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 A história inspiradora de um grupo de jovens empreendedores moçambicanos que idealizou e 
executou um projecto imobiliário multimilionário de trinta e quatro pisos, divididos em duas torres 
modernas de “standard” internacional que  fixa novos limites na indústria e empresta à capital o sabor 
de um pedaço de Wall Street. 

 Mas, mais do que betão e beleza, exalta-se o sonhar, a criatividade, o querer e o acreditar de um grupo 
de moçambicanos que, no meio de tanta coisa negativa, renova a fé e acredita em Moçambique e no 
melhor que há: os moçambicanos. 

 Muitos não aderiram ao projecto porque era “bom demais para ser verdadeiro e para ser moçambicano”. E, hoje, a frase 
de Nelson Mandela nunca foi tão real: “Tudo parece impossível até que seja feito”. E estes jovens fizeram. E é possível. 

VBC: é possível VBC: é possível 
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ma sexta-feira de Feve-
reiro de 2015. Dois exe-
cutivos de topo de uma 
seguradora nacional de 

primeira linha estacionaram o seu 
luxuoso veículo de linhagem alemã 
na Rua n.o 1.194, por detrás dos 
escritórios da “Mcel” e do Hotel 
VIP. Ali, no aterro da Maxaquene, 
nessa altura, começava a ganhar 
forma o “Maputo Financial Dis-
trict”, uma espécie de Wall Street 
à moda moçambicana. É um po-
deroso quarteirão que alberga a 
sede de bancos, seguradoras, tele-
fonias móveis, petrolíferas e firmas 
de consultoria, na capital. Os dois 
executivos procuravam, para ar-
rendar ou comprar, uma nova sede 
para a sua seguradora e haviam 
sido abordados por um desconhe-
cido promotor imobiliário moçam-
bicano que estava, pela primeira 
vez, a desenvolver um projecto 
imobiliário ali no competitivo e 
apetecível aterro da Maxaquene.

A estes executivos havia sido apre-
sentado, antes, uma maquete arqui-
tectónica de dois edifícios gémeos. 
Eram duas torres gémeas de 17 pisos 
cada, que seriam implantadas num 
talhão com uma área de 2.434m2. Os 
edifícios e zonas de apoio estariam 
incorporadas numa área de 2.136m2.

É-lhes dito que cada uma daque-
las torres que viam em desenho de 
computador iria albergar cerca de 
300 pessoas, cada, e seriam equi-
padas com salas de conferências, 
biblioteca, zona de arquivo, escri-
tórios, um silo automóvel comum 
com capacidade para 247 lugares de 
estacionamento, uma zona de res-
tauração, ginásio e oito elevadores. 
Os gabinetes de topo teriam, até, 
casas de banho privadas e de luxo!

No desenho, a fachada dos dois 
edifícios era uma reprodução au-
tenticada das torres financeiras de 
Wall Streat, em Manhattan. Era de 
vidro torcido encaixado em alumí-
nio belga puro. Era como se a sede 
da “Goldman Sachs”, da “JP Mor-
gan Stanley” ou mesmo do “Citi 
Group” fosse transladada de Nova 
Iorque para KaMpfumo. Seria a 
primeira vez, na História da cons-
trução civil de Moçambique, que 
um edifício de escritórios usaria tão 
sofisticado e caríssimo acabamen-
to no seu desenho arquitectónico.

Os promotores explicaram aos 
executivos que isso exigiria uma 
abordagem de instalação diferente, 
mais desafiadora e complexa do que 
o vidro de nível convencional. A sua 

montagem só seria possível com re-
curso a plataformas elevatórias mó-
veis e guinchos. Os vidros seriam 
importados de Paris e fornecidos 
pela gigante francesa de Corbevoie, 
Saint Gobain. É simplesmente a 
mesma fábrica que fez fortuna ofe-
recendo vidro torcido a parte con-
siderável das torres em Manhattan.

Para trazer o edifício à realidade 
seriam necessárias 26 firmas, des-
de os empreiteiros principais aos 
subempreiteiros, incluindo nacio-
nais e estrangeiros. A duas torres 
teriam o nome de “VBC Energy 
Towers”. VBC é o nome abrevia-
do do promotor, e queria aprovei-
tar o “boom” do sector de energia.

Os dois executivos ficaram im-
pressionados com o desenho que lhes 
era apresentado. Mas era excelente e 
sério demais para ser verdade e com 
a agravante de ser uma empresa to-
talmente detida por moçambicanos, 
e o Chief Executive Officer (CEO) 
da empresa, na altura, tinha menos 
de 40 anos de idade. Decidiram visi-
tar as obras no aterro da Maxaquene 
e lá estavam a ser implantadas as 
estruturas primárias. O preço? Foi-
-lhes apresentado duas opções para 
a área que queriam em metros qua-

drados. A primeira, na quantia cer-
ta de dois milhões, e a segunda em 
cerca de quatro milhões de dólares!

Os dois executivos voltaram aos 

seus escritórios e, entre eles, co-
mentaram que o projecto era sério 
demais para sair do papel e para ser 
feito em Moçambique. Além dis-
so, no terreno, e na fase em que o 

projecto estava, nada fazia acredi-
tar que aquele sumptuoso desenho 
visto na maquete poderia tornar-se 
realidade. Os dois administradores 
concluíram que era mais um projec-
to de sonhadores que teria um final 
igual a tantos outros e que, naquela 
fase, era quase impossível trazer um 
pedaço da arquitectura de Wall Street 
para o aterro da Maxaquene. E, as-
sim, não avançaram com a compra.

No dia 15 de Setembro de 2022, 
sete anos depois, um dos executi-
vos vê pelo telejornal o chefe do 
Estado, Filipe Nyusi, a inaugurar 
dois imponentes edifícios com 17 
pisos, cada, com a fachada exube-
rante de vidro torcido a arrebatar a 
paisagem do aterro da Maxaquene.

Os dois edifícios que ali estavam 
a ser inaugurados eram, agora, um 
complexo ministerial a albergar o 
Ministério da Energia e Recursos 
Minerais e o Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Reli-
giosos. Acontece que o projecto é 
exactamente igual, preto no branco, 
à maquete que o executivo vira em 
2015. No dia seguinte, já sozinho, 
conduziu a sua luxuosa viatura até 
ao local e, “voilà”, ali estava ma-
terialmente expresso, em betão, 
vidro e mármore, o desenho que 
lhe fora apresentado em 2015, no 
qual só não acreditou porque era 
grande demais para ser executado 
em Moçambique e por moçambi-
canos de quem nunca antes ouvira 
falar, no ramo da construção civil 

e do desenvolvimento imobiliário.
Agora estava diante de si, o que 

era antes um conjunto de palavras 
de “marketing” a transpirar impos-
sibilidade, já na forma física. São 

os dois novos reis de betão e vidro 
do “Maputo Financial District” 
com duas identificações numéricas. 
As escadas faraónicas de mármo-
re negro português levam ao 510 e 
516. Estes são os novos endereços 
do Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos e do 
Ministério da Energia e Recursos 
Minerais, ali na Rua n.o 1.194, que 
é mediadora entre a Av. 25 de Se-
tembro e a Rua dos Desportistas.

O Grupo VBC, uma empresa de 
jovens moçambicanos sem apelidos 
sonantes, cada um com a sua história 
de superação forjada no “cocktail” 
de sobrevivência dos bairros subur-
banos de Maputo, ousou sonhar e 
sonhou em não ter limites para os 
seus sonhos. O resultado está à vis-
ta de todos: idealizou e executou 
um ambicioso projecto imobiliário 
nunca antes desenvolvido em Mo-
çambique, e, em parceria com o 
Estado, a sua criatividade alberga 
hoje instituições do Governo, num 
país com défice de infraestruturas.

A história inspiradora de um gru-
po de jovens empreendedores mo-
çambicanos está agora registada ali 
no aterro da Maxaquene em forma 
de duas torres gémeas. Idealizado, 
executado e entregue, está um multi-
milionário projecto imobiliário de 34 
pisos, divididos em duas torres mo-
dernas de “standard” internacional.

Um projecto que veio desafiar e 
fixar novos limites da arquitectura 
e da construção civil e emprestou 

a KaMpfumo o sabor de um pe-
daço de Wall Street. Mas, mais do 
que betão e beleza, as duas torres 
exaltam o sonhar, a criatividade, o 
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(Continua na pág. 04)

As torres gêmeas do Grupo VBC 
e o triunfo da criatividade 

A nossa escolha para figura do Ano de 2022:
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As torres gêmeas são o sabor de um pedaço de Wall Street em Maputo

Descrição completa das torres e das suas funcionalidades

 
O PROJECTO 

 
ÁREA DO TALHÃO – 2.400 m² 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO – 27.000 m² 

 

TORRE 1 

MINISTÉRIO DE ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 

 (7.771,40 m²) 

 

TORRE 2 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

 (7.739,00 m²)  

SILO AUTO: 

§  PISO 0 – 11 ESTACIONAMENTO (8.313,00 m²)  

§  PISO 12: ESCRITÓRIOS (1.186,00 m²) 

§  COBERTURA: ÁREA TÉCNICA DAS TORRES E SILO AUTO 
(EQUIPAMENTO AVAC E GRUPOS GERADORES) 

ÁREAS COMUNS: 2.066,00 m² 

 

 

SILO
AUTO 

TORRE 1 TORRE 2
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de Empresas e Marcasde Empresas e Marcas

organizam “The Golf Cup 
Millennium bim CFAO”

“Sasol” patrocina Festival
de Timbila – M’saho

banco “Millennium bim” pa-
trocinou, o torneio “The Golf 
Cup Millennium bim CFAO”, 
aberto a empresas e institui-

ções em Moçambique, com o objecti-
vo de promover a prática desportiva.

O evento realizou-se há dias, e fi-
cou marcado por uma forte participa-
ção, tendo as inscrições esgotado no 
dia 30 de Novembro. No total, foram 
inscritas quarenta equipas, oitenta joga-
dores, de cerca de trinta empresas e ins-
tituições de diferentes áreas, das quais 
doze pertencentes ao “Millennium bim”.

José Reino da Costa, 
presidente da Comissão 
Executiva do “Millennium 
bim” disse que a prova de 
golfe permitiu “estreitar os 
laços empresariais através 
da prática do golfe num 
ambiente descontraído”. 

“Por outro lado, o ‘Mi-
llennium bim’ tem apos-
tado no apoio ao des-
porto como veículo de 
transmissão de valores 
e promoção de hábitos 
de vida saudável. Saúdo 

a organização pelo excelente evento que 
propiciou destaque deste desporto em Mo-
çambique”, afirmou José Reino da Costa

O torneio que, se realizou no Campo de 
Golfe da Polana, teve como grandes ven-
cedores: “Millennium bim” (1.o lugar), 
“Quis” (2.o lugar) e “Heineken” (3.o lugar).

O balanço do “The Golf Cup “Millen-
nium bim” CFAO” foi positivo, e os par-
ticipantes destacaram a excelente organi-
zação. O “Millennium bim” reafirmou o 
seu compromisso de promover e apoiar 
a realização de eventos desportivos.

“Millennium bim” e parceiros

uinze grupos de timbila par-
ticiparam na vigésima oitava 
edição do Festival de Timbila – 
M’saho, que se realizou no dia 

17 de Dezembro. O Festival M’saho é um 
evento anual com o objectivo de promo-
ver a diversidade cultural musical e instru-
mental, especialmente através da timbila.

O evento teve lugar em Quissico, no dis-
trito de Zavala, na província de Inhambane, 
e este ano teve como embaixador Jimmy 
Dludlu, que é conhecido por, nas suas mú-
sicas, combinar elementos modernos e ele-
mentos tradicionais, incluindo a timbila.

