gulli, Simba Sitoi assume 

que o sucesso alcançado justifica a 

maturidade actual, servindo-lhe de 

um farol que lhe move a actualizar 

e promover a marca Simba no mer-

cado internacional. 

Desde a publicação do The 

Heroes que ficou implícita a 

cidadania que Simba desenvol-

ve no contexto da sua música 

contra a não vulgarização da 

figura da mulher, em videocli-

pes, o combate a todo o tipo de 

violência e a promoção dos va-

lores da cultura africana, com 

enfoque para a diversidade lin-

guística e étnica. 

Por isso, estimulado pelo es-

pírito da cidadania e da res-

ponsabilidade social artística, 

durante dois dias, Simba irá 

ministrar um workshop sobre 

o papel do Hip-Hop na pro-

moção da equidade de género, 

prevenção da violência e na 

promoção da saúde. 

A.S

A 
8 de Julho de 1895 foi 
inaugurada a primeira li-
gação ferroviária no país, 
entre a então cidade de 

Lourenço Marques (actual Mapu-

to) e o Transvaal, na África do Sul. 

Para comemorar a data, o Museu 

dos CFM promove, este sábado, 

dia 8, um Workshop Cultural na 

Estação Central, na baixa, onde 

também deverá ser inaugurada uma 

exposição de pintura de estudantes 

da Escola Nacional de Artes Visu-

ais que retratam as horas de ponta 

na estação.

O workshop cultural terá um pro-

grama diversificado, entre visitas 

guiadas ao Museu e a estação, ex-

Museu-CFM promove 
debate e exposição

posição de pintura e uma palestra 

a ser proferida pelo Eng. Domin-

gos Bainha, um ferroviário de larga 

experiência, tendo sido, ao longo de 

15 anos, administrador executivo 

na empresa.

A primeira ligação ferroviária, há 

122 anos, constitui um aconteci-

mento extraordinário para a época 

e estabeleceu o início de uma nova 

era para o nosso país, pois permitiu 

que um dos grandes avanços tec-

nológicos da revolução industrial 

- o caminho-de-ferro - chegasse a 

Moçambique. Esta ligação permi-

tiu ainda a constituição da espinha 

dorsal do sistema de transportes 

que se iria desenvolver no século 

seguinte. A.S

O 
Centro Cultural Franco-
-Moçambicano (CCFM) 
acolhe a 2ª edição do Fes-
tival Raiz Tradicional, no 

sábado, 8 de Julho, das 10:30 às 

22:00h, com actividades e concer-

tos no jardim e na sala grande.

O festival serve de alicerce para 

resguardar a vida da raiz cultural 

moçambicana, suas origens rítmi-

cas, sua história, o fabrico e a forma 

de tocar os instrumentos musicais 

tradicionais.

O objectivo do Festival Raiz é, 

sobretudo, o de consciencializar e 

dinamizar o público e a socieda-

de em geral do valor a dar à cul-

tura tradicional, através da música, 

debates, workshops de fábrico de 

instrumentos tradicionais, suas ori-

gens e execução. Esta iniciativa pre-

tende também estimular e resgatar 

talentos através de intercâmbios, 

Festival Raiz no CCFM
assim como divulgar a música de 
raiz tradicional moçambicana feita 
por jovens. Por outro lado, procura 
criar oportunidades de rotina para 
espectáculos de música tradicional 
esta será ainda uma oportunidade 
de criar uma tarde festiva e diver-
sificada dedicada à cultura mo-
çambicana, enaltecendo também o 
papel da mulher moçambicana na 
sociedade, incluindo-a nesta mani-
festação cultural.
A iniciativa é da Associação Escul-
turas Humanas e parceiros e conta 
com actividades não só de música 
de raiz, mas também debates no 
âmbito da etnomusicologia, expo-
sições de instrumentos musicais 
tradicionais e feiras de produtos 
diversos.
Esta iniciativa pretende colocar 
Moçambique no mapa do mundo 
em termos de valorização e preser-
vação de ritmos identitários nacio-

nais. A.S
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SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1226  DE JULHO

Enquanto na Baixa da cidade o Gov.Zandamela explicava 
como ataca o polvo,na alta na Valentim Siti,....
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Abdul Sulemane (Texto)

Júlia Manhiça (Fotos)

Em mais um ambiente de trabalho, um colega acabou recordado a comemo-

ração de mais um aniversário da independência do país. Conta que calhou 

enquanto via um programa alusivo à data num canal de televisão nacional, 

em que vários membros da Frelimo apareciam rodeados a um rádio a ouvir 

um discurso. 

Todos os presentes ouviam com atenção o pequeno rádio velho. A mensagem devia 

ser acatada e cumprida com todo o zelo. Actualmente, a maioria dos governantes já 

não está preocupada com o cumprimento das orientações que lhes são imputadas. 

Procuram a todo o custo enriquecer ilicitamente sem nenhum receio de serem 

descobertos. E quando descobertos, nunca demonstram sinais de arrependimento. 

Procuram a todo o custo justificar os seus actos ilícitos como lícitos. 

Será que é essa a sociedade que os moçambicanos desejam? Acredito que não. 

Mesmo com essas atitudes, a sociedade civil moçambicana procura a todo o custo 

questionar esses procedimentos ilícitos. E a verdade, mesmo que se tente ocultar, 

sempre vem à tona. O que ainda incomoda é que os culpados desses actos não são 

responsabilizados. 

Vivemos numa sociedade de impunidade que beneficia uma minoria? Mas como 

diz o adágio popular, a justiça divina tarda mas não falha. Um dia vão pagar pelas 

suas atrocidades.

Mesmo com a divulgação do relatório sobre as dívidas ocultas, soubemos que al-

guns indivíduos confrotados para prestar alguns esclarecimentos procuraram não 

citar certos nomes. Contudo, conseguimos os nomes das figuras que tiveram um 

papel preponderante na materialização deste desfalque.

Essas figuras aparecem em público com caras lavadas. Como se não tivessem feito 

nada de errado. O nome do antigo estadista moçambicano, Armando Guebuza, que 

aparece nesta primeira imagem, foi incansavelmente citado.

Será que vivem acima da justiça. Reparem no à-vontade de Guebuza, a escutar o 

que diz o antigo primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, Hermene-

gildo Infante. 

Estes comportamentos deixam alguns zeladores da justiça do país indignados. O 

ambiente de impunidade irrita qualquer um. É o caso do antigo Presidente do 

Tribunal Supremo, Mário Mangaze, que não consegue esconder o seu desconten-

tamento. Quem não mostra ar de preocupação com esta onda de impunidade que 

vimemos é o antigo Presidente do Conselho Constitucional, Luís Mondlane, várias 

vezes citado nos meios de comunicação social de se ter envolvido em situações 

ilícitas.

Quem aproveitou para comentar o seu descontentamento sobre a situação que vi-

vemos no país foi o embaixador da Palestina em Moçambique, Fayer Abdul Jawad, 

ao secretário-geral da Frelimo, Eliseu Machava, que preferiu disfarçar a sua repulsa 

com o par de óculos escuros.

O outro que também aproveita para dar o seu parecer, talvez se justificando com os 

factores culturais para tamanha ousadia de alguns dirigentes em cometerem actos 

ilícitos, foi o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, que deixa a vice-

-Ministra da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Leda 

Hugo, com uma cara de consentimento. 

Tamanho embaraço face à situação muitas vezes sem alguma para dizer. Pautando 

por olhares carregados de perplexidade perante os atropelos que a verdade tem vin-

do a apanhar ficou a Ministra do Género, Criança e Acção Social, Cidália Chaú-

que, e o Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela. A verdade está com o povo 

mesmo de diferentes formas. 

Perdemos senso da verdade
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Diz-se.
.. Diz-se

Ilec Vilanculo

A 
sustentabilidade da in-
dústria de pesca de cama-
rão, uma das principais 
fontes de divisas do país, 

está ameaçada. Um estudo do Fun-

do Mundial da Natureza (WWF) 

Mediterrâneo – Portugal indica 

que o risco de insustentabilidade da 

indústria de pesca de camarão de-

riva duma combinação de factores 

em que se destaca a sobrepesca que 

provoca pressão sobre o camarão 

juvenil, a pesca ilegal que defrauda o 

país em mais de USD60 milhões por 

ano, capturas acessórias, alterações 

climáticas bem como ameaças aos 

ecossistemas.

Publicado em Portugal e citado pela 

imprensa espanhola, o estudo reve-

la que a captura de camarão caiu de 

nove mil para 1.800 toneladas nos úl-

timos anos, quando comparado com 

a década anterior ao ano 2012.