Em 2015, a timbila foi proclamada pela 

U N E S C O 
(Organização 
das Nações 
Unidas para 
a Educação, 
Ciência e Cul-
tura) como 
Património da 
Humanidade.

S e g u n d o 
Ovídio Ro-
dolfo, direc-
tor-geral da 
“Sasol”, em 
Moçambique, 

com este patrocínio a “Sasol” pretende con-
tribuir para o desenvolvimento da cultura e 
do património histórico de Moçambique.

Segundo Daniel Chapo, governa-
dor da província de Inhambane, o novo 
formato do Festival de Timbila confe-
re melhor qualidade ao evento e uma 
excelente experiência para o público.

Ainda em Inhambane, a “Sasol” pa-
trocinou, em Novembro, o Festival 
do Tofo, uma outra forma de promo-
ção e desenvolvimento da cultura, que 
teve lugar na praia do Tofo, juntan-
do diversos artistas locais e nacionais.

A
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Mphanda Nkuwa e IHA iniciam segunda fase da avaliação da  

Sustentabilidade Hídrica do Projecto Hidroeléctrico de 1.500 MW 
o âmbito do acordo 
de cooperação com a 
Associação Interna-
cional de Hidroelec-

tricidade (IHA, International 
Hydropower Association) e com 
o apoio da Agência Noruegue-
sa de Cooperação e Desenvol-
vimento (Norad), o Gabinete de 
Implementação do Projecto Hi-
droeléctrico de Mphanda Nkuwa 
(GMNK) realizou recentemente, 
em Maputo, um workshop para 
avaliação da sustentabilidade 
hídrica em Moçambique, com 
enfoque no Projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa. 

Com um custo estimado de 
4,5 mil milhões de dólares norte-
-americanos, o projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa in-
clui o desenvolvimento de uma 
barragem a fio de água, localiza-
da a 61 km a jusante de Cahora 
Bassa, no Rio Zambeze, na pro-

víncia de Tete. Uma central hi-
droeléctrica com capacidade ins-
talada de produção de energia de 
até 1.500 Megawatts e uma linha 
de transporte de energia de Tete 
à Maputo de 1300 quilómetros. 

A cooperação procura alinhar 
o desenvolvimento de energia 
hídrica em Moçambique com 
boas prácticas internacionais. O 
objectivo é tornar os projectos 
mais sustentáveis e contribuir 
para a implementação do Acor-

do de Paris sobre mitigação e 
adaptação às mudanças climáti-
cas, protegendo o meio ambiente 
e respeitando as comunidades.

Com uma visão de transparên-
cia e melhoria contínua, o projec-
to de Mphanda Nkuwa foi sujei-
to a uma avaliação independente 
com a ferramenta HESG - Hydro-
power Environmental, Social and 
Governance Gap Analysis Tool, 
ou seja, Parâmetros Internacionais 
de Avaliação da Sustentabilidade 

de Hidroelectricidade. O processo 
de avaliação baseia-se na consulta 
de comunidades, inspeção visual 
do local, bem como na audito-
ria de documentação relevante.

Este workshop promove a 
oportunidade de partilhar a ex-
periência da avaliação, com vista 
a melhorar a toma de decisão, o 
alinhamento com as expectativas 
das instituições financeiras, e en-
gajamento com a sociedade civil. 

O workshop juntou várias ins-
tituições como o Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia 
(MIREME), a Electricidade de 
Moçambique, a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa, o Ministério da 
Terra e Ambiente, a ARA Centro 
Zambeze, Empresas de Energia 
da África Austral (SAPP), ins-
tituições académicas, organiza-
ções não-governamentais, so-
ciedade-civil e o sector privado. 

Este workshop dá seguimento 

à formação profissional que de-
correu de 20 a 22 de Outubro do 
ano passado, sobre Ferramentas 
de Hidroelectricidade Susten-
tável em Moçambique para as 
Instituições Governamentais e 
não Governamentais, incluindo 
Instituições financeiras inter-
nacionais, partes interessadas 
no projecto Mphanda Nkuwa. 

Este processo de avaliação é fi-
nanciado pelo Reino da Noruega 
e do Governo da Suiça (SECO), 
em parceria com a IHA, o qual 
(prevê a capacitação técnica e 
formação do GMNK, MIREME, 
entidades do Governo de Moçam-
bique, financiamento do processo 
de acreditação Social, Ambiental 
e Governança (Environmental 
Social and Governance - ESG), 
contratação do consultor indepen-
dente para certificação do projec-
to em ESG e certificação ESG.

N

querer e o acreditar de um grupo 
de moçambicanos que, no meio de 
tanta coisa negativa, renovam a fé 
e acreditam em Moçambique e no 
melhor que há: os moçambicanos.

Tal como os dois executivos que 
serviram de pretexto para a sinop-
se destas linhas, muitos outros não 
aderiram ao projecto porque era sim-
plesmente “bom demais para ser ver-
dadeiro e para ser moçambicano”. E, 
hoje, nos endereços 510 e 516 no ater-
ro da Maxaquene, a frase de Nelson 
Mandela nunca foi tão real: “Tudo 
parece impossível até que seja feito”. 
E estes jovens fizeram. E é possível.

Quem for ao famoso “Maputo Fi-
nancial District”, hoje, e não passar 
pelas torres gémeas, equivale a “ir 
a Roma sem ver o Papa”. Mais do 
que os edifícios, em si, está regista-
da a capacidade dos moçambicanos 
quando lhes é dada uma oportu-
nidade. Até há bem pouco tempo, 
seria quase impensável assumir um 
projecto desta dimensão sem pensar 
nos estrangeiros para o desenvolve-
rem e deles recebermos as chaves e 
manual de uso. Mas, hoje, há uma 
página de grandes possibilidades 
que se abre com o marco fixado pela 
VBC. Os moçambicanos já não po-
dem resumir-se apenas à força bra-
çal executora das ideias concebidas 
pelos estrangeiros. A VBC provou 
que os moçambicanos podem lide-
rar no pensamento e na estratégia, 
ou seja, na solução de infraestruturas 
modernas. O projecto deu emprego 
a cerca de 650 pessoas, incluindo 
engenheiros, técnicos e auxiliares. 
Nacionais e estrangeiros. Todos 
orientados por jovens moçambicanos.

Jovens que estudaram o melhor 
elevador e contactaram a THYS-
SENKRUPP, em Essen, na Alema-

nha. Estudaram a fachada moderna 
e contactaram a “Saint Gobain”, 
em Paris. Estudaram o alumínio de 
qualidade e fizeram negócios com 
“Reynaers”, em Bruxelas. São todas 
empresas seculares que lidam com as 
gigantes no mundo com denominador 
comum qualidade “triplo A”. Ter jo-
vens moçambicanos a pagar facturas e 
a ter serviços de ponta é um indicador 
de onde estes jovens querem chegar 
e onde se colocam quando decidem 
empreender e fazer negócios. Isso 
deve orgulhar os moçambicanos.

As torres gémeas são um misto 
de fé, qualidade e beleza, em suma, 
uma história de vencedores que de-
cidiram jogar um campeonato inter-
nacional tendo como único e mais 
valioso activo a moçambicanidade.

Intervindo na cerimónia de inaugu-
ração das torres, o chefe do Estado, 
Filipe Nyusi, disse que “os dois edifí-
cios estão à altura de responder a todos 
os serviços e vão garantir a interacção 
sectorial, tornando os processos mais 
céleres e eficientes” e são uma res-
posta ao dilema de infraestruturas.

“É um edifício moderno que sur-
ge principalmente no âmbito dos 
esforços para trazer mais espaço 
como, por exemplo, uma bibliote-
ca, um auditório, uma sala de for-
mação, entre outros. A sala de for-
mação permite um investimento do 
Ministério para aumentar cada vez 
mais o conhecimento aos seus fun-
cionários. Em termos de auditório, 
anteriormente muitos eventos eram 
realizados fora do edifício porque 
acarretam custos por consequência 
e neste âmbito temos a possibilida-
de de fazer todos os eventos neste 
edifício”, afirmou o secretário-per-
manente do Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia, Teodoro Vales.

Os edifícios foram pensados 
para acolher instituições diferentes 
e autónomas, ancoradas ao núcleo 
institucional comum, conferindo in-
dependência e liberdade através da 
separação dos núcleos do sistema 
de acessos verticais. “Em quarenta 
e sete anos da existência do Minis-
tério da Justiça, encontramo-nos em 
diferentes edifícios da cidade, e isso 
perturbava o princípio constitucional 
de unicidade. Ao concentrarmos as 
dezassete unidades orgânicas do Mi-
nistério envolvendo 248 funcionários, 
nós teremos uma maior produtivida-
de, contacto, unicidade e maior cruza-
mento, quando precisarmos de fazer 
um trabalho em conjunto. Portanto, 
este foi o princípio que norteou a con-
centração do Ministério num único 
edifício com vista a uma maior pro-
dutividade. Este foi um gigantesco 
passo dado não pelo Ministério, mas 
pelo Governo, no sentido de mostrar 
que o investimento em infraestruturas 
públicas é um sinal de crescimento 
do Governo e do Estado moçambi-
cano, é um sinal da valorização do 
povo, que é o principal destinatá-
rio das nossas actividades”, disse o 
secretário-permanente do Ministério 
da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, Manuel Malunga.

Se o topo das torres de Manhat-
tan oferece a vista do East River, no 
topo das torres gémeas comtempla-
-se a cidade e a Baía de Maputo. 
Os idealizadores e executores desta 
construção emblemática que respira 
modernidade, tecnologia, inovação, 
robustez e imponência são a nos-
sa Figura do Ano de 2022. Os jo-
vens do grupo VBC e o seu líder, 
Rofino Licuco.

Quadros da VBC apresentando as funcionalidades das torres ao Chefe do Estado
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Destaques

“Esperamos que não seja uma reedição 
do Acordo de Roma”

epois de uma campa-
nha de desinformação 
que ganhou corpo com 
o falhanço, em 19 de 

Dezembro, do encerramento da 
base da Gorongosa, estando já 
no local Mirko Manzoni, envia-
do especial da Organização das 
Nações Unidas, Ossufo Momade 
foi obrigado a fazer uma “prova 
de vida”. Estava estava a ganhar 
corpo a narrativa segundo qual 
o presidente da Renamo estava 
sob custódia dos seus próprios 
militares na Serra da Gorongosa, 
que teriam recusado fazer par-
te da coreografia da cerimónia 
de encerramento do processo de 
desarmamento, desmobilização 
e reintegração, que estava mar-
cada para aquele dia na base 
de Mapangapanga, em Vundu-
zi, nas matas da Gorongosa.

A secretária-geral da Renamo, 
Clementina Bomba, organizou uma 
conferência de imprensa, na sexta-
-feira da semana passada, 23 de De-
zembro, para contradizer a narrativa 
segundo a qual o presidente da Re-
namo havia sido forçado a ficar nas 
matas da Gorongosa pelos homens 
armados da Renamo descontentes 
com o processo de desarmamento, 
desmobilização e reintegração.

“A informação é completamen-
te falsa. E isso ilustra muito bem 
a irresponsabilidade de quem pre-
tende ser político sem princípios e 
também de quem aceita repercutir 
tais informações sem o fundamen-
to devido”, disse. E acrescentou: 
“Estamos aqui para desmentir com 
veemência a informação posta a 
circular pelo delinquente e cadas-
trado Vitano Tsingano dando conta 
de que o nosso presidente general 
Ossufo Momade se encontra retido 
pelos militares que estão na base do 
quartel-general na Gorongosa”.

Mas, até agora, Ossufo Mo-
made não havia aparecido, e a 
desinformação partiu da falta de 
explicações por parte da Renamo 
e do Governo e do enviado das 
Nações Unidas sobre o que cau-
sou o falhanço da cerimónia.