Explicando os contornos do estudo, 

Maria João Rodrigues, coordenado-

ra do Programa Marinho na WWF 

Moçambique, referiu que, como ac-

ção imediata, a organização apelou 

ao mercado europeu, responsável 

pelo consumo de cerca de 82% do 

camarão pescado em Moçambique, 

para um consumo mais moderado 

para além de promover iniciativas 

que permitam a sustentabilidade da 

espécie.

europeu, sobretudo o espanhol, que 

é um dos maiores importadores, 

para “tomar decisões informadas” e 

“apoiar” uma pesca sustentável atra-

vés de um consumo responsável.

Falando dos factores que contribuem 

WWF lança um grito de alerta sobre o sector

Indústria de camarão em risco 

no agravamento desta situação, a 

WWF indica que os pescadores arte-

sanais pescam camarão juvenil antes 

deste ter a oportunidade de repro-

duzir-se. Por outro lado, nas águas 

profundas, onde se pratica a pesca in-

dustrial, as redes de arrasto põem em  

risco o habitat do camarão.

De acordo com a WWF, a pesca ile-

gal é outro problema que sufoca o 

sector de camarão e estima-se que 

grandes quantidades destes crustáce-

os saem do país sem nenhum contro-

lo. Estima-se que Moçambique perde 

entre 36 a 67 milhões de dólares ano 

com pesca ilegal do camarão.

países do continente africano mais 

vulneráveis às alterações climáticas 

aumenta a pressão sobre as popula-

ções marinhas.

Perante esta situação, a WWF enten-

de que ainda é possível colocar a pes-

ca de camarão de Moçambique numa 

base sustentável oferecendo melhores 

rendimentos, impactos reduzidos no 

meio marinho e maiores margens de 

segurança a longo prazo.

Para tal, definiu três grandes priori-

dades que consistem na sensibilização 

dos governos, empresas, pescadores e 

consumidores sobre os benefícios da 

sustentabilidade e a reconstrução das 

populações marinhas. 

Moçambique está a desenvolver um 

projecto de melhoria de pescas deno-

minada Marine Stewardship Coun-

cil.    

Dados do Ministério do Mar, Águas 

2016, a pesca de camarão rondou em 

volta de três mil toneladas, a mesma 

cifra conseguida em 2015. 

(R.S.)

do Banco Central, um complexo de edifícios que, mesmo antes da 
inauguração, já estavam envolvidos em controvérsia. E a direcção 

muitos detalhes que foram partilhados com convidados e jornalistas, 
o custo da obra não foi revelado, embora os preços mais ventilados 
variem entre os USD230 e os USD300 milhões, tudo com os fundos 
do banco, ou seja, das operações que o regulador faz com a banca 
comercial. Com os hábitos de transparência certamente adquiridos 
dos Estados Unidos, será que o xerife da 25 de Setembro irá partilhar 
esses números com o público ou vai dizer que é uma herança do seu 
antecessor?

dos “lobistas” às declarações do xerife e que tanto enfureceram a elite 
bancária da praça. Será mesmo ou os convites não chegaram a tempo?

a prisão de um dos mais influentes empresários locais por decisão 

buraco de USD30 milhões, a maior dívida de um privado ao inditoso 
banco. Há mais nervosos com a situação, pois poder-se-á provar que 
não foram accionados todos os mecanismos habituais na concessão de 
tão avultado crédito. 

probabilidade de mais uma grande razia nos rinocerontes do Krueger 
Park com o envolvimento de operativos mozas do eixo Magude-

cunhados, querem mesmo uma operação musculada do lado de cá 
da fronteira, uma vez que detêm muita “inteligência” sobre as redes a 
operar no parque. Será que vai haver mais uma confrontação e abates 
à queima-roupa? 

porque um seu coleguinha passou os jogos escolares para o seu pelouro 
e foi buscar a mola – que diziam não existir – com o patrocínio de 

apenas o cartão vermelho para impressionar o chefe…

governamentais moçambicanas com homens de negócios sem 
escrúpulos vindos da China no negócio das madeiras. Desta feita, é o 

na próxima edição…

questões do ambiente e da conservação, há em Espanha o principal 
destino das nossas gambas, uma campanha para se ter cuidado como 
consumo “made in Mozambique” uma vez que o recurso tem sido 
explorado sem se observarem as regras de reprodução das espécies, a 
protecção aos juvenis e as quotas de captura. Por este andar, em breve 
estaremos na aquacultura…

o custo tentam demonstrar que há de facto retirada, com os mais 

entendimento quem sofre é a paz, a confiança e os moçambicanos. 
Será que os telefones dos chefes deixaram de funcionar? 

dos responsáveis pelas dívidas escondidas e o apelo à divulgação 

azul, habitualmente uma instituição bem cinzenta, burocrática e 
conservadora. Porque será?

lá para as bandas do Guaza Muthine. É que, enquanto a sociedade 
discute a despartidarização do Estado, nas barbas de Maputo, um 
quadro de batuque e maçaroca acumula as funções de administrador 
distrital com as primeiro secretário provincial do partido vermelho. 
É mesmo para dizer que o barrulho do pai da democracia a partir da 
Serra da Gorongosa ainda continua sem eco.

Em voz baixa

diz na gíria, ou então a lembrar-se do nariz do Pinóquio. Depois de 
se fabricarem inúmeros relatórios a negar a existência de refugiados 
moçambicanos no Malawi, não é que as duas administrações 

ficção…

WWF preocupada com a captura de camarão em Moçambique
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Jimmy Dludlu em digressão mundial

O 
músico moçambi-
cano de Jazz, Jimmy 
Dludlu, com 34 anos 
de carreira e sete ál-

buns de originais e um DVD, 

realiza, entre Julho de 2017 e 

Junho de 2018, uma digressão 

mundial para divulgar o seu 

mais recente disco intitulado 

“In the Groove”, publicado 

ano passado. 

A digressão mundial tem 

como lema IN THE GROO-

VE: “Moçambique: terra de 

sol, praia e Afrojazz” e visa, 

igualmente, divulgar uma 

imagem positiva de Moçam-

bique depois de nos últimos 

dois anos terem sido repor-

tados na media internacional 

apenas assuntos negativos 

relacionados com dívidas e 

conflito político-militar. Des-

te modo, Dludlu quer contri-

buir no relançamento da boa 

imagem de Moçambique no 

mundo, projectando o país 

como uma escolha para pas-

sar férias e momentos de lazer, 

mas também para fazer negó-

cios.

A digressão deverá escalar 15 

países em todos os continen-

tes e espera-se que quase 30 

milhões de pessoas assistam 

aos seus concertos. As actua-

ções de Jimmy Dludlu, ven-

cedor, em 2016, do Ngoma 

Moçambique com a música 

“Ha Dheva” do álbum “In The 

Groove”, serão feitas em Fes-

tivais de Jazz e, em alguns ca-

sos, deverá também participar 

em programas televisivos, Talk 

Shows, de maior audiência.

Como parte deste projecto, 

entre os dias 27 a 30 de Abril 

o guitarrista esteve presente 

no JAZZAHEAD 2017 em 

Bremen, na Alemanha, uma 

das maiores Feiras Interna-

cionais de Jazz que reúne pro-

dutores de concertos de Jazz, 

agentes, músicos e todos os in-

teressados no mundo de Jazz, 

para expor e discutir as novas 

tendências deste estilo musi-

cal. O stand de Jimmy Dludlu 

estava integrado no pavilhão 

da Brasil Music Export fruto 

de uma parceria com uma em-

presa brasileira que divulga o 

músico pelo mundo.

A digressão teve seu ponta-

pé de saída no dia 1 de Julho 

em Durban, na África do Sul. 

Esta semana, no dia 8 de Ju-

lho, Jimmy Dludlu vai actuar 

no LUGANO JAZZ ES-

TIVAL na Suíça. O músico 

é uma das figuras de cartaz 

deste festival que deverá ser 

transmitido em Directo pela 

TV Sueca para mais de cinco 

milhões de pessoas na Suíça e 

Itália. Jimmy vai actuar ain-

da em Roma e Milão na Itá-

lia. Ainda na Europa, Jimmy 

Dludlu é convidado especial 

para a celebração dos 20 anos 

do Saulkrasti Jazz Festival na 

Letônia. 

A equipa de trabalho do mú-

sico está ainda a negociar ou-

tros espectáculos em Portugal, 

Estados Unidos de América, 

França, Nigéria, Austrália, In-

glaterra, Cabo Verde, Luxem-

burgo, Holanda entre outros 

países que durante o JazzAhe-

ad manifestaram o interesse 

em ter o músico moçambicano 

a actuar nos seus países. A par 

disso, a digressão poderá esca-

lar algumas províncias do país, 

nomeadamente, Sofala, Nam-

pula, Cabo Delgado para além 

de vários shows em Maputo e 

na África do Sul. Esta digres-

são de Jimmy Dludlu conta 

com apoio do Banco Nacional 

de Investimento (BNI). 

N
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A 
SOLTRAIN, uma inicia-
tiva de treinamento solar 
térmico sul-africana, re-
alizou, esta semana, em 

Maputo, o seu quinto seminário 

com o objectivo de, entre outros 

aspectos, discutir as estratégias de 

implementação do projecto “Roa-

dmap Solar Térmico” no país. 

Discursando na abertura do evento, 

a Presidente do Conselho de Ad-

ministração da Empresa Nacional 

de Parques de Ciência e Tecnologia 

(ENPCT), Flávia Dzimba, disse 

que o uso da tecnologia solar tér-

mica no país ainda enfrenta muitos 

desafios, com destaque para o seu 

domínio técnico, divulgação, re-

forço do quadro regulatório, assim 

como o estabelecimento de meca-

nismos e pacotes financeiros para 

apoiar iniciativas públicas e priva-

das do sector.

Dzimba sublinhou ainda haver 

necessidade de uma fortificação 

contínua e consistente do quadro 

regulatório, de modo a estabelecer 

confiança no investimento, incen-

tivar a massificação e estimular a 

participação de todos os grupos de 

interesse.

SOLTRAIN apresenta plano de implementação do 
sistema solar térmico

O projecto apresenta uma visão so-

lar térmica até 2030, cuja proposta 

é a instalação de uma área de 0,1 

metros quadrados (0,07kwh) de 

colectores solares térmicos por ha-

bitante, para uma população de 34 

milhões, em 2030, de acordo com 

as suas estimativas.
Sublinhe-se que, até finais de 2014, 
já haviam sido instalados colectores 
solares térmicos para uma área de 
500 metros quadrados e, até 2030, 
espera-se instalar 3,4 milhões de 
metros quadrados. Os sectores 
prioritários para o uso do sistema 
no país são residencial, turístico, 
público, comercial e industrial. En-
tretanto, durante a apresentação do 
projecto, os participantes questio-
naram o estágio actual do sistema 
solar térmico no país, defendendo 
que para se aderir à ideia é neces-
sário que se tenha exemplo do uso 
desse sistema por parte dos seus 
promotores.
A Universidade Eduardo Mondla-
ne (UEM), parceira do projecto, 
avançou, na ocasião, que contri-
bui na componente de divulgação, 
a partir da educação profissional 
e transmissão de conhecimento 
científico sobre a matéria. Segundo 

o docente da Faculdade de Enge-

nharia naquela Universidade pú-

bica, Geraldo Nhumaio, é preciso 

estender-se a ideia aos civis para o 

uso deste sistema nos empreendi-

mentos em construção, em todo o 

país, em detrimento dos acumula-

dores eléctricos. Acrescentou ainda 

que é  exactamente nesse processo 

em que o governo deve participar 

no sentido de criar um regulamen-

to que obrigue os empreiteiros. 

Refira-se que o “Roadmap Solar 

Térmico” é um plano de imple-

mentação do sistema solar térmico,  

elaborado e discutido durante os 

seminários realizados, em Maputo, 

em Maio de 2013 e Março e Se-

tembro de 2015.

Os eventos contaram com a parti-

cipação dos técnicos dos Ministé-

rios dos Recursos Minerais e Ener-

gia, Educação e Desenvolvimento 

Humano, do Fundo de Energia, 

Electricidade de Moçambique, 

Universidade Eduardo Mondlane e 

a Empresa Nacional de Parques de 

Ciência e Tecnologia.

Já estão disponíveis os bilhetes 
para o segundo jogo da NBA 
em África, a ter lugar no 
próximo dia 5 de Agosto, no 

Ticket Prodomeem, Joanesburgo, 

África do Sul. 

Este jogo, que teve lugar pela pri-

meira vez, no dia 1 de Agosto de 

2015 no Ellis park arena, em Joa-

nesburgo, acontecerá novamente 

após a 15ª edição do Basquetebol 

Sem Fronteiras (BWB) África. O 

seu formato será idêntico ao de 

2015, em que a Team África  en-

frentou a Team World.

A Associação Nacional de Bas-

quetebol (NBA) e a Associação 

Nacional de Jogadores de Basquete 

(NBPA), ambos dos EUA, anun-

ciaram, recentemente, que nomes 

como Dirk Nowitzki (Dallas Ma-

NBA pela segunda vez 
no continente africano

vericks; Alemanha), Kemba Walker 

(Charlotte Hornets; EUA), Thabo 

Sefolosha (Atlanta Hawks; Suíça; 

parente da África do Sul) e Luol 

Deng (Los Angeles Lakers; Sudão 

do sul) irão fazer parte das equipas.

Já em Fevereiro do corrente ano, 

a NBA e a NBPA anunciaram, 

igualmente, que Bismack Biyombo 

(Orlando Magic, República De-

mocrática do Congo) e Emmanuel 

Mudiay (Denver Nuggets, Repú-

blica Democrática do Congo) iriam 

jogar para a Team Africa e que o CJ 

Mccollum (Portland Trail Blazers, 

EUA) vai jogar para a Team World. 

O evento tem apoio da UNICEF, a 

fundação Nelson Mandela e a SOS 

Children’s Villages África do Sul 

(SOSCVSA), e será transmitido 

em directo para África Subsaariana 

nas plataformas tv e internet. 
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O 
Millennium bim assinou, 
em Maputo, quarta-feira, 
4 de Julho, o protocolo de 
adesão ao Clube Empre-

sarial da Gorongosa, no âmbito 
da sua missão de responsabilida-
de social em Moçambique “Mais 
Moçambique Pra Mim”. Com o 
objectivo de apoiar o Programa de 
Educação “Clubes da Rapariga”, o 
protocolo visa apoiar a capacitação 
de raparigas jovens e adolescentes, 
de forma a contribuir para uma 
vida saudável e potencializá-las de 
capacidades de sobrevivência.

O projecto “Clubes da Rapariga” 

tem em vista melhorar a vida das 

jovens que residem nas comunida-

des inseridas no Parque Nacional 

da Gorongosa. As mesmas estão 

vulneráveis à pandemia do HIV-

-SIDA, devido à falta de educa-

ção básica (nas áreas rurais 

do Parque, onde 81% das 

mulheres são analfabetas), 

discriminação e violência do 

género.

Para melhorar esta realida-

de, os “Clubes da Rapariga” 

vai promover palestras com 

mulheres bem-sucedidas na 

sociedade, com um progra-

ma de educação e actividades 

recreativas sobre saúde, nu-

trição, segurança, bem como 

garantindo às raparigas o 

acesso a estágios de curta 

Millennium bim mantém 
apoio ao Parque Nacional 
da Gorongosa

duração para que possam adquirir 

experiência e desenvolver a sua au-

toconfiança.

O contributo do Millennium bim 

ao Parque Nacional da Gorongosa, 

data a anos, um apoio contínuo que 

resultou na construção da Escola 

Primária de Nhancuco no

Parque, em 2008. Esta escola con-

seguiu que cerca de 500 alunos se 

matriculassem e tivessem acesso à 

educação. Ainda em 2011, o banco 

ofereceu material escolar e livros a 

todos os alunos da Escola.

Numa outra vertente, o Millen-

nium bim, atento aos problemas 

ambientais, como a diminuição e 

extinção de algumas espécies ani-

mais, pretende através destes pro-

gramas de educação sensibilizar a 

população do Parque Nacional da 

Gorongosa sobre a importância da 

conservação da biodiversidade.

A Direcção de Arquivo Histórico de Moçambi-
que vem por este meio informar ao público em 
geral e as Instituições Públicas assim como Pri-
vadas, que encontram-se abertas as inscrições 
para o curso de curta duração de Preservação e 
Conservação Preventiva de Documentos.