Na passada segunda-feira, como 
que a fazer “prova de vida”, Ossufo 
Momade deu uma conferência de 
imprensa, em Nampula, sua terra 
natal, onde não explicou o que se 
passou no dia 19 de Dezembro, mas 
apontou o dedo ao Governo como 
sendo responsável pelo falhanço e 
acusa a Frelimo de estar a reeditar 
o fracasso dos outros Acordos.

“Esperamos que não seja uma 
reedição dos incumprimentos dos 
Acordos de 4 de Outubro de 1992 e de 
5 de Setembro de 2014 que criaram 

instabilidade no país”, afirmou.
Mas o Presidente da República, 

Filipe Nyusi disse, no seu discur-
so à nação, no dia 20 de Dezem-
bro, que a culpa era da Renamo, 
que andou a trocar as listas.

O enviado das Nações Unidas 
a Moçambique, Mirko Manzoni, 
disse, há sete dias, à Voz de Amé-
rica: “Não podemos pagar pensões 
sem estarmos preparados e sem 
recursos”. E acrescentou que o as-
sunto das pensões não é fácil e que 
estão a ser feitos esforços para sa-
ber como buscar os recursos, para 
que os desmobilizados sejam inte-
grados no sistema das pensões.

Por outro lado, Ossufo Moma-
de disse, na segunda-feira, que 
a cerimónia do encerramento do 
processo de desarmamento, des-
mobilização e reintegração, infeliz-
mente, não aconteceu por causa dos 
sistemáticos incumprimentos por 
parte dos outros intervenientes.

 “Ficamos cada vez mais preo-
cupados com os anúncios de ine-
xistência de fundos e a alegada 
insustentabilidade de pensões para 
os nossos combatentes. A nossa 
preocupação é maior ainda quan-
do estes anúncios põem em causa 
as garantias dadas durante todo 
o processo de implementação do 
DDR. Não se compreende estas 
revelações, que fazem transpare-
cer um recuo num momento cru-
cial, o que não é desejável para 
nenhuma das partes”, afirmou.

Em declarações ao 
, na terça-feira 

da semana passada, André Majibi-
re, que foi secretário-geral da Re-
namo e membro da Comissão dos 
Assuntos Militares no processo 
de desarmamento, desmobiliza-
ção e reintegração, disse que não 
houve qualquer planificação para 
o encerramento da base da Goron-
gosa no dia 19 de Dezembro.

Segundo disse André Majibi-
re ao , quem é 
responsável pela desmobilização 
é a Comissão dos Assuntos Mili-
tares, e acrescentou que esta Co-
missão não fez qualquer anúncio 
de encerramento dessa base.

“Nós não planificámos ne-
nhum encerramento da base”, 
afirmou, distanciando-se das in-
formações postas a circular.

Segundo André Majibire, a Co-
missão dos Assuntos Militares, 
na qualidade de órgão que coor-
dena a desmobilização, ainda não 
reuniu para determinar o encer-
ramento daquela base. “Portan-
to, foi um alarme falso”, disse.

O processo de desarmamen-
to, desmobilização e reintegração 

acontece no contexto do Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacional de 
Maputo, de 6 de Agosto de 2019, 
assinado entre o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, e o presiden-
te da Renamo, Ossufo Momade.

Depois do seu começo, teve uma 
paragem de cinco meses. Foi reto-
mado em 19 de Novembro de 2021 
na base de Namaita, em Murrude-
pula, na província de Nampula.

O processo de desarmamento, 
desmobilização e reintegração vai 
abranger cerca de cinco mil homens 
e vinte e seis membros da Junta Mi-
litar da Renamo. Neste momento, 
foram abrangidos pelo processo 
cerca de noventa por cento, mas 
apenas cerca de quarenta elementos 
é que foram integrados na Polícia.

Debater a viabilidade das 
eleições distritais

No mesmo discurso, e para gran-
de surpresa, o presidente da Renamo 
disse que o seu partido está pronto 
para debater sobre a viabilidade 
das eleições distritais em 2024. 

“As eleições distritais previstas 
constitucionalmente para 2024 têm 
sido objecto de recomendações em 
ambientes acidentais e, no último 
Informe na Assembleia da Repú-
blica, houve chamamento para re-
flexão, o que nos parece estar em 
contramão com o esforço colectivo 
de consolidação dos entendimentos 
e dos Acordos celebrados entre os 
signatários”, disse e acrescentou: 
“Entendemos ser sensato ouvir a 
nossa voz como um actor incontor-
nável na nossa política doméstica. 
A nossa exclusão na abordagem 
dos assuntos de interesse do Estado 
tem sido mais preocupante, porque, 
jurídica e legalmente, existimos 
e somos parte de órgãos relevan-
tes do Estado moçambicano”.

Ossufo Momade disse que não se 
fecham a qualquer debate desde que 
seja em salvaguarda dos superiores 

interesses do povo moçambicano, 
e que são pelo respeito mútuo.

A propósito das eleições, Ossufo 
Momade recordou que, ao longo de 
2022, que está a findar, começou a 
preparação do processo autárqui-
co, e que houve muita controvérsia 
quanto à indicação, por concurso pú-
blico, do director-geral do STAE.

“A tentativa de intromissão abu-
siva do partido no poder no pro-
cesso do concurso público foi uma 
evidência irrefutável de falta de 
respeito pelas regras democráti-
cas, infelizmente o crónico apaná-
gio do nosso opositor mais directo 
durante as eleições”, afirmou.

Raptos realizados pelo SERNIC
Num discurso em que abordou 

vários assuntos em forma de radio-
grafia de 2022, Ossufo Momade 
também falou sobre os raptos, que 
estão a afugentar vários empresá-
rios, e tocou na ferida em que to-
dos evitam tocar: o SERNIC.

“Os raptos e sequestros envol-
vendo agentes do Serviço Na-
cional de Investigação Criminal 
e da PRM, numa clara afronta 
ao Estado, exigindo resgates mi-
lionários às suas vítimas, cujos 
valores circulam no sistema ban-
cário, foram outros dilemas vi-
vidos pelos moçambicanos.”

Ainda quanto à segurança na-
cional, Ossufo Momade falou de 
Cabo Delgado e da contratação 
das forças ruandesas e da SADC, 
que, na sua opinião, foi feita “à 
revelia de todos os moçambica-
nos”. “Como se não bastasse, criou 
ilegalmente uma suposta ‘Força 
Local’ para o arrepio da Constitui-
ção da República. Estes factos se-
dimentam a ditadura demonstrada 
durante o ano de 2022”, afirmou.

Marchas só para a Frelimo
O presidente da Renamo disse 

também que as organizações da 

“sociedade civil”, as organizações 
profissionais e outros intervenien-
tes sociais estão a ser brutalmente 
reprimidos, a ponto de ser impedida 
qualquer manifestação pacífica.

“Foi usada a Polícia, a força ar-
mada e outros meios repressivos, 
características típicas de uma dita-
dura. As vendedoras do Mercado 
do Xipamanine e do Mercado de 
Peixe, na cidade de Maputo, a po-
pulação do distrito de Mulumbo, na 
província da Zambézia, que reivin-
dicou a troca da moeda malawiana, 
os médicos que exigiam esforços 
visíveis das Forças de Defesa e 
Segurança para resgatar o seu cole-
ga, médico raptado, a detenção de 
jovens no distrito de Inhassoro, na 
província de Inhambane, que rei-
vindicavam o acesso ao emprego 
na SASOL, e outros jovens, que, 
junto do Ministério de Trabalho e 
Acção Social, na cidade de Mapu-
to, igualmente reivindicavam a falta 
de emprego, são alguns dos exem-
plos da ditadura vivida em 2022”, 
afirmou.

“O programa ‘Sustenta’ é um 
fracasso para dilapidar o 

erário público”
Ossufo Momade também atacou 

o programa “Sustenta”, que é a 
bandeira de Filipe Nyusi. “Os su-
cessivos e fracassados programas 
de agricultura não passam dum 
saco azul para dilapidar o erário pú-
blico. Dizer que em Moçambique 
não temos fome é ignorar a dura 
realidade enfrentada por milhares 
de famílias que não conseguem 
ter uma única refeição condig-
na”, afirmou Ossufo Momade.

Segundo a Renamo, ao longo 
de 2022 a bandeira do Governo do 
dia foi o programa “Sustenta”. A 
pretexto desta propaganda falhada, 
foram realizados eventos pomposos 
que serviram apenas para dilapidar 
o erário público, foram anunciados 
números avultados de tractores e, 
ao fim de um ano, não há nenhum 
resultado palpável nem se conhece 
o paradeiro dos tractores e quem fo-
ram os beneficiários. “A única certe-
za que os moçambicanos têm é que 
o ‘Sustenta’ foi um fracasso como os 
vários programas até aqui existen-
tes”, afirmou. 

D

Ossufo Momade faz “prova de vida” e acusa Governo de comprometer o DDR
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ermina já neste fim-de-semana o ano de 2022. Da pró-
xima vez que o estimado leitor estiver a folhear o 

 será em 2023. No meio de tanta incerte-
za, pelo menos isso podemos garantir-lhe. O ano de 2022, que 
agora se vai, entra nos anais da História nacional como um 
anos dos mais difíceis, pelo menos a nível socio-económico.

As condições gerais do país tendem a deteriorar-se para a es-
magadora maioria dos moçambicanos, que faz das tripas co-
ração para ter a certeza da póxima refeição. O tecido económi-
co nacional está a estrangular-se, e a corda tem a injustiça de 
rebentar sempre do lado dos que menos podem. E, infelizmen-
te, para os moçambicanos, os que menos podem são a maioria.

E nisto do tecido económico há duas formas de ver as coisas. A 
primeira é a sempre disponível, com a qual o moçambicano co-
mum é bombardeado através dos noticiários, e não passa de ta-
belas de “Excel” e de umas estatísticas fictícias que podem ser 
manipuladas dependendo do objectivo de quem conta os núme-
ros. Vai daí que, num dia, o chefe do Estado ou o ministro das 
Finanças podem aparecer a dizer que a economia está a crescer 
e, no dia imediatamente a seguir, os mesmos sujeitos podem apa-
recer a dizer que a economia está num cenário restritivo, e perfi-
lam um conjunto de jargões para lhe servir de justificativa. De-
pendendo do que se quer alcançar, podemos ser carne ou peixe.

A isso juntam-se também narrativas em benefício próprio dos 
rapazes das Delegações nacionais ou regionais do Banco Mun-
dial ou do Fundo Monetário Internacional, e também dependen-
do do querem sacar ou por onde querem extorquir, há sempre 
uma tabela que, dependendo da audiência, pode levar os mais 
variados nomes, tais como “projecções”, “reviews”, “outlooks”.

Mas, para além de todos esses jogos de computador, há os moçam-
bicanos reais, homens e mulheres, jovens e crianças, que não tiveram 
a sorte de estar por detrás dos computadores a manipular o que quer 
que seja, nem podem estar nos hotéis das principais avenidas a de-
bater fantasias ou mesmo a jogar roleta russa com números. Esses 
são os moçambicanos de Moçambique. São os cidadãos que, de sol 
a sol, com base na sua criatividade e coragem, estão a fazer verda-
deiras teses de doutoramento prático em economia de sobrevivência. 
Esses moçambicanos que nem sequer fazem parte das estatísticas do 
computador. Esses moçambicanos que, com os seus “my love”, pra-
ticamente garantem o sistema de transporte e fazem ligação entre os 
centros de produção e os centros de consumo. Esses moçambicanos 
que, de dia, estão à procura de almoço e jantar para as suas famílias e, 
à noite, vêem na televisão que saiu o primeiro carregamento de gás, e 
nunca ninguém lhes explica quem é o vendedor, quem é o comprador 
e quem fica com o dinheiro do negócio. Esses moçambicanos que 
já não se agitam com essas notícias, porque estão certos de que eles 
são o seu próprio Governo. Eles que criam e dirigem o seu próprio 
sistema de transporte, eles que criam e dirigem o seu próprio sistema 
de educação, eles próprios que criam e dirigem o seu próprio sistema 
de saúde que consiste em rezar para não ficar doente, enfim, os que 

criam o seu Moçambique fora do Moçambique dos computadores. 
Para estes moçambicanos, é redundante dizer que 2023 será difícil.

O governador do Banco de Moçambique já veio a público dizer que 
“no médio e curto prazo, antecipa-se a continuação do aumento dos 
preços, a reflectir o ajustamento dos preços dos produtos administra-
dos e a repassagem dos elevados custos do petróleo e dos alimentos no 
mercado internacional, para a economia doméstica”, pois “há ainda 
muitos factores críticos ligados à economia nacional” que poderão in-
fluenciar esse provável aumento do custo de vida, reduzindo, assim, o 
poder de compra das famílias e complicando ainda mais as suas vidas.

“O Banco de Moçambique vaticina a prevalência de elevados 
riscos e incertezas associados às projecções de inflação, com des-
taque para prováveis ajustamentos dos preços dos bens adminis-
trados, sobretudo dos combustíveis, assim como o prolongamen-
to do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia”, afirmou.

Quase na mesma linha veio também o primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, durante a apresentação, na Assembleia da República, do Pla-
no Económico Social e do respectivo Orçamento do Estado, dizer que o 
custo de vida vai aumentar em 2023, porque, segundo disse, há muitas 
probabilidades de a actual taxa de inflação de 10,7% atingir os 11,5 %.

Dizer aos moçambicanos que 2023 será difícil equivale a não saber 
em que condições eles já vivem. É desconhecer em absoluto a luta 
diária que cada moçambicano trava pela sua sobrevivência. Pior do 
que está, certamente que não estará. A lógica económica na qual a 
esmagadora maioria dos moçambicanos vive desafia qualquer lógica.

Se os moçambicanos se guiassem por essas palavras de dilú-
vio que vêm sobre o próximo ano, estariam a assumir que al-
guma vez estiveram bem. O que não é verdade. Há muito 
que o Estado se demitiu das suas funções básicas. O Estado já 
nem sequer é capaz de garantir um livro escolar em condições.

Basta notar que, em plene greve dos médicos, o Estado também en-
trou em greve contra os médicos, e os hospitais, que já funcionam em 
crise, só viram o caos agudizado. Morreu gente morreu nesse braço-
-de-ferro, no qual a responsabilidade é exclusivamente do Governo, 
que prometeu um conjunto de condições aos médicos e nunca cum-
priu. Fazer braço-de-ferro com os médicos durante trinta dias é a prova 
de quem não tem qualquer responsabilidade política sobre as pessoas.

Os salários são a dança que são. E os moçambicanos, sempre 
habituados a sobreviver, continuaram a sobreviver, porque nunca 
dependeram destes senhores. Pior que não ter médicos, pior que ter 
livros errados, pior que não ter transporte, pior que não ter salários, 
certamente que não há-de acontecer. E os moçambicanos têm sido 
exímios em viver sem o Estado, sendo eles o seu próprio Estado. 

O que poderá acontecer em 2013 que não aconteceu já? Vem aí 2023, 
e os moçambicanos, que sempre lutaram até onde puderam, continua-
rão a lutar. E é essa força de gente honesta, trabalhadora e criativa que 
nos inspira. Isto não se faz com “Excel”, nem com computadores nem 
com “reviews”. Isto faz-se com a vida real que a maioria vive. Que ve-
nha o ano de 2023, que a nação-coragem estará aqui. 

Editorial

T

O ano de 2023 e a
nação-coragem
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organizam “The Golf Cup 
Millennium bim CFAO”

“Sasol” patrocina Festival
de Timbila – M’saho

banco “Millennium bim” pa-
trocinou, o torneio “The Golf 
Cup Millennium bim CFAO”, 
aberto a empresas e institui-

ções em Moçambique, com o objecti-
vo de promover a prática desportiva.

-
cou marcado por uma forte participa-
ção, tendo as inscrições esgotado no 
dia 30 de Novembro. No total, foram 
inscritas quarenta equipas, oitenta joga -
dores, de cerca de trinta empresas e ins -
tituições de diferentes áreas, das quais 
doze pertencentes ao “Millennium bim”.

José Reino da Costa, 
presidente da Comissão 
Executiva do “Millennium 
bim” disse que a prova de 
golfe permitiu “estreitar os 
laços empresariais através 
da prática do golfe num 
ambiente descontraído”. 

“Por outro lado, o ‘Mi -
llennium bim’ tem apos -
tado no apoio ao des -
porto como veículo de 
transmissão de valores 
e promoção de hábitos 
de vida saudável. Saúdo 

a organização pelo excelente evento que 
propiciou destaque deste desporto em Mo -

O torneio que, se realizou no Campo de 
Golfe da Polana, teve como grandes ven -
cedores: “Millennium bim” (1.o lugar), 
“Quis” (2.o lugar) e “Heineken” (3.o lugar).

O balanço do “The Golf Cup “Millen -
nium bim” CFAO” foi positivo, e os par -
ticipantes destacaram a excelente organi -

seu compromisso de promover e apoiar 
a realização de eventos desportivos.

“Millennium bim” e parceiros

uinze grupos de timbila par-
ticiparam na vigésima oitava 
edição do Festival de Timbila – 
M’saho, que se realizou no dia 

17 de Dezembro. O Festival M’saho é um 
evento anual com o objectivo de promo-
ver a diversidade cultural musical e instru-
mental, especialmente através da timbila.

O evento teve lugar em Quissico, no dis-
trito de Zavala, na província de Inhambane, 
e este ano teve como embaixador Jimmy 
Dludlu, que é conhecido por, nas suas mú-
sicas, combinar elementos modernos e ele-
mentos tradicionais, incluindo a timbila.

Em 2015, a timbila foi proclamada pela 

U N E S C O 
(Organização 
das Nações 
Unidas para 
a Educação, 
Ciência e Cul-
tura) como 
Património da 
Humanidade.

S e g u n d o 
Ovídio Ro-
dolfo, direc-
tor-geral da 
“Sasol”, em 
Moçambique, 

com este patrocínio a “Sasol” pretende con-
tribuir para o desenvolvimento da cultura e 
do património histórico de Moçambique.

Segundo Daniel Chapo, governa-
dor da província de Inhambane, o novo 
formato do Festival de Timbila confe-
re melhor qualidade ao evento e uma 
excelente experiência para o público.

Ainda em Inhambane, a “Sasol” pa-
trocinou, em Novembro, o Festival 
do Tofo, uma outra forma de promo-
ção e desenvolvimento da cultura, que 
teve lugar na praia do Tofo, juntan-
do diversos artistas locais e nacionais.

A

Q

Mphanda Nkuwa e IHA iniciam segunda fase da avaliação da  

Sustentabilidade Hídrica do Projecto Hidroeléctrico de 1.500 MW 
o âmbito do acordo 
de cooperação com a 
Associação Interna-
cional de Hidroelec-

tricidade (IHA, International 
Hydropower Association) e com 
o apoio da Agência Noruegue-
sa de Cooperação e Desenvol-
vimento (Norad), o Gabinete de 
Implementação do Projecto Hi-
droeléctrico de Mphanda Nkuwa 
(GMNK) realizou recentemente, 
em Maputo, um workshop para 
avaliação da sustentabilidade 
hídrica em Moçambique, com 
enfoque no Projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa. 

Com um custo estimado de 
4,5 mil milhões de dólares norte-
-americanos, o projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa in-
clui o desenvolvimento de uma 

-
da a 61 km a jusante de Cahora 
Bassa, no Rio Zambeze, na pro-

víncia de Tete. Uma central hi-
droeléctrica com capacidade ins-
talada de produção de energia de 
até 1.500 Megawatts e uma linha 
de transporte de energia de Tete 
à Maputo de 1300 quilómetros. 

A cooperação procura alinhar 
o desenvolvimento de energia 
hídrica em Moçambique com 
boas prácticas internacionais. O 
objectivo é tornar os projectos 
mais sustentáveis e contribuir 
para a implementação do Acor-

do de Paris sobre mitigação e 
adaptação às mudanças climáti-
cas, protegendo o meio ambiente 
e respeitando as comunidades.

Com uma visão de transparên-
cia e melhoria contínua, o projec-
to de Mphanda Nkuwa foi sujei-
to a uma avaliação independente 
com a ferramenta HESG - Hydro-
power Environmental, Social and 
Governance Gap Analysis Tool, 
ou seja, Parâmetros Internacionais 
de Avaliação da Sustentabilidade 

de Hidroelectricidade. O processo 
de avaliação baseia-se na consulta 
de comunidades, inspeção visual 
do local, bem como na audito-
ria de documentação relevante.

Este workshop promove a 
oportunidade de partilhar a ex-
periência da avaliação, com vista 
a melhorar a toma de decisão, o 
alinhamento com as expectativas 

-
gajamento com a sociedade civil. 

O workshop juntou várias ins-
tituições como o Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia 
(MIREME), a Electricidade de 
Moçambique, a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa, o Ministério da 
Terra e Ambiente, a ARA Centro 
Zambeze, Empresas de Energia 
da África Austral (SAPP), ins-
tituições académicas, organiza-
ções não-governamentais, so-
ciedade-civil e o sector privado. 

Este workshop dá seguimento 

-
correu de 20 a 22 de Outubro do 
ano passado, sobre Ferramentas 
de Hidroelectricidade Susten-
tável em Moçambique para as 
Instituições Governamentais e 
não Governamentais, incluindo 

-
nacionais, partes interessadas 
no projecto Mphanda Nkuwa. 

-
nanciado pelo Reino da Noruega 
e do Governo da Suiça (SECO), 
em parceria com a IHA, o qual 
(prevê a capacitação técnica e 
formação do GMNK, MIREME, 
entidades do Governo de Moçam-

de acreditação Social, Ambiental 
e Governança (Environmental 
Social and Governance - ESG), 
contratação do consultor indepen-

-

de Empresas e Marcasde Empresas e Marcas

festas felizes e 
próspero ano novo
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Opinião

Por Paulo Zucula

ara o desenvolvimento e 
progresso económico as 
instituições no seu sentido 
lato (organizações sociais. 

políticas e administrativas, leis e 
regulamentos, actos legais ou ce-
rimoniosos, costumes e tradições, 
etc.) têm um papel central. A in-
compatibilidade dessas instituições 
(principalmente das formais e in-
formais) cria a fissura que impede 
a transição ou a harmonia entre em-
presas formais e informais1. Para o 
informal pagar imposto pode ser 
uma extorsão do Estado porque 
este não lhe dá quase nada em tro-
ca. Para o mesmo informal regis-
tar uma empresa consome tempo 
e custa dinheiro que ele não tem. 
Além disso, ele, o informal, vê o 
registo da empresa como forma de 
controlo do Estado, que atrai toda 
uma série de inspectores e fiscais 
que o vêm multar, ou extorquir, em 
vez de educar. É imperativo que 
o Estado, como criador e guar-
dião das instituições, dispense a 
devida atenção a este assunto no 

contexto de harmonia institucio-
nal e da dualidade económica.