Arquivo Histórico de Moçambique   

ANÚNCIO DE CURSO 
DE CURTA DURAÇÃO

A Direcção

(Ilegível)

1º Curso
(17.07.2017 a 
27.07.2017)

17.07.2017

27.07.2017

2º Curso
(09.10.2017 a 
19.10.2017)

09.10.2017

19.10.2017

Barracão 
(AulasTeóricas)

Laboratório Campus       
(Aulas Práticas)

Barracão (AulasTeóricas)

Laboratório Campus      
(Aulas Práticas)  

Data Local
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RELATÓRIO E CONTAS 2016

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2016 foi muito especial e extremamen-

banco, descrito de seguida, foi alcançado num 

contexto extremamente difícil para os países 

africanos. 

No caso particular da economia moçambicana, 

a situação foi impactada pela suspensão do 

-

cia da falta de comunicação formal de garantias 

-

-

ser marcado pelo clima de instabilidade política 

-

-

face a esta moeda, e ainda pela forte aceleração 

-

-

-

primeiro lugar, destacar o reforço da posição 

-

fortemente para aumentar a sua capacidade em 

descrito, o ano de 2016 trouxe enormes con-

importância para o Banco Único. 

ao de 2015, aliado a um forte crescimento do 

balanço, de todos os índices de rentabilidade 

-

sicionamento no mercado. 

-

-

aceite pelo mercado.

O Banco Único atingiu todos os seus principais 

O trabalho efectuado e os resultados alcança-

-

-

O alinhamento ainda maior do Banco Único 

Compliance 

e Governance

-

tam no Banco.

-

implementação de um sistema de cobrança e 

postos de cobrança municipais onde o Banco 

-

aumentando assim a componente transaccional 

-

-

-

da publicação Euromoney, e eleito igualmente 

mas ao longo do ano o Banco foi ainda distin-

-

mente considerado o melhor e o mais premiado 

-

mios internacionais. 

-

Governance e Compliance 

com a constante necessidade de manter a ro-

-

pital e acompanhamento criterioso do risco, 

mercado, consubstanciadas no alinhamento 

do pricing de acordo com o risco e consumo 

de capital assume uma importância central na 

Em 2016 o Banco Único atingiu os principais 

-

assegura aos nossos accionistas um retorno do 

-

face a 2015. 

-

-

ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

-

todos os indicadores de rentabilidade conforme 

incorporação dos resultados do ano, em 

-

assente numa estratégia firme, apostando 

-
metros de rendibilidade e sustentabilidade 

-

serão ultrapassados com a enorme dedicação 

do Banco Único.

-
-

-
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO

Economia Mundial

-

-

entre os mesmos.

-

-

-

-

-

-

dade no futuro.

-

economia para políticas mais expansionistas, 

yields nominais aumentado em cerca de 1 pp 

nos títulos do Tesouro norte-americano a 10 

(e, no caso de algumas das suas economias, 

O comércio mundial continuou a apresentar 

-

crescer ligeiramente acima dos mercados 

-

no crescimento do comércio mundial desde 

-

proteccionistas, além do menor crescimento 

das cadeias de produção global, serão outros 

comércio mundial.

Economia dos Mercados 
Emergentes
Os mercados emergentes de importação de 

-

exportadores, embora os benefícios dos preços 

mais baixos da energia e de outros produtos 

-

destes países.

Entre as principais economias de mercado 

-

-

profundas.

Economia da África Subsariana 
e da SADC

-

-

-

-

-

tamento diferenciado, por um lado, com a 

-

estabilidade de preços. 

-

abrandamento da depreciação nominal até 

uma parte das perdas registadas ao longo dos 

suspender o apoio directo ao Orçamento de 

Estado.

Moçambique

para uma importante desaceleração do cres-

de commodities nos mercados internacionais 

(apesar de alguma recuperação em produ-

-

da economia pelos importantes constrangimen-

combinada com o impacto da depreciação 

forma substancial as políticas orçamentais até 

esforços por forma a reestabelecer com a maior 

em termos de políticas orçamentais e de gover-

nance

Igualmente importante para o reforço da con-

e segundo a mesma instituição, o crescimento 

-

especialmente face ao rand sul-africano (maior 

dos preços internacionais das principais ma-

-

-

das com igual período de 2015.

-

-

como em moeda estrangeira (de realçar ainda 

igualmente o regime de acesso pelas institui-

por banco.

Sistema Financeiro 
Moçambicano

-

dos particulares e empresas nos bancos.

-

malparado aumentou ligeiramente, situando-se 

Mercado Cambial

-

-

-

de uma importante erosão ao longo dos 

Mercado Monetário

-

-

imediatos de 6,00 pp. O corredor das taxas 
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foi marcado por uma contínua subida ao longo 

-

alguma instabilidade nas taxas, com impacto 

o preço dos recursos cedidos foi gradualmente 

-

termos médios.

-

-

Mercado de Capitais

-

-

-

-

SÍNTESE DE INDICADORES

31 
Dezembro 

2014

31 
Dezembro 

2015

31 
Dezembro 

2016
Var.% 
16/15

 1.205.056 

-5,6 pp

-6,2 pp

 622.271 

12,1 pp

-1,5 pp

-0,7 pp

 17  20 2

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES

ACTIVIDADE DO BANCO ÚNICO

A Marca Único

-

-

10 prémios internacionais.

Crédito a Clientes Bruto
MZN`000

2014 2015 2016

7.808.377

9.620.255

11.854.895

+23%

Capitais Próprios
MZN`000

2014 2015 2016

1.205.056

1.985.526

2.431.819

+22%

Recursos de Clientes
MZN`000

2014 2015 2016

10.384.777

14.301.833

19.205.921

+34%

Resultados Líquidos
MZN`000

2014 2015 2016

19.666

116.790

440.294

+277%

ROE

2014 2015 2016

1,8%

8,5%

20,6%

Custos operacionais 
/Produto Bancário

2014 2015 2016

58,3%
64,5%

78,2%

Solvabilidade

9,8%

15,4%

12,4%

2014 2015 2016

prestigiada publicação Business Outlook. 

VISÃO 
-

da economia nacional.

Activo Total
MZN`000

2014 2015 2016

12.584.472

16.998.065

22.740.532

+34%
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Negócio e Rede Comercial

MISSÃO 

-

todos os Stakeholders

VALORES
 v

 v

 v

 v

 v

 v

 v

2015

2014

2013

Best Corporate/
Institutional Bank in 
Mozambique

Best Consumer
Digital Bank in 
Mozambique

Best Trade
Finance Bank in 
Mozambique

2016

The Banker

O ano de 2016 foi um ano cheio de grandes de-

-

-

ao longo do ano de 2016 a sua presença, -

-

proporcionar aos contribuintes uma maior co-

tempo e ao município um sistema de gestão 

e controlo de cobranças de impostos e taxas 

O ano de 2016 ficou igualmente marcado 

pela extensão da nossa rede a mais uma 

do primeiro balcão rural do Único no distrito 

mantida a estratégia de comunicação ino-

impacto da estratégia traçada para o segmen-

-

-

de pagamento para start-ups.

co-

-branded

-

pela criação de um Call Center

-

-

-

forma a sua segurança contra a fraude.

relação com o Banco e, no caso das Empresas, 

-

-

-

-

-

seis meses.

-

processamento.

o Banco consolidou a relação com os actuais 

-

mercado, tanto nacionais como multinacio-

tailor-made para este segmento, 

também continuaram conforme referido os 

-

-

-

usam, de forma regular, o Banco Único para 

-

e de crédito acima da média do mercado, o 

decisores de crédito e os procedimentos da 

-

tou numa gestão reforçada de pendentes e 

de processos.

no mercado, o Banco decidiu reestruturar 

Project Finance e Export Credit Finance, bem 

Oil & Gas. 
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bancassurance mais 

seu contributo para a conta de exploração 

do Banco.

Recursos Humanos

2016 pode ser considerado como um dos 

-

-

-

dade sentida ao longo do ano, a entrega e a 

-

O ano foi marcado por uma forte aposta no 

-

-

na gestão dos recursos humanos do Banco 

importância estratégica deste instrumento 

e em alinhamento com a cultura interna de 

-

do em 2016 o processo de migração para um 

-

-

-

ternas empreendidas em 2016, destacam-se 

formação contaram com a participação de 

-

res internos. 

-

-

2015

Masculino Feminino

2016

226
260

218
253

+16%+15%

-

-

necessidades.

GESTÃO PRUDENCIAL

Comité de Auditoria  

em termos do cumprimento da legislação e 

-

e da auditoria interna, por forma a conhecer e 

-

presença dos seus membros permanentes e 

na escolha dos auditores externos para o 

exercício e contas de 2016, bem como super-

de auditoria interna e de compliance

-

Auditoria Interna

-

-

torias a determinadas unidades orgânicas das 

-

processos e procedimentos, o funcionamento 

-

de procedimentos e de segurança, funda-

mentais ao funcionamento do Banco Único. 