Se as políticas e as estratégias 
moçambicanas se norteiam pelos 
Países que tiveram sucessos e se 
transformaram em desenvolvidos, 
então que se busque as referências 
no seu todo para peneirar e encon-
trar os factores mais determinan-
tes para o estabelecimento de um 
sector privado mais potente. Ao 
fazer assim, será fácil descobrir 
que, em determinados momentos 
da sua história, os governos desses 
países protegeram o seu empresa-
riado informal e o guiaram na sua 
transformação para se tornar em 
formal. No período que precedeu 
a revolução industrial, a Europa 
tinha a imagem económica que 
Moçambique tem hoje. A sua eco-
nomia era de subsistência e emi-
nentemente informal. A população 
era maioritariamente agrícola, e a 
manufactura de bens e produtos de 
consumo era essencialmente casei-
ra. As pessoas dependiam muito 
mais do apoio comunitário do que 
de instituições administrativas.

No início da revolução industrial 
na Inglaterra (país considerado 
pioneiro) e nos Estados Unidos, o 
sistema governativo e de negócios 
apoiou o que se chamava “Outwork 
System” ou “putting-out system”, 
que se caracterizava pela produção 
de partes de um produto em casa 
ou em oficina artesanal individual. 
Maioritariamente a manufactura 
caseira era informal. As partes ou 
componentes do produto eram for-
necidas a um empresário que depois 
fazia a montagem final do produto. 
Este sistema foi largamente usado 
na indústria têxtil, produção de sa-
patos e de botas2. Este modelo de 
negócio era claramente uma for-
ma de apoiar a transição do sec-
tor informal (caseiro) em formal.

Durante a guerra do Vietname, 
o Governo Americano abriu possi-
bilidades de negócios para as suas 
empresas e não a outros Países, 
mesmo os aliados. Os helicópteros 
que participaram na guerra foram 
produzidos pela empresa America-
na Bell e nenhum desses aparelhos 
foi importado de um outro país, 

mesmo que tivesse melhor mate-
rial. Empresas Norte Americanas 
como Brown and Root, MK foram 
chamadas para construir todas as 
infra-estruturas militares modernas 
para servir o exército Americano 
no Vietname do Sul3. A indústria 
de armamento e do petróleo Nor-
te Americana foi chamada a fazer 
negócios com o Governo para ali-
mentar a guerra. Dow Chemical, 
MacDonnel Douglas, etc., etc. 
tiveram oportunidades de crescer 
económica e financeiramente com 
a bênção do seu Governo. Todas 
estas empresas tiveram que sub-
contratar outras (mesmo informais) 
no interior dos Estados Unidos para 
responder a esta procura massiva 
dos seus produtos ou serviços. Nos 
dias de hoje os Governos dos Países 
desenvolvidos têm mecanismos le-
gais e económicos para a expansão 
além-fronteiras das suas empresas 
que, por sua vez, têm tendência para 
trazer consigo outras mais peque-
nas e mais informais para prestação 
de serviços. Cenários idênticos se 
repetem hoje e são prática corrente 

em Moçambique. Quando um Go-
verno estrangeiro, ocidental ou não, 
empresta dinheiro a Moçambique 
para investimento em infraestrutu-
ras, uma das condições que impõe 
é que seja uma empresa do seu país 
a liderar a edificação dessa infraes-
trutura. Se bem que a infraestru-
tura fica no país, o dinheiro volta 
para a casa do Governo financia-
dor nos cofres da empresa líder, 
e em Moçambique fica a dívida.

Isto demonstra que o crescimento 
das empresas formais e informais 
dos Países que se tornaram desen-
volvidos tiveram e têm atenção 
dos seus Governos, contrariamen-
te às políticas e práticas de Países 
como Moçambique que dão muito 
privilégio a empresas estrangei-
ras e têm tendência a hostilizar os 
negócios informais domésticos e 
secundarizar o seu sector privado.

Terminamos aqui, este ano, com 
votos de festas felizes e com a pro-
messa de termos novo encontro mar-
cado no próximo ano para mais uma 
saudável jornada de troca de ideias.

P
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o progresso

Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Contacto:
E-mail: canalipdfs@gmail.com ou
            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185

Preçário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais

publicidade

 1 Justin Webb et all: You say Illegal, I say Legitimate: Entrepreneurship In The Informal Economy. Journal of Management Review, V 34. 2009
2 David A. Hounsel: From the American System to Mass Production, 1800-1932: The development of Manufacturing Technology in the United States, Baltimore, Maryland: 1984. 
John Hopkins University Press.
3 James M. Carter: War Profiteering From Vietnam to Iraq. CounterPunch https://www.counterpunch/org/2003/12



Canal de Moçambique | quarta-feira,28 de Dezembro de 2022 9

m país que se preza não pode 
aceitar um presidente que, sem-
pre que entender, vai à praça 
dizer o que lhe vai na alma. Há 

cerca de dois meses, Filipe Nyusi disse que 
há empresários das gasolineiras estariam 
a financiar o terrorismo. Agora diz que há 
indivíduos que se fazem políticos enquanto 
não passavam de recrutadores de jovens 
para as fileiras dos terroristas que, desde 
Outubro de 2017, têm vindo a assassinar e 
a destruir infraestruturas, em Cabo Delga-
do. Voltou a dizer que os proprietários de 
parques de venda de automóveis estariam a 
financiar o terrorismo. Nyusi está a infundir 
medo em políticos e empresários, para de-
pois pescar em água turvas, pensamos nós.

Seja verdadeiro ou falso, isso pouco 
importa nem faz parte da nossa discus-
são, porém, o que importa mesmo é por 
que motivos tem que ser o Chefe de Es-
tado, ou seja, o Comandante-Chefe, a 
fazer esse tipo de comunicação, aparen-
temente, infundada. Nyusi será o porta-
-voz das Forças de Defesa e Segurança 
para aparecer sempre a falar da movimen-
tação ou intenções do inimigo? Por que 
não deixa essa tarefa para os serviços da 
contra-inteligência militar ou SISE (Ser-
viço Informação e Segurança do Estado)? 
Nyusi quer parecer que trabalha muito.

Quando falou que gasolineiras estariam 
a financiar o terrorismo, muitos dos visado 
abandonaram o negócio e saíram do país, 
de maneira precipitada, com medo de se-
rem apanhados na rede. Não sabemos se 
todos financiavam, na verdade, o terroris-
mo ou abandonaram o país por saberem 
que há tradição de perseguição, algumas 
vezes, infundada contra pessoas de bem. 
Nyusi ao anunciar a existência de empre-
sários das gasolineiras que financiam o 
terrorismo pretendia afugentá-los, como 
veio a acontecer. A ser verdade, deveria 
incriminá-los e não pregar-lhes susto.

Nyusi volta a fazer jogadas igual, acu-
sando o que ele chama de indivíduos que 
se fazem passar por políticos mas que são 
recrutadores de jovens que engrossar as 
fileiras do terrorismo. Qual é a intenção de 
Nyusi ao voltar a bater na velha tecla de 
acusação? Quanto a nós pensamos o Presi-
dente pretende perseguir e silenciar a Opo-
sição com o pretexto de estar a recrutar jo-
vens para o terrorismo. Lembremo-nos de 
que isso pode concorrer para que a Oposi-
ção se sinta intimidada e não trabalhe para 
não ser confundida. A segunda hipótese é 
de que Nyusi tem uma forte veia para aca-

bar com Estado de Direito e Democrático 
e, no seu lugar, impor um Estado de terror.

Não custar de concluir que é isso que 
Nyusi vem procurando. Basta nos recor-
damos o recurso aos esquadrões da mor-
te que raptavam e matavam membros da 
Oposição, com destaque para dirigentes da 
Renamo. O país tem instituições de justiça 
implantadas em toda a extensão do ter-
ritório nacional, não havendo razão que 
justifique o recurso aos assassinatos para 
ter o caminho aberto para as supostas vitó-
rias retumbantes e asfixiantes, como gos-
tam de proclamar os frelimistas ferrenhos.

O jogo democrático pressupõe liberdade 
do pensamento diferente sem passarmos 
a ser inimigos uns dos outros como re-
sultante de pensamento diferente. Isso é 
fundamental em democracia para o forta-
lecimento e consolidação da democracia. 
Em Moçambique, depois de 48 anos de 
Independência nacional e 30 anos depois 
da introdução do sistema multipartidário, 
ainda nos classificamos amigo ou inimigo 
dependendo se pensa como nós ou diferen-
te de nós e nos matamos. A mão estranha 
que perturba a paz somos nós mesmos que 
expulsamos os colonialistas e ainda não te-
mos a coragem de expulsar o colonialismo.

Nyusi tem que aprender a conviver 
com aqueles que não gostam de si, com 
a Oposição ao seu governo e, por isso, 
deixar de inventar fantasia, de intimidar 
os outros porque a careca está ficando 
descoberta e as suas invencionices já não 
meter medo a ninguém. Deveria ser res-
peitado por ser o presidente de todos os 
moçambicanos e não como um deposi-
tário de perigosas informações capazes 
de tramar ou de queimar os outros. Nyusi 
está habituado a falar de qualquer maneira.

As pessoas esperam ouvir a 
voz do seu presidente anuncian-
do boa nova e não de qualquer coisa.

Nyusi está a vulgarizar-se. Nem que que-
ria aparecer para agilizar e o muito badala-
do terceiro mandato, não precisa se jogar 
ao matope como tem vindo a fazer. Importa 
ainda saber se Nyusi tem assessores à altura 
ou tem apenas milicianos que lhe gritam ao 
ouvido: “Hossana, Hossy yanga, tu és o sol 
que nunca desce”,  à maneira norte-coreana

Opinião

s minhas memórias mais remotamen-
te obstinadas são as que, indiscreta-
mente, acordam de dentro de mim, 
exortando-me que as reproduza com 
toda a fidelidade. Tanto que me lembro 

mais agora ainda desse livro com o título pungen-
te “Recordações da Casa dos Mortos”, de Fédor 
Dostoievski, edição das Publicações América-
-Europa, 294 páginas, que repousava, escondido, 
à gaveta da secretária, sobre a qual repousava a 
máquina de escrever Remington, do meu pai.

A princípio passou-se como uma coisa de crian-
ça, na mais tenra idade. Na nossa casa, tínhamos o 
hábito de remexermos, ingenuamente, nas gavetas, 
para acedermos à intimidade dos nossos pais, quiçá, 
da família. Nestas primeiras experiências saltavam-
-nos os álbuns de fotografias mágicas e misteriosas, 
para a idade, que nos levavam a desatar com per-
guntas inocentes, à mãe, que sempre nos esclarecia.

Daquela vez em que me saltou o livro “Recor-
dações da Casa dos Mortos” fiquei estarrecido não 
só pelo título, como da intenção que terá levado a 
um dos membros da família a mantê-lo escondido 
no fundo da gaveta, apartado dos demais livros.

Sem embargo, depois que li o livro, levei-o à 
minha tia, a ver se ela se confessava. Sucedeu 
que, como boa leitora, tomou-mo. E a história 
de “Recordações da Casa dos Mortos” era esta:

um nobre russo muda de casa. A casa para onde 
ele se muda não é das convencionais, consisten-
te numa paliçada, de cujas frestas se pode ver 
uma fortaleza, os céus. É uma paliçada alta, com 
sentinelas. Sempre guardada e sempre vigilada. 
A casa está na Sibéria, o que pressupõe a morte.

O nobre russo, chamado Alexandre Petrovich, 
durante a sua hospedagem nesta casa, concentra-se 
a registar as suas impressões diárias. A princípio 
a mudança de casa se lhe transparece difícil, des-
confortável, mas ele logo se acostuma. Encontra 
novos amigos e liberta-se dos amuos e da solidão, 
que o torna num estranho da casa, para onde o con-
finaram, coercivamente, com a liberdade limitada.

À medida que os dias passam, ele sofre quase 
de melancolia, não sabe como superar a barrei-
ra dos dez anos de privação que tem pela frente, 
entre piolhos, pulgas, gente cadavérica, miserá-
vel e até indigente. Gente porca. O brilho e ilu-
sões da juventude se desvanecem, porque está 
entre paredes infranqueáveis, submetido aos 
carcereiros corruptos e o presunçoso chefe da 
prisão, contra o qual promove um levantamento.

Petrovich está apenas no início do abismo, pois 
que se inquieta com o aspecto de gente famélica, 
enferma, que, ainda assim, desfruta da vida, como se 
tudo fosse normal, vendendo álcool, tabaco, roupa, 
comida, contrabandeados. É gente de pés e mãos 
agrilhoados, que bebe aguardente a rodos e dan-
ça, para esquecer a sua condição, dentro daquela 
Casa dos Mortos, onde quase que semanalmente 
há um ou dois internados que sucumbem à morte, 
esgotadas todas as capacidades de resistência aos 
açoutes prescritos como medidas correctivas, dentro 
das suas condenações, como também pela tísica.

Se o homem é bom por natureza, a solidarie-
dade humana torna-se crescente e pura. Petrovich 

registará nas suas impressões a acção de alguns 
presos, que, em bloco, dedicam-se à cura dos seus 
pares com remédios por si inventados, dedicam-
-se à cura das gangrenas abertas por chibatadas.

Há coisas hilariantes que vão ajudar Petrovich a 
sobreviver, nomeadamente, os animais que a casa 
possui: alguns porcos, cavalos e um cão, apelida-
do Gorducho. Todos eles fazem parte da população 
prisional. Há também galinhas e galos, que irrompem 
a cantar à madrugada, ao qual se lhes deve acostumar.

Petrovich relata que todos os presos dedicam-se a 
contrabandear, porque a Casa dos Mortos se transfor-
ma num mercado comum, ambulante, mercê da vista 
grossa dos carcereiros corrompidos, que consentem 
tudo, porque o ânimo dos reclusos e o de ganharem 
dinheiro para pagarem toda a espécie de favores e 
cobrirem-nos, em caso de necessidades de se pro-
tegerem, em situações melindrosas e de repreensão.

“Recordações da Casa dos Mortos”, uma obra 
labiríntica, prende o leitor do início ao fim. É 
verdade que as suas primeiras trinta páginas são 
dolorosas, difíceis, capazes de levarem o leitor a 
derramar lágrimas torrenciais, mas depois, como 
Petrovich diz, acostuma-se às suas vertigino-
sas imagens, que desfilam numa cascata infinita.

Petrovich morre tempos depois de sair da prisão. 
O editor ao qual submetem o seu diário dá-se pela 
conta de um livro majestoso, inacabado. Descobre 
que Petrovich, alter-ego de Dostoievksi, conde-
nado à morte por Czar pelo facto de ter lido em 
público a famosa “Carta de Vissarión Bielinsky 
a Gogol”, habituara-se à prisão de tal modo que 
constituíra nela grandes amizades. Quase se lhe 
tomou por inconveniente deixar os amigos, dos 
quais ouvia estórias, horas a fio, nas camaratas ou 
durante os trabalhos forçados, no campo. O em-
pregado que lhe servira ao tempo da reclusão sofre 
do mais absurdo transtorno, chora torrencialmente, 
porque vê na partida do patrão, a emergência da 
orfandade em si, melhor, o mais abissal desamparo.

A Casa dos Mortos, se bem que não passa já de 
uma tumba, assemelha-se com o dia-a-dia de lugar à 
beira do Índico, aleijado dos centros de decisão, as-
semelha-se aos tempos recentes dos Campos de Ree-
ducação, a actualidade dos distritos, sempre à espera 
da chegada de uma brigada superior nacional proce-
dente da Nação, no caso, Moscovo. E sobre estes que 
reina a esperança de verem melhorados e resolvidos 
um sem número de problemas, como o das pulgas 
que lhes causam insónias, porque os funcionários 
locais e o chefe da prisão estão-se marimbando, 
preocupados com o seu umbigo. No que é caricato, 
estes gestores locais, nas vésperas da visita central, 
tratam de arrumar a casa e recomendar os mortos 
do que devem falar ou não. Dostoievski escrevia 
amiúde à família. “Envie-me livros, livros, muitos! 
livros para que a minha alma não morra!” – apelava.

Um dos mais belos livros que li, comocionado com 
as semelhanças das duas realidades, concretamente, 
com a feira das chibatadas na Praça do Município, 
aos domingos, pelos anos 80. O que Dostoievski 
faz é classificar, documentar, as recordações de uma 
época, que amiúde, resultam nas pompas fúnebres.

 Por Adelino Timóteo

Recordações da Casa dos Mortos

AU
Por Edwin Hounnou

Governar “à maneira”

O Café Nicola ou os livros na minha vida – XXII
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Opinião

Por Sérgio Raimundo

ieram, ontem, cá a casa, 
três rapazes velhos e 
sujos, em calções rotos 
e numa cumplicidade 

sincera trocavam-se uma beata de 
cigarro humedecida de saliva. Um 
deles, o mais velho, dos seus 24 
anos, encostou-se à parede cru-
cificado de cansaço. A cada ins-
tante, o mais velho manejava as 
mãos cheias de pequenos pregos 
de tremura e espalhava em todo o 
quintal um cheiro que anunciava 
um cadáver qualquer e suas axilas.

“Chefe, nós desmontamos todos 
os arquivos da casa grande”, disse 
o que estava crucificado à parede 
na agonia de um Jesus Cristo qual-
quer. Os outros dois, como membros 

de um coral, fizeram um pequeno 
refrão por sobre a frase: “Todos os 
arquivos em duas horas, chefe”.

E eu fiquei parvo como estou 
agora. Só Deus sabe o peso de ser 
velho ainda na juventude, só Deus 
sabe o que é arrumar arquivos de 
pecados de rapazotes que desmon-
tam todos os arquivos. Tentei revis-
tá-los com o olhar na mira de ver 
algum equipamento que usassem 
para desmontar os tais arquivos, no 
entanto, o único arquivo que vi foi 
uma tosse longa de um deles; uma 
tosse longa que pariu à cesariana 
de um cuspo um escarro amarela-
do e com umas bolhas de sangue.

Eram uns rapazotes, mas tão 
cheios de velhice. Apetecia-me, em 

parte, dar-lhes umas muletas, uns 
dentes de postiça, uma tinta de pin-
tar o cabelo ou até mesmo um fardo 
de sorrisos desarrumados de rugas. 
Que rapazes são esses, meu Deus. 
Tão velhos antes de serem velhos.

Perguntei uma, duas, três e quatro 
vezes pelos tais arquivos, pelas tais 
desmontagens e pela tal casa grande 
e nada. O mais velho achou por bem 
que tudo me fosse explicado desmon-
tando os arquivos. Um deles exumou 
uma garrafinha do bolso, foram pas-
sando-se, um a um, e em poucos se-
gundos tinham os rostos demolidos.

O mais velho ressuscitou da pare-
de à comandante, os dois escoltaram-
-no e ordenaram-me que fechasse as 
portas de casa e as janelas. E eu obe-

deci – fiquei trancado dentro de casa, 
depois ouvi pás numa coreografia 
desajeitada, depois foram baldes 
ecoando, passos apressados, moscas 
tropeçando em baldes, depois foi um 
deles pedindo água gelada, depois 
foram as janelas e as portas abertas…

Quando sai, duas horas depois, 
os arrotos do estômago vazio da 
fossa ouviam-se à boca da sanita. 
Havia leveza em tudo, as tampas 
da fossa pareciam tampas de pa-
nelas lavadas e o líder do grupo: 
“Já limpamos todos os arquivos, 
chefe. Tudo custa 1000 meticais”.

Aconteceram os pagamentos, os 
comentários sobre a cor verde das 
capas dos arquivos, é verdade que 
as moscas denunciavam, em todo o 

quintal, a vala comum dos arquivos 
da casa grande. Depois de duas horas, 
veio uma das mães dos rapazes e dis-
se-me: “Eles ajudam lá em casa, mas 
acabam todo o dinheiro na bebida”.

Eu dizia que vieram, ontem, cá 
a casa, três rapazes sujos, em cal-
ções rotos e numa cumplicidade 
sincera trocavam-se uma beata de 
cigarro humedecida de saliva. Um 
deles, o mais velho, dos seus 24 
anos, encostou-se à parede cru-
cificado de cansaço. A cada ins-
tante, o mais velho manejava as 
mãos cheias de pequenos pregos 
de tremura e espalhava em todo o 
quintal um cheiro que anunciava 
um cadáver qualquer e suas axilas.

Nós desmontamos todos os 
arquivos da casa grande

V

quatro (4) dias do fim do ano 
torna-se imperioso reflectir, 
à guisa de balanço, sobre 
o que conseguimos como 
uma sociedade politicamen-

te organizada, isto é, um POVO com 
uma história milenar que habita num 
TERRITÓRIO delimitado por frontei-
ras reconhecidas internacionalmente e 
que é gerido por um GOVERNO SO-
BERANO eleito por sufrágio universal 
directo. Faço este exercício como cida-
dão e patriota com direitos e deveres 
constitucionalmente consagrados em-
bora tiranamente coartados. Mas isso 
não me impede de pensar e exprimir as 
minhas ideias. É por isso que estou aqui.

1. O Estado da Nação é 
K w a n g w a n h a  K w a n g w a n h a

Antes de escrever este artigo, fiz uma 
pesquisa retrospectiva do que foi publi-
cado na imprensa desde 1 de Janeiro de 
2022 e tentei agrupar os assuntos em 
“clusters” como: política, economia, 
educação, saúde, desporto e recreação, 
defesa e segurança. Quando vi que es-
casseavam indicadores positivos, repeti 
o exercício a ver se eu não estava a ser 
subjectivo, uma vez que estou a ser per-
seguido pelo regime. Aí decidi procurar 
por realizações do Governo em cada uma 
dessas áreas. Confesso que não encon-
trei um único resultado positivo que me 
desse alento para não ser critico, porque 
decidi escrever coisas boas sobre o Go-
verno do meu país. Desesperado, decidi 
seguir os passos do Presidente da Re-
pública a ver se encontrava realizações 

que indicassem o contrário do que vi 
reportado na imprensa. Eis os resultados:

– Educação – não vi nada que indi-
casse como o Governo pensava inverter 
o cenário lastimoso do sector, incluin-
do dos livros escolares com mensa-
gens subversivas e antipatrióticas. Se 
alguém tiver visto, que me elucide. E, 
para piorar, os Professores foram man-
dados beber água para não reclamarem;

– Saúde – queria falar coi-
sas boas para florear, mas a greve 
dos médicos não me deixa mentir;

– Política – aqui também queria falar 
coisas boas para embelezar o cenário 
como “as instituições democráticas 
como Governo, AR e outras” trabalha-
ram normalmente… mas isso por si não 
é um indicador de sucesso. Um exem-
plo de indicador de sucesso era dizer 
que o DDR acordado com a Renamo 
foi concluído e eu assim escreveria se 
não fossem as notícias recentes que dão 
conta de que Ossufo Momande man-
dou parar esse processo. Quo va dis?