-

implementação.

Compliance

-

de controlo. 

-

pelas respostas a pedidos de informação pelas 

entidades externas como sendo Tribunais e 

do Banco, controlando os processos de 

-

-

entidade e pelos processos de Know Your 

Customer de bancos correspondentes do 

o estrangeiro considerando as listas de en-

-

-

-

relacionadas, em primeiro lugar com a inter-

-

-

-

litígio com clientes, parceiros ou intermedi-

contratos/acordos/garantias a celebrar com 

de contratos de fornecedores de bens, pres-

-

selagem e autenticação de documentos ou 

e pareceres sobre campanhas de marketing 

-

-

Interna, conforme descrito acima.

Gestão de Risco Global
No primeiro trimestre de 2016, o Banco rees-

Risk , denomi-

-

nhado o modelo de governance, e assegurada 

-

governance tendo em linha de conta as me-

O modelo de governance -

referido modelo baseia-se nos princípios de 

-

melhorar a capacidade de trabalho e respon-

crescimento do Banco.

-

 v

frameworks
(enterprise-wide risk

operational risk);

 v
Riscos no âmbito do Aviso nº

governance

 v
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 v

 v

 v

 v

 v

ANÁLISE FINANCEIRA
À semelhança do ano anterior, 2016 caracte-

-

e as economias de mercado emergentes e 

registados em anos anteriores a 2015. O abran-

damento do crescimento da economia mundial, 

uma das principais economias mundiais, e um 

-

mias e particularmente na África subsaariana. 

-

tem condicionado a circulação de pessoas e 

-

necessidade de adopção de medidas de con-

tenção orçamental, originando igualmente 

-

commo-

dities

-

-

-

-

do ano. Outra medida adoptada pelo Banco 

-

como moeda estrangeira. 

-

-

Neste contexto de instabilidade macroeco-

-

-

correcto acompanhamento dos clientes e de 

potenciais casos de incumprimento. 

-

 v

 v

 v

 v

 v

-

bilidade calculado segundo a metodologia 

-

Balanço
-

-

do Banco Único. Esta dinâmica foi secundada 

-

-

-

-

-

-

-

Return-

on-Equity

nacional, bem como dos particulares, o Banco 

de cobertura de imparidades, conseguiu miti-

Neste domínio, a sinistralidade da carteira de 

-

-

Produto bancário
-

-

transaccional.

-

-

-

-

Custos operacionais

do crescimento do Banco Único, e onde foi 

-

incorpora uma postura de rigor no controlo e 

-

tem necessariamente na estrutura de custos.

-

gado com a permanente preocupação com 

-

um crescimento mais acentuado do produto 

no decurso de 2016 apenas o seu 5º ano de 

Imparidade
-

-

dos riscos incorridos, em função da prossecu-
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-

onde este opera. Neste âmbito, e com base no 

de cobertura do crédito total por imparidade 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO ÚNICO, S.A.

BALANÇO
Em 31 de Dezembro de 2016

 Notas  

 31 
Dezembro 

2016

 31 
Dezembro 

2015

Activo 

 5 

 6 

 7 

 10 

 11 

 12 

Total do activo  22.740.532  16.998.065 

Passivo 

 15 

 16 

 17 

Total do passivo  20.308.713  15.012.540 

Capital próprio 

 20 

Outros instrumentos de capital 

Total do capital próprio  2.431.819  1.985.525 

Total do capital próprio e passivo   22.740.532  16.998.065

Demonstração de Resultados
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

 Notas  
31 Dezembro 

2016
31 Dezembro 

2015

Juros e rendimentos similares  21  2.150.121 

Juros e encargos similares  21 

 1.246.091  849.708 

 22 

Outros resultados de exploração 

 2.011.197  1.380.116 

 25 

 26 

 10,11 

 1.172.233  889.904 

 838.964  490.212 

Imparidade do crédito  7 

 17 

 622.271 

Impostos sobre o rendimento 

Lucro do exercício   440.294  116.790 

diluído (MZN) 
 167,1  55,9

Demonstração do Rendimento Integral 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Resultado do exercício 

resultados  
 -    -   

 440.294  116.790

Demonstração dos fluxos de caixa do Banco
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

Notas
31 Dezembro 

2016
31 Dezembro 

2015

 440.294  116.790 

 10, 11 

Imparidade de crédito 7

 -   

 -    26.715 

subordinado  -   

 10, 11 

Impostos sobre o rendimento 

 842.126  569.030 

 712.802  1.887.645 

 10, 11 

Fluxos líquidos de caixa das actividades de 
 (164.375)  (108.015)

 6.000 

Empréstimos obtidos  -    22.560 

Fluxos líquidos de caixa das actividades de 
 6.000  667.011 

 554.427  2.446.641 

e nos termos da legislação moçambicana 

-

-

mil, seiscentos e sete meticais e setenta e seis 

 v

Legal;

 v

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
DOS ADMINISTRADORES 

Banco Único, 

-

políticas contabilísticas e outras notas explica-

ã -

para a preparação e apresentação apropriada 

de gestão de risco.

-

liação da capacidade do Banco continuar a 

-

posto de continuidade, não tendo encontrado 

-

-

mente apresentadas em conformidade com as 

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES ANUAIS



RELATÓRIO E CONTAS
8 Savana 07-07-2017

RELATÓRIO E CONTAS 2016 Cont.
 8-24 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio  
do Banco
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

 Total do 
Capital 
próprio 

Capital 
Social 

Outros 

de Capital
 Reserva 

legal 
 Resultados 
acumulados 

Saldo em 31 de 
Dezembro de 2014  1.205.056  1.989.549  -    -    (784.493)

de empréstimo 
subordinado  -    -    -   

social  -    -    -   

2015  -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

Saldo em 31 de 
Dezembro de 2015  1.985.525  2.634.000  19.228  2.950  (670.653)

social  6.000  6.000  -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

Saldo em 31 de 
Dezembro de 2016  2.431.819  2.640.000  19.228  20.468  (247.877)

Notas às Demonstrações Financeiras 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

1. Nota introdutória

de Outubro de 2010.

O Banco Único é uma entidade de direito 

em moeda nacional e estrangeira ou em outros 

-

1.1 Bases de apresentação
-

1.2 Moeda funcional
O metical é a moeda funcional do Banco e as 

apresentadas nesta moeda, arredondada em 

-

1.3 Uso de estimativas

-

-

reportados. Os resultados reais podem diferir 

-

-

-

Principais estimativas e incertezas 
associadas à aplicação das políticas 
contabilísticas

-

-

as circunstâncias.

normas contabilísticas permitem um trata-

ao adoptado, os resultados reportados pelo 

Banco poderiam ser diferentes caso um tra-

tamento diferente fosse escolhido. 

de caixa.

Perdas por imparidade no crédito 
a clientes
 v

 v

Determinação do justo valor

 v

 v

Imposto sobre o rendimento
 v

 v

 v

Imparidade de activos financeiros 
disponíveis para venda
 v

 v

s.

Alteração de Estimativas

-

paridade no crédito a clientes, em função da 

a clientes, conforme consta nas notas 2.6, 

e contas a receber.

2. Principais políticas 
contabilísticas 

aplicadas de forma consistente a todos os 

2.1 Transacções em moeda 
estrangeira 

-

-
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-

2.2 Rendimentos e custos 
financeiros 

-

ou recebimentos de caixa futuros estimados 

-

todos os termos contratuais dos instrumentos 

perdas de crédito futuras.

as taxas pagas ou recebidas, custos de tran-

-

-

sentados na demonstração de resultados e 

 v

 v

 v

 v

-

2.3 Honorários e comissões 
recebidas

-

-

-

-

das, taxas de colocação e taxas de sindicância 

são, geralmente, reconhecidas de acordo com 

sendo prestados. 

referem-se, principalmente, aos custos de 

2.4 Caixa e equivalentes 
de caixa

-

-

empréstimos e adiantamentos a bancos e os 

2.5 Activos financeiros
-

 v

 v

 v

Empréstimos concedidos e contas 
a receber
Os empréstimos concedidos incluem os em-

-

Os empréstimos concedidos são desreconhe-

-

mente todos os riscos e benefícios associados.

-

lidades realistas de recuperação do crédito e 

foram recebidos e tenha sido reconhecida uma 

-

-

No momento inicial, os empréstimos concedi-

dos e contas a receber são reconhecidos ao 

-

-

por compromissos de crédito são reconheci-

do compromisso.

-

Activos financeiros disponíveis 
para venda

-

são reconhecidos na data de negociação 

o Banco tenha transferido substancialmente 

mas não substancialmente todos os riscos e 

o Banco tem intenção de manter por tempo 

-

dram em outras categorias.

 v

 v

 v s suplementares 

-

-

-

registados ao custo.

-

-

caso de perdas por imparidade e de ganhos 

-

resultados.

-

-

-

-

-

-

mensurado ou estimado, permanecendo re-

2.6 Imparidade dos 
activos financeiros

é corrigida, na generalidade, por contrapar-

por imparidade no crédito a clientes continue 

úe 

-

os princípios descritos de seguida.

de imparidade dos empréstimos e adianta-

em default

-

-

-

-

dos como constituindo indícios de imparidade 

 v Incumprimento contratual no pagamento 

 v
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 v

 v

 v -

-

 v

 v

 v

 v
para concessão de um empréstimo.

(i) Análise individual

de-

fault

Banco, considerando, entre outros, os seguin-

 v

 v

-

-

ou incumprimento no Banco e/ou no 

-

-

-

possam resultar da execução das garantias 

de recuperação.

-

foram reconhecidas perda por imparidade são 

(ii) Análise colectiva

-

Os grupos homogéneos de risco são constitu-

-

de crédito e o comportamento da operação de 

-

ridade são estimados com base nos dados 

-

Imparidade dos activos financei-
ros disponíveis para venda

-

reconhecimento da perda por imparidade em 

-

2.7 Activos tangíveis

-

o Banco. Os gastos de manutenção e repara-

ção e outros gastos associados ao uso do ac-

-

-

-

no exercício presente e passados, resumem-se 

vida útil

Imóveis

50 anos

10 a 20 anos

Veículos 5 anos

5 a 10 anos

Os gastos em edifícios alheios são depreciados 

esperada ou do contrato de arrendamento, 

dos dois o mais curto.

2.8 Activos intangíveis
Software informático

-

O Banco regista nesta rubrica os custos incor-

-

Os custos directamente relacionados com o 

futuros para além de um exercício, são reco-

passados corresponde a cinco anos.

2.9 Activos não correntes 
detidos para venda

-

Imediatamente antes da sua classificação 

são registadas como perdas de imparidade 

por contrapartida de resultados do exercício.

sendo este determinado com base no preço 

-

2.10 Imparidade  
de activos não 
financeiros

-

perda por imparidade é reconhecida pelo 

-

imparidade.

2.11  Passivos financeiros

-

-

-

-

ou troca é tratada como o reconhecimento de 

-

2.12 Imposto sobre  
o rendimento
O imposto sobre o rendimento é considerado 

O custo da rubrica de imposto sobre o rendi-

mento é determinado pelo imposto corrente 

-

resultantes das diferenças permanentes, de 

imposto diferido.

-

-

-

-

lístico os impostos diferidos registados são 

-

2.13 Provisões

-

-

2.14 Garantias prestadas 
e compromissos 
irrevogáveis

outros rendimentos reconhecidos em lucros 

de imparidade.

2.15 Resultados em 
operações financeiras

moeda estrangeira incluem os ganhos e perdas 
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-

estrangeira para meticais, bem como da mar-

2.16  Benefícios aos 
empregados

Benefícios de curto prazo

-

-

radas numa base não descontada, sendo con-

passado pelo empregado, e a obrigação puder 

Benefícios pelo término do contrato

Os benefícios pelo término do contrato são 

se compromete, sem possibilidade realista de 

retirada, com um plano detalhado formal para 

rescindir o contrato do empregado, antes da 

sua data normal de reforma, ou proporcionar 

benefícios pelo término, como resultado de 

descontados.

3. Normas emitidas mas 
ainda não adoptadas

NIRF 9 – Instrumentos Financeiros:

-

cluem mudanças na base de mensuração de 

adopção antecipada permitida.

numa base de perda de crédito esperada. O 

NIRF 15 – Rédito proveniente de 
contratos com Clientes:

clientes e duas abordagens para reconheci-

do tempo. O modelo apresenta um contrato 

rédito é reconhecido.

adopção antecipada permitida. 

-

-

NIRF 16 – Locações:

-

cípios para o reconhecimento, mensuração, 

-

adopção antecipada permitida apenas se a en-

-

Não se espera que as seguintes 
novas normas ou alterações tenham 
um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras do Banco:

-

4. Caixa e 
disponibilidades no 
Banco de Moçambique

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Banco de 

 3.079.624  1.604.220

e não é remunerado.

5. Disponibilidades em outras instituições de crédito

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 3.355.036  3.003.387

6. Aplicações em instituições de crédito

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 3.030.647  1.696.561

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 1.677.256 

 3.030.647  1.696.561

7. Crédito a clientes

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 11.577.277 

 251.005 

Imparidade para riscos de crédito 

 11.404.468  9.185.115

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 11.577.277 

 11.854.895  9.620.254

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 -   

Educação  57.127 

Estado 

 11.854.895  9.620.254
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31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 156.251 

 70.555 

 50.527 

 217 

 277.618  363.434

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 (450.427)  (435.139)

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Empréstimos 

 (450.427)  (435.139)

8. Activos financeiros disponíveis para venda

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 165 

 842.849  507.690

9. Activos não correntes detidos para venda

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 

 

 136.654  40.737

10. Outros activos tangíveis

 Saldo em 1  
2016 

Abates 
 Saldo em 31 

Dezembro 

 -    -   

Obras em edifícios 
arrendados 

 2.152 

segurança 

 -   

arrendados/Outros 

 -   

 -    -   

Obras em edifícios 
arrendados  1.550  -   

 -   

 -   

 1  -   

 110  -   

 -   

segurança  -   

 -   

 -   

 520.539  52.917  (10.224)  -    563.232

 Saldo em 1  
 2015 

Abates 
 Saldo em 31 

Dezembro 

 -    -   

Obras em edifícios 
arrendados  1.026 

 -   

 -   

 -   

 576 

 -   

 150  -    -   

arrendados  1.267 

 -   

 -    -   

Obras em edifícios 
arrendados  -   

 -   

 -   

 -   

 -    -   

 -   

 -    -   

 102  -   

 -   

 507.207  16.415  (3.083)  -    520.539 



RELATÓRIO E CONTAS
13Savana 07-07-2017

RELATÓRIO E CONTAS 2016 Cont.
 13-24 

11. Activos intangíveis

  2016

 Saldo em 1   
/Abates

 Saldo em 31 
Dezembro

 -   

 6.027  -   

 -    -   
 -   

 -    -   

 32.576  25.880  -    -    58.456

  2015

 Saldo em 1   
/Abates

 Saldo em 31 
Dezembro

 16.262 

 1.750  6.027 

 -   

 -   

 16.712  17.214  -    (1.350)  32.576

12. Activos por impostos correntes

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Por impostos a recuperar - IRPC  300  300 

Outros impostos  19.919  -   

 -    227 

 -   

Saldo em 31 de Dezembro  7.115  8.042 

 157 

 166 

 -   

 5.063  11.430 

 32.397  19.772

13. Activos por impostos diferidos

-

-

-

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 1.202 

Outros  -   

 140.845  315.888

 Prejuízos 
de custos de 

 Outros  Total 

 352.336  -    -    352.336 

 -   

 313.485  2.403  -    315.888 

 01 de Janeiro de 2016  -   

 1.202  -   

 Outros  -    -   

 31 de Dezembro 2016  130.306  3.605  6.934  140.845

14. Outros activos

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Encargos diferidos 

 96.324  71.580

despesas com encargos diferidos regista os pagamentos antecipados, destacando-se os refe-

15. Recursos de outras instituições de crédito

2016 2015

 529.508  339.907

16. Recursos de clientes

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 19.205.921  14.301.833

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 -   

 8.766.399  6.044.761

17. Provisões

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 10.700  -   

 1.756  -   

 89.865  66.344

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 11.065 

 10.700  -   

 1.756  -   

 -   

 89.865  66.344

18. Passivos subordinados e outros instrumentos  
de capitais próprios

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 Empréstimo subordinado subscrito  

 Juros corridos  - 

 44,247  40,970 
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31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015 2016 2015

 16.672 

 27.575 

 44.247  40.970 100% 100%

uma duração de cinco anos.