– Economia – queria falar das perspec-
tivas de retoma da economia com o início 
da exportação do gás, mas as últimas no-
velas da TSU me deixam sem margens de 
manobras para mentir. Fui para o sector da 
agricultura à procura de alguma foto dos 
agricultores em plena lavoura com os trac-
tores e alfaias recentemente distribuídas 
com pompa e circunstância em cerimónia 
pública, e não encontrei uma foto. Quem 
tiver uma foto que me a envie com o nome 
do camponês e localização para mandar-
mos uma equipa de reportagem para ir lá 
registar os feitos, porque temos de limpar 

a imagem do Governo do nosso país. Caso 
contrário, vamos acreditar nas mas lín-
guas que dizem que afinal tudo não passou 
de mais teatro do tamanho do Mundo;

– Desporto e Recreação –  uff, aqui pelo 
menos temos a prestação dos Mambas no 
CHAN. Há outro indicador que possam 
recordar? Por isso acredito que podemos 
estar presentes no próximo mundial;

– Defesa e segurança –  eu queria dizer 
assim “apesar da situação desafiante em 
Cabo Delgado, o país continua estável e 
seguro graças à bravura das Forças de De-
fesa e Segurança (FDS)”, mas com a pas-
seata do Presidente Nyusi e Paul Kagame 
no Mercado de Peixe a dizer ao Povo que 
o Ruanda é que está a garantir a defesa 
e segurança da República de Moçambi-
que, fico sem argumentos para contrariar.

2. Acontecimento do ano – De-
clarações do PR AEG na tenda BO

Por razões de espaço no jornal, não me 
vou alongar sobre este aspecto. Apenas 
frisar o sentido de Estado e responsabi-
lidade que é típico de qualquer estadista. 
Não é sempre que se ouve um antigo PR 
a dizer “eu era Chefe, assumo a respon-
sabilidade pelas falhas da minha equipa”. 
Por isso é que o ACR, nas alegações fi-
nais, se referiu a AEG como COMAN-
DANTE SUPREMO, isto é, não é só 
líder, mas Comandante dos Comandantes;

3. Figura do ano – A minha fi-
gura do ano é o Presidente AEG 

pelas razões acima evocadas e outras, 
como as saudades que sentimos de ser 
bem governados. Não é por acaso que 
vejo nas mais diversas plataformas pe-
dido a Deus (o Omnipotente, Omnipo-

tente e Omnisciente) que faça em Mo-
çambique (trazer AEG de volta) o que 
fez no Brasil (trazendo Lula de volta).

Meus desejos para 2023
Não sou futurista mas sou obrigado a 

desenhar cenários futuros. O espaço que 
me é reservado não me permite apresentar 
todos os detalhes factuais que suportam 
os cenários que vou apresentar. Por isso, 
vou ser muito resumido e “au point”: no 
próximo ano começam as movimentações 
para as eleições tanto autárquicas (2023) 
como gerais (2024). É normal que a meio 
da caminhada sejamos surpreendidos com 
os novos rostos que vão aparecer como 
candidatos a vários postos e cargos ele-
gíveis. O cargo que mais me preocupa é o 
de PR porque além de Chefe de Estado, é 
Chefe do Governo e Comandante-Chefe. 
Em edições anteriores já me referi sobre 
o que penso em relação ao perfil do fu-
turo PR. Agora quero falar do assunto 
que deve preocupar a essa figura e a to-
dos nós: AGENDA NACIONAL! Isso 
mesmo. Hoje que já houve julgamento 
sobre as chamadas dividas ocultas vou 
trazer um dado que serve de assunto para 
reflexão “food for thought” se ainda es-
tivermos interessados num Moçambique 
uno e indivisível do Rovuma ao Maputo. 
Faço-o porque sou patriota e estou com-
prometido com a agenda nacional. Ainda 
quero perceber porque é que o Projecto 
de problematização das dívidas ocultas 
foi baptizado com o nome MAKONDE 
PROJECT pelos consultores financeiros 
internacionais (por razões óbvias não vou 
mencionar o nome da empresa, asseguro 

que não é a Kroll porque está só interveio 
na auditoria que foi fase posterior) que em 
2015 fizeram o trabalho de base (recolha 
de informação) tanto em Moçambique 
como fora. As questões que me coloco são:

– Será porque o PR é da etnia Makon-
de e eles trabalhavam a mandar dele?

– Será porque interessava aos go-
vernos que pagavam a esses con-
sultores semear o caos em Mo-
çambique com contornos tribais?

– Será coincidência que o resulta-
do da toda a problematização tenha 
sido a sabotagem ao SIMP e início da 
guerra em Cabo Delgado em 2017?

– Será que se o próximo PR, por hi-
pótese (mera reflexão aqui “please”), 
for Mandhau esses consultores vão criar 
um PROJECT MANDHAU? Quais 
serão as consequências desse Projec-
to? Guerra no Centro de Moçambi-
que? Para fazer o quê depois? Dividir 
Moçambique em Norte, Centro e Sul?

Para concluir, gostaria de dizer que 
o meu maior desejo em 2023 é que co-
mecemos a concentrar-nos em Agenda 
Nacional para consolidação da nossa 
independência e soberania nacional. 
Caso contrário, terminaremos (como 
disse o Professor ACR na tenda da 
BO) “como Iraque, Síria e Líbia”, isto 
é, divididos e a matarmo-nos uns aos 
outros enquanto os nossos recursos são 
pilhados desenfreadamente a custo zero!

Para finalizar, desejo festas felizes a to-
dos, com a esperança de que no próximo 
ano estaremos cá, de novo, se Deus permi-
tir, ainda que homens assim não desejem.

A

O meu balanço de 2022 
e desejos para 2023

 Por Alexandre Chivale
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Associação Médica leva ministro da Saúde 
ao Tribunal Administrativo e suspende 
greve durante trinta dias

Associação Médica de 
Moçambique inter-
pôs junto do Tribunal 
Administrativo uma 

Providência Cautelar para im-
pedir a produção de efeitos das 
ameaças e faltas marcadas pelo 
ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, aos médicos grevistas.

Os médicos estavam em gre-
ve desde 5 de Dezembro. Dias 
depois, durante uma visita ao 
Hospital Central de Quelima-
ne, Armindo Tiago disse que 
aos médicos grevistas, portan-
to ausentes do posto de traba-
lho, seriam marcadas faltas com 
consequências nos ordenados.

Para travar as ameaças do Go-
verno, a Associação Médica le-
vou o assunto ao Tribunal Admi-
nistrativo, para intimar o ministro 
a conformar-se com a lei e res-
peitar os direitos dos médicos.

“A Associação Médica de 
Moçambique, na sequência das 
ameaças e intimidações levadas 
a cabo pelo Ministério da Saúde, 
no contexto do exercício do di-
reito fundamental à greve pelos 
médicos a nível nacional, pediu 
ao Tribunal Administrativo, atra-
vés de uma providência cautelar 
interposta no dia 14 de Dezem-
bro, para, urgentemente, intimar 
Sua Excelência o Ministro da 
Saúde a conformar-se com a lei 
aplicável ao caso, no sentido de 
respeitar o exercício do direito 
fundamental à greve pelos mé-
dicos e não efectivar qualquer 
tipo de ameaças, intimidações e 
violações contra os médicos no 
contexto da greve, por esta ser 
legal, legítima, justa e em con-
formidade com a Constituição 
da República”, lê-se num comu-
nicado de imprensa da Associa-
ção Médica de Moçambique, de 
quarta-feira da semana passada, 
21 de Dezembro, que tem a as-
sinatura do presidente do Conse-
lho de Direcção, Milton Tatia.

A greve teve um impacto nega-
tivo na qualidade dos já precários 
serviços prestados aos cidadãos, 
apesar dos discursos do Governo 
de que estava tudo bem. Para ten-
tar compensar a ausência de mé-
dicos, o Governo está a recorrer 

aos médicos militares e a estudan-
tes para atender os pacientes.

Na quinta-feira da semana pas-
sada, a Associação Médica de 
Moçambique anunciou a suspen-
são da greve, em resposta ao ape-
lo popular para garantir tranquili-
dade durante a quadra festiva. O 
anúncio foi feito pelo presidente 
da Associação, Milton Tatie, 
numa conferência de imprensa, 
no final de uma reunião que juntou 
os membros da Organização.

“Nesta reunião, nós decidimos 
atender a dois apelos feitos. O 
primeiro, pela população, e ou-
tro pelo Presidente da Repúbli-
ca, para que o nosso povo possa 
passar bem as festas, da melhor 
maneira possível e benefician-
do de atendimento médico ade-
quado”, disse Milton Tatie.

Acrescentou que suspensão 
tinha efeitos a partir de sexta-
-feira da semana passada, 23 
de Dezembro, quatro dias an-
tes da data prevista inicial-
mente para o fim da greve, e 
terá a duração de um mês.

“O nosso caderno reivindi-
cativo ainda não foi atendido, 
e as nossas reclamações ainda 
estão de pé, pelo que suspen-
demos apenas por trinta dias e, 
depois disso, tomaremos nova 
posição”, disse Milton Tatie.

O pomo da discórdia
 A causa é a falta de cumpri-

mento do Estatuto Médico, a re-
tirada de direitos adquiridos dos 
médicos no âmbito da implemen-
tação da Tabela Salarial Única e 
a falta de clareza da mesma. Os 
médicos tinham convocado uma 
greve para Novembro, e o Gover-
no pediu tempo para responder às 
inquietações dos médicos. Mas o 
dia 05 de Dezembro, os médicos 
não tiveram resposta positiva por 
parte do Governo e decidiram a 
partir desse dia entrar em greve.

Se as preocupações dos médi-
cos começam com o incumpri-
mento do Estatuto Médico pelo 
Governo, a TSU veio piorar as 
coisas. Segundo a classe, a im-
plementação da TSU demonstrou 
ser uma prova do retrocesso em 
relação aos direitos adquiridos 
dos médicos pelo facto de o seu 
proponente e implementador ter 
decidido fazê-lo sem o necessário 

e efectivo envolvimento dos prin-
cipais beneficiários e afectados.

Depois do primeiro anúncio 
de greve, o Governo procurou 
os médicos para um diálogo para 
a resolução dos problemas que 
apoquentam a classe. No dia 4 de 
Novembro, assinou-se um acordo 
entre as partes. O Governo pediu 
quatro semanas para implemen-
tar o acordado. Os médicos têm 
um caderno reivindicativo com 
catorze pontos, dos quais o Go-
verno só conseguiu responder a 
quatro. Os médicos dizem que a 
TSU veio corroer parte signifi-
cativa dos direitos adquiridos.

Os médicos basicamente indi-
cam que “o enquadramento dos 
médicos não se pode equiparar 
aos demais funcionários públi-
cos. Por exemplo, para que um 
médico atinja o topo da carrei-
ra, Nível 21A, que é a carreira 
de Especialista, para além dos 
sete anos para obtenção do grau 
de Licenciatura, o médico deve 
estudar mais cinco anos, totali-
zando doze anos de estudo. Por 
isso, um médico especialista não 
se pode equiparar aos demais 
especialistas previstos na Tabe-
la Salarial Única. O médico tem 
uma carga horária e especifici-
dades totalmente diferenciadas 
dos demais funcionários públi-
cos. Portanto, a sua remuneração 
também deve ser diferenciada”, 

afirmou uma fonte da Associa-
ção Médica de Moçambique e 
que é membro da Ordem dos 
Médicos de Moçambique.

Em relação aos subsídios, os 
médicos dizem que não houve ne-
nhuma alteração de percentagem 
em todos os subsídios. “Manteve-
-se os valores nominais existen-
tes antes da entrada em vigor da 
TSU, e as percentagens foram 
reduzidas. Por exemplo, para os 
médicos de Clínica Geral, o valor 
que vai ser pago é baixo, sob o 
ponto de vista percentual”, disse 
uma fonte da Associação Médica 
de Moçambique ao “Canal”.

Sobre o subsídio de locali-
zação, a fonte disse que o Es-
tado subsidia com 5.000,00 
meticais os profissionais da 
Saúde que se encontrem dis-
tantes dos centros urbanos.