19. Outros passivos

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Encargos a pagar 106.626

 439.172  263.486

-

-

20. Capital Social

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 6.000 

 -   

 2.640.000  2.634.000

-

em 2015.

% 
Participação Capital 

subscrito MZN

 2.640.000 100,0% 2.640.000.000

% 
Participação Capital 

subscrito MZN

 2.634.000 100% 2.634.000.000

21. Margem financeira

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 2.150.121 

Empréstimo subordinado  -   

 -   

 1.246.091  849.708

22. Rendimentos e encargos com serviços e comissões 

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 76.657 

 20.570 

 306.237  218.151

23. Resultados em operações financeiras

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 457.977  270.936

24. Outros resultados de exploração

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Outros rendimentos e receitas operacionais 

Outros encargos operacionais 

 892  41.321
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25. Custos com pessoal

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Outros custos 
 (707.564)  (558.206)

-

  31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 55 

 513  444

-

26. Outros gastos administrativos

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

Outros fornecimentos de terceiros 

Transportes  

 (379.091)  (257.311)

27. Imposto sobre o rendimento

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 622.271 

 1.217 

 -   

 10 

 (183.179)  (48.108)

 -   

 (183.179)  (38.851)

 1.202  2.403 

 (181.977)  (36.448)

 -    -  

Imposto sobre o rendimento

-

28. Resultados por acção

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 167,1  55,9 

-

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 6.000 

 2.634.500  2.089.500

29. Caixa e equivalentes de caixa

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 3.727.706  3.173.279

30. Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

 6.144.491  6.779.397

31. Partes relacionadas

Relação 
com 

Custos 

-
-

to 
 Deve-
dores 

 Saldos 
a pa-

gar 

Emprés-
timo 

obtido 
 Depósi-

tos 
 Crédito 
directo 

 Cré-
dito 

-
recto 

 Capital 
realiza-

do 

Nedbank 
-

nista  -    -    -    -    -    -   

-
nista  -    -    -    -    -    -   

Empresas 
-

nistas e 
associa-
das da 

 -    -    -    -    -   
 

100.000  -    -   

Empresas 

-
nistas e 
associa-
das da 

 502  -    -    -   

-
tração  -    -    -    -    -   

- Inst. 
-

nista  -    -    -    -    -    -    -   

Outros 
accionis-
tas 

-
nista  -    -    -    -    107 

 247.994  7.931  502  46.391  60.198  688.859 127.022  4.233  6.000 
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Relação 
com 

 Custos 

-
-

to 

Em-
prés-
timo 

obtido 

Dispo-
-

dades 
e 

aplica- Depó-
sitos 

 Cré-
dito 

directo 

 Cré-
dito 

-
recto 

 Capital 
realizado 

 Ca-
pital 

reali-
zado 

Nedbank -
nista  -    -    -    -    -   

-
nista  -    -    -    -    -    -   

Empresas 
-

nistas e 
associa-
das da 

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Empresas 

-
nistas e 
associa-
das da 

 -    -    -    75 

 -    -    -    -    -    -    -    -   

- Inst. 
-

nista  -    -    -    -    -    -    -   

Outros ac-
cionistas 

-
nista  -    -    -    -    -   

(195.406)  4.806  60.198 7.044 77.759  64.189  243  594.000  75

32. Gestão do risco
O controlo e a gestão do risco são assumidos pelo Banco Único como um pilar primordial na 

-

-

mecanismos de reporte claros e coerentes.

Princípios de Governance e Gestão do Risco

compliance e tecnologias de informação, entre outros.

 v

 v

 v governan-

ce

 v

 v

 v

 v

 v
a delegação de poderes, bem como os canais de comunicação contemplados nas políticas 

 v -

 v -

 v

 v
da adopção de controlos internos abran-

autoridade e segregação.

Estrutura da Gestão de 
Risco e Actividades 
Desenvolvidas

Estrutura da Gestão de Risco

accionista do Banco Único, em Junho de 

as suas políticas e procedimentos em matéria 

-

tos, políticas e procedimentos, assente num 

-

No decorrer do primeiro trimestre de 2016 

-

enterprise-wide risk 

management

Operacional (operational risk management

sentido de obter sinergias na coordenação 

da gestão e controlo de riscos do Banco. Em 

gestão global de risco do Banco Único, o 

modelo de governance assegura, sobre a res-

determinação dos princípios gerais de contro-

lo e gestão dos riscos, garantindo os recursos 

-

-

 v

 v

-

 v

falhas operacionais e de propostas de 

-

lidade de medição.

-

de todos os riscos geridos pelo Banco.

-

 v

-

-

Único em matérias de estratégia de risco, 

riscos de mercado, entre outros, desem-

 v

e da auditoria interna, por forma a conhe-

 v -

de forma regular o cumprimento dos 

estruturas, controlos, procedimentos e 

-

panhamento de risco são assistidas por 

 v
-

-

analisar e propor metodologias, políticas, 

 v -

a carteira de crédito do Banco, de modo 

risco de crédito dentro de parâmetros 

 v
-

acompanhamento, controlo e gestão do 

risco de crédito e o risco de concentração 

na carteira de crédito. Tem também como 

 v

como principais responsabilidades a ges-

tão do balanço do Banco, incluindo, entre 

outros aspectos, o acompanhamento do 

e, adicionalmente, a implementação de um 

-

tão prudente dos aspectos relacionados 

com o capital do Banco, honrando os li-

 v -

-

mento da execução das políticas adoptadas 

pelo Banco em matéria de gestão de risco 

 v -
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de gestão e controlo dos riscos é gene-

 v

a missão de monitorar o funcionamento 

do sistema de controlo interno do Banco, 

-

ce de acordo com a complexidade dos 

a cultura de controlo para assegurar a ob-

e externos.

Principais actividades 
desenvolvidas
Neste contexto, apresentam-se abaixo al-

consonância com a regulamentação nacional 

 v -

 v

 v -

 v -

 v -

 v Elaboração de Testes de Esforço refe-

 v -

 v
melhoria da função de gestão dos riscos, 

-

-

 v

de risco e introdução de melhorias nos 

 v -

unidades orgânicas do Banco, conforme 

descrito na secção abaixo dedicada ao 

 v

 v
modelo de imparidade independente 

-

 v Implementação de melhorias contínuas, em 

matéria de gestão e controlo de risco, na 

 v

 v Introdução de melhorias na criação de 

-

externos e internos.

Universo de Riscos

Banco adopta a gestão de risco como um pilar 

controlo e acompanhamento dos principais 

Risco de Crédito
O risco de crédito tem a sua origem na possi-

contratuais estabelecidas perante o Banco 

-

como a seguir se apresenta

1. Fase de concessão
Esta fase inicia-se, antes da concessão pro-

do crédito, na capacidade de reembolso do 

-

Banco aceita para empréstimos e adiantamen-

-

ção sobre mecanismos de controlos do limite 

de risco de crédito e políticas de mitigação. 

-

2. Fase de 
acompanhamento

-

-

ou resolução de processos operacionais 

-

-

-

O Banco também analisa os riscos decorrentes 

3. Fase de recuperação
O Banco Único analisa de forma separada as 

default

 Crédito sem 
 1 - 30 dias  31 - 60 dias  > 60 dias  Imparidade 

31 Dezembro 2016

crédito 

Empresas  6.727 

Total  11.577.277 

31 Dezembro 2015

crédito 

Empresas 

 21.006 

Total 

2016 2015 

Políticas de Imparidade

encontrem em default -

 v

 v

 v

 v

 v -

 v

 v

 v

 v

Análise individual

default

 v

 v
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registado no balanço.

Análise colectiva

-

-

terísticas de risco semelhantes.

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

-

Mitigação de risco de crédito
-

Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas  
de mitigação
O Banco Único aplica técnicas de redução / mitigação de risco de crédito, em conformidade 

com a regulamentação prudencial, nas fases de concessão e acompanhamento.

-

forward

garantia suplementares ou de redução de risco de crédito. Os principais tipos de garantia para 

 v

 v

 v

 v

 v

 v

-

Risco de liquidez

-

-

-

-

 v

 v
considerados.

 v

3 meses 
meses e 1  Superior  Sem prazo 

 Total 

Activo 

-
ponibilidades 
no Banco de 

 -    -    -    -    -   

-
des em outras 

crédito  -    -    -    -    -   

crédito  -    -    -   

 567.705  22.115 

-

 Total dos acti-   
 21.712.625 

Passivo 

-

de crédito  -    -    -    -    -   

clientes 
 

-
nados  -    -    -    -    -   

Total dos passi-  

Gap de liquidez 
 

Gap acumulado 
de liquidez  2.077.368  1.310.898  (25.735)

 
1.845.504 

 
6.167.365  1.932.949  -  
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3 meses 
meses e 1  Superior  Sem prazo 

 Total 

Activo 
-

ponibilidades 
no Banco de 

 -    -    -    -    -   
-

des em outras 

crédito  -    -    -    -    -   

crédito  1.677.256  -    -    -   
 

 121.115 
-

 -    -    -    -    -   
 -    -    -    -    -    -   

 

Passivo 
-

de crédito  -    -    -    -    -   

clientes  -    -   
-

nados  -    -    -    -    -   
 -    -    -    -    -    -    -   

Total dos passi-
 -   

Gap de liquidez 
 

Gap acumulado 
de liquidez  (455.927)

 
(356.373)  697.463  2.341.301 

 
5.182.520  1.314.263  -  

Risco de mercado

-

commodities. 

-

taxas de câmbio.

gaps

 Meticais 

 Dólares 
america-

 Euros 
 Li-

bras 

 Co-
roa 

Sué-
cia 

Japo- -
Total

Activo 

-
ponibilidades 
no Banco de 

 -    -    -    -   

-
des em outras 

crédito  166.115 
 

 1.022 

crédito  -    -    -    -   

clientes  -    -    -    -    -    -   

-
ceiros disponí-

 -    -    -    -    -    -   

 27.712  -    -    -    -    -    -   

  
 1.022 

 

Passivo 

outras institui-
 -    -    -    -    -    -   

clientes 
 

 -    -    -    -   

-
dinados  -    -    -    -    -    -    -   

Outros pas-
 -    -    -    -   

Total do pas-  
 -    -    -    -   

operacional  2.341.697  50.306  8.215  23.820 
 

5.990  1.022  472  297  2.431.819

gap

Países  Moedas 
 Posição por 

moeda* e a posição1 

165.106 

1.022 
Japão 

90.122 1.123.128
1

gaps entre 

 Meticais 

 Dólares 
america-

 Euros 
 Li-

bras 

 Co-
roa 

Sué-
cia 

Ja-
po- -

Total

Activo 

-
lidades no Banco 

 -    -    -    -   

em outras institui-  

crédito  -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -   

-

 507.525  -    165  -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -   

 
12.002.712 

 

Passivo 

de crédito  -    -    -    -    -    -   

clientes 
 

 -   
 

 -    -   

-
nados  -    -    -    -    -    -    -   

 
 -    -    -   

  
 -    -    -   

Posição global  
1.944.604  31.780  6.740  820  143  720  295  423  1.985.525

Igualmente para 2015, apresenta-se o gap

Países  Moedas 
 Posição por 

moeda* e a posição1 

 720 

Japão 

 155.075 

 40.923  1.047.563

1

RISCO DE TAXA DE JURO 
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mismatch de repricing

da carteira (risco de repricing

repricing.

-

 1-3 meses 
 3-6 

meses 
 6-12 

meses 
 2 - 3  Sem 

Taxa  Total 

Activos 

-
lidades e 

em outras 

de crédito  -    -    -    5.471.094 

 50.000  -    -    -    -    840.000 

clientes  -    -    -    11.109.873 

Elementos 
não sensí-

1  -    -    -    -    -    -    5.319.565 

Total de 
activos 

 
14.291.078 

 
2.094.938  508.496  17.409  509.046  -   

 
5.319.565 22.740.532 

   

Passivos 

de outras 

de crédito  -    -    -    -    -    -    528.729 

clientes 
 

 -   
 

 -   18.536.049 

Elementos 
não sensí-

2  -    -    -    -    -    -   
 

 1.243.934 

Total de 
passivos 

 
14.283.253  1.787.904 

 
2.278.763  692.689  -   

 
22.169 

 
1.243.934 20.308.713

1 Inclui

outros rendimentos similares.

2 Inclui

 1-3 
meses 

 3-6 
meses 

 6-12 
meses 

 1-2  2 - 3 
 Sem Taxa  Total 

Activos 

-
des e aplica-

crédito  725.250  -    -    -    -    744.065 

 -    -    -    -    -    -    512.778 

clientes  -    -    -    -    8.838.827 

Elementos não 

 -    -    -    -    -    -    6.902.395 

Total de activos  8.512.119 
 

1.492.589  90.962  -    -    -    6.902.395 16.998.065 

Passivos 

-

de crédito  -    -    -    -    -    -    339.859 

clientes 
 

 1.077.100  -    -    -    14.009.619 

Elementos não 

 -    -    -    -    -    -    663.061 

Total de pas-
sivos 11.389.444 

 
1.145.229 

 
737.704  1.077.100  -    -    663.061  15.012.539

Justo valor de activos e passivos financeiros

 31 Dezembro 2016 31 Dezembro 2015

escriturada  Justo Valor escriturada  Justo Valor 

crédito 

Empréstimos subordinados 

a) Disponibilidades e aplicações em instituições  
de crédito

overnight corresponde ao 

b) Crédito a Clientes
-

c) Recursos de Clientes e outros empréstimos

Risco operacional

-

-

-

31 Dezembro 
2016

31 Dezembro 
2015

151.090 93.539

 v loss data report

process 

owners

 v
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 v

 v -

 v

 v

 v

process owners -

Risco de solvência e gestão de capital

 v

 v

 v

 v

 v

determinação do capital regulamentar.

Rácio de Solvabilidade
31 Dezembro 

2016
31 Dezembro 

2015

 Outros instrumentos de capital 

 1.767.010  1.780.092 

 Risco de crédito  13.995.529  11.438.348 

 Elementos extra-patrimoniais 

 151.090  93.539 

 Risco de mercado 

 Total dos riscos  14.236.741  11.572.810 

13,2% 16,0%

 Tier I capital 12,0% 14,8%

12,4% 15,4%

como o risco estratégico, risco reputacional, risco de compliance e risco de tecnologias de in-

33. Eventos subsequentes
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
DO BANCO ÚNICO, S.A.
RELATIVO AO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ANUAIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RELATÓRIO

-

-

-

-

PARECER

O Conselho Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Relatório sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras

Opinião 

Bases para a Opinião

-

para a nossa opinião. 

Outra Informação
Os administradores  informação

 

-

.

ão é materialmente incon- materialmente incon-

de outra forma parecer conter distorç

em outra informação obtida

existe uma distorção material nessa outra informação, somos obrigados a reportar esse facto. 

Não temos nada a reportar a este respeito. 

Responsabilidade dos Administradores pelas demonstrações 
financeiras

-

ão 

Na preparação das demonstraç

Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das 
Demonstrações Financeiras

 v

para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção 

a derrogação do controlo interno. 

 v -

 v -

 v

 v



RELATÓRIO E CONTAS
23Savana 07-07-2017 TEMA DA SEMANA

RELATÓRIO E CONTAS 2016 Cont.
 23-24 

ANEXO À CIRCULAR Nº 3/SHC/2007
MODELO III Balanço - Contas Individuais (Activo)

Notas / 
Quadros 

31 Dezembro 2016

imparidade e imparidade e 
Valor Líquido

31 Dezembro 
2015

Activo

resultados

21

26.715

0

28.002.655 1.023.321 26.979.334 20.171.818



RELATÓRIO E CONTAS
24 Savana 07-07-2017

RELATÓRIO E CONTAS 2016 Cont.
 24-24 

ANEXO À CIRCULAR Nº 3/SHC/2007
MODELO III (PASSIVO) Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Notas / 
Quadros 

31 
Dezembro 

2016

31 
Dezembro 

2015

Passivo

centrais

detidos para negociação

resultados

outros empréstimos

representadas por títulos

correntes

diferidos

Instrumentos 

subordinados

Total de Passivo 24.547.515 18.186.293

55

602

57 Outros instrumentos de 
capital

- 56

resultados transitados

2.431.819 1.985.525

26.979.334 20.171.818

ANEXO À CIRCULAR Nº 3/SHC/2007
MODELO IV Demonstração de Resultados - Contas Individuais

Notas / 
Quadros 

31 
Dezembro 

2016

31 
Dezembro 

2015

Juros e rendimentos 
similares

2.150.121

Juros e encargos similares

1.246.091 849.708

instrumentos de capital

cambial

Outros resultados de 
exploração

2.011.197 1.380.238

70

71

77

Imparidade de outros 

Imparidade de outros 26.715

impostos
 622.271  153.238 

Impostos

65

Resultados após impostos  440.294  116.790 