“Este subsídio devia ser um 
valor capaz de atrair os colegas 
para trabalharem nos distritos 
mais recônditos deste país. Neste 
momento, setenta por cento dos 
médicos especialistas estão con-
centrados nas cidades de Maputo 
e Matola. Por exemplo, na cidade 
de Xai-Xai não há nenhum espe-
cialista ou cirurgião geral que seja 
moçambicano a trabalhar na pro-
víncia de Gaza, são todos estran-
geiros. Mas existem profissionais 
moçambicanos, porém as condi-
ções oferecidas pelo Estado re-

traem os profissionais”, afirmou. 
Portanto, deve-se criar  condições 
para se atrair esses médicos para 
outras capitais provinciais.

Persistem problemas para aos 
restantes subsídios. Em relação 
ao subsídio de localização e de 
diuturnidade, há um impasse, 
porque o Governo está a pagar 
usando uma fórmula diferente 
daquela que se encontra no Es-
tatuto do Médico. O Governo 
usa a fórmula única, que é do 
Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado. Não há 
entendimento sobre qual deve 
ser a fórmula de Pagamento. 

Em relação ao pagamento das 
horas extras, a classe médica tem 
uma fórmula própria, que tam-
bém se encontra no Estatuto do 
Médico, mas o Governo teima 
em usar o Estatuto Geral dos Fun-
cionários e Agentes do Estado.

 A própria TSU define que as 
classes com Estatuto próprio de-
vem seguir o seu Estatuto, mas 
não é o que está a ser aplicado. 
Isso faz com que nos últimos 
oito anos, desde 2014, o Esta-
do esteja a pagar menos 75%, 
daquilo que devia pagar nas 
suas horas extraordinárias.

A
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inalmente aconteceu. 
No mês tradicional 
das oferendas e ofer-
tas, o delta do Zam-

beze tem um novo felino, a 
primeira chita registada na 
área, este século, depois dos 
grandes gatos terem desa-
parecido da região nos re-
gistos das grandes caçadas, 
no longínquo ano de 1905.

A equipa de conservação es-
tacionada na Coutada 11 (C11), 
em Mungári Rio, tirou as pri-
meiras fotos ao bebé chita este 
domingo, depois de nas duas 
últimas semanas, os movimen-
tos controlados de uma fémea 
translocada de Mabula, provín-
cia do Limpopo (RSA), indica-
rem a permanência prolongada 
num lugar de vegetação espessa.

Foi uma penosa espera de 16 
meses, depois das primeiras 13 
chitas terem sido reintroduzidas 
no vale do Zambeze, a partir 
de África do Sul e do Malawi. 
Pelo caminho, sete exempla-
res foram dizimados pela caça 
furtiva e pelos leões. Apesar de 
serem os mais velozes felinos 
em África – 90 a 120 km/hora 
– a sua resistência é curta e não 
conseguem manter esta veloci-
dade por mais de 60 segundos.

Não obstante a quarentena a 
que foram sujeitos o ano pas-

sado, os animais, depois de 
libertos com colares de GPS 
(Global Positioning System) 
empreenderam movimentos a 
grandes distâncias, não se fi-

xando em grupos. “Uma das 
chitas foi recuperada perto da 
cidade da Beira (270km), dois 
animais avançaram até Inha-
minga (90km)”, explica-me um 
dos responsáveis da C11. O que 
pode explicar também as difi-
culdades de acasalamento, se-
gundo a bióloga Tamar Kendon.

Em Setembro deste ano foi 
feita uma nova tentativa de re-
povoamento. Os oito grandes 
gatos foram soltos na C11 sem 
qualquer período de adapta-
ção. “Soltura de choque”, uma 
tradução para “hard release”, 
numa tentativa de tentar fixar 
a uma área, núcleos de animais 
tradicionalmente muito soli-
tários. Sem respostas definiti-
vas, a equipa de conservação 
notou resultados mais positi-
vos neste segundo grupo, no-
meadamente a interacção entre 
machos e fémeas. Como o pe-
ríodo de gestação é habitual-
mente de 90-98 dias, “talvez 
apareçam bebés em Dezem-
bro”, disse-me esperançada 
Tamar Kendon quando estive 
na C11 no final de Novembro.

A monitoria diária dos movi-
mentos via satélite deu resultado. 
Habitualmente as chitas podem 
gerar até seis crias, mas no caso 
do dia 25, há apenas um registo.  

As chitas são felinos muito 
esbeltos, uma espécie de “gran-
des gatos”de pernas alongadas, 
mas muito frágeis. São muito 
atacados por mabecos (cães sel-

vagens), hienas e leões e não 
têm os mesmos “argumentos” 
para se defenderem. As crias 
são um alvo preferido dos pre-
dadores. Ao contrário dos leo-

pardos, a espécie mais parecida 
com a chita, estes felinos gos-
tam de habitar espaços abertos 
e desenvolvem grande parte da 
sua actividade de caça durante o 
dia. O leopardo é sobretudo um 
animal activo durante o período 
nocturno. Nas coutadas de caça, 
como é extremamente difícil 
avistar um leopardo, as caçadas 
fazem-se com o auxílio de gran-
des matilhas de cães treinados.

As chitas não temem a pro-
ximidade do homem, são fa-
cilmente domesticadas e são 
também presa fácil para os 
laços dos caçadores furtivos. 
Do grupo que chegou em Se-
tembro já morreu um macho, 
ficando agora o grupo reduzi-
do ao repovoamento inicial: 
sete fémeas e seis machos. 

O último relato de uma chita 
nos tandos a sul de Chupanga 
data de 1905, através dos diá-
rios das caçadas de Reginald 
Charles Fulke (1866-1956), um 
diplomata britânico que serviu 
nos consulados de Quelimane e 
na Beira e escreveu três livros 
sobre a fauna e a flora ao longo 
do vale do Zambeze, e também 
nos antigos distritos de Manica 
e Sofala.  Maugham, o apelido 
literário de Fulke, desta vez não 
esteve em Mungári para teste-
munhar o repovoamento das 
chitas, mais de um século de-
pois das suas épicas caçadas. 

Operação cinegética
Este ano, as chuvas intensas 

no delta do Zambeze só possi-
bilitaram as operações de caça 
cinegética nos finais de Julho. 
Quando as zonas de pantanal fi-
cam alagadas só é possível mo-
vimentar turistas através dos an-
fíbios de lagartas comprados em 
segunda mão à polícia sueca.

“o ano não foi mau. Estamos 
a recuperar dos números do co-
vid-19. E temos agora um nú-
mero crescente de observadores 
de pássaros”, refere com opti-
mismo renovado um dos sócios 
da C11. Mesmo em 2021 con-
seguiram “fintar” a covid, tra-
zendo a Mungári Rio quase 80 
turistas, um número quase idên-
tico para a época cinegética que 
fechou em Novembro. Basica-

mente caçadores desportivos da 
Europa e dos Estados Unidos.

Há também uma nova área 
em exploração. Os safarias 
para “observadores de pássa-
ros” estão em crescendo. O seu 
grande animador é um empresá-
rio retirado da área imobiliária 

baseado em Peitermaritzburg, 
no Kwazulu Natal. “Vim à 
C11 a primeira vez em 2015 
e confirmei o habitat único de 
pássaros nesta região do con-
tinente africano”, conta John 
Robinson. Em 2017 organizou 

Centrais

O ano da chita
Nasceu primeiro exemplar no Zambeze

F

C11 mota todo-terreno movida a energia solar.

Perseguição na C11. A chita é o felino mais veloz de África

Um belo exemplar de chita reintroduzido no vale do Zambeze em 2021

  ernando Lima*F fernando19.lima54@gmail.com

Fotos: Tamar Kendon
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o primeiro safari e todos os anos 
cresce o número de entusiastas. 

Como o criador de gado An-
gus, Brian Armour. Ele foi um 
dos 38 observadores de pássa-
ros que veio este ano a Mun-
gári. Trouxe o filho Clinton, 
o dono de uma cadeia de 15 
hotéis Anew Hilton espalhados 
pela região do Kwazulu Natal. 
“Este ambiente é único e esta 
não será certamente a minha úl-
tima visita”, diz em jeito de pos-
tal de visita o patriarca Brian. 

John, que também comprou 
casa no “resort” de Machangu-
lo, em Maputo, diz que o hobby 
dos pássaros é para continuar. 
Em 2021 trouxe 22 visitantes. 
As excursões começam às qua-
tro da manhã, quanto despon-
tam os primeiros raios solares. 

Centrais

O ano da chita
Nasceu primeiro exemplar no Zambeze

Os novos predadores
350km a norte da cidade da 

Beira estão implantadas qua-
tro coutadas de caça numa 
extensão de 1,2 milhões de 
hectares e que tem como fron-
teira natural o rio Zambeze. 
As coutadas são áreas con-
cessionadas pelo Estado para 
exploração privada e onde 
se pratica a caça desportiva.

Junto ao delta do Zambe-
ze está a espectacular reser-
va de búfalos de Marromeu. 
De algumas centenas de ani-
mais que sobreviveram às 
grandes matanças da guer-
ra desde os finais dos anos 
70, a zona tem agora uma 
manada de 25.000 animais.

Ao todo são dezenas de mi-
lhares de antílopes de grande 
porte, elefantes, zebras, hipo-
pótamos, crocodilos. A área 
pantanosa, a má qualidade dos 
solos para a agricultura, tem 
tradicionalmente mantido a 
população longe das áreas de 
caça. O número de abates con-
trolados é pequeno. Algumas 
centenas de animais por ano, 
sobretudo, antílopes e búfalos.

A dimensão do negócio 
ainda é modesta – quatro mi-
lhões de dólares anualmente 
– mas o potencial é enorme 
e, sobretudo, pode responder 
a alguns dos dramas da con-
servação faunística em países 
de baixa renda, como é o caso 
de Moçambique. Neste negó-
cio, o Estado recebe também 
a sua parte. Qualquer coisa 
como USD1,5 milhões em 
licenças, senhas de abate, ta-

xas, impostos e certificados 
CITES um contributo não 
negligenciável para reinves-
tir em conservação. E o reco-
nhecimento internacional de 
país cometido com as políti-
cas de conservação e biodi-
versidade do meio ambiente.

No fim de cada ano, quando 
cessam os tiros das carabinas 
de caça, uma das coutadas in-
troduziu um novo negócio. A 
observação de aves locais e 
migratórias que têm habitat 
único no vale do Zambeze. 
Na zona de floresta de sava-
na e nos tandos pantanosos. 
Desde 2017 são já dezenas 
de turistas vindos de toda a 
África Austral, com particular 
destaque para a África do Sul.

A população da zona rece-
be uma quota estabelecida 
de carne de caça, apoios para 
actividades agrícolas e incen-
tivos sociais como novos es-
colas, postos de saúde e poços 
para acesso a água potável. As 
zonas de floresta enquadradas 
nas coutadas mantêm milhares 
de árvores centenárias, longe 
do insaciável apetite dos “take 
away” chineses associados 
aos seus cúmplices locais, in-
felizmente com protecções co-
nhecidas de oficiais do gover-
no e barões locais da Frelimo.

Para reduzir o terrível de-
sequilíbrio entre herbívoros 
e espécies predadoras de 
carnívoros, praticamente ex-
tintos, as coutadas, com as 
suas receitas e o apoio inter-
nacional, têm investido no 

repovoamento. Primeiro com 
a importação de leões, mais 
recentemente com a reintro-
dução de chitas, uma espécie 
dada como extinta na região, 
no princípio do século XX. Os 
leopardos, as hienas e os cães 
selvagens, embora em peque-
nos números, nunca chegaram 
a desaparecer por completo.

Os 24 leões chegados em 
2018 são hoje 80. A repro-
dução das chitas tem sido 
mais problemáticas. Ao fim 
de 16 meses depois da rein-
trodução dos “grandes gatos 
em Julho de 2021, noticia-
-se o primeiro nascimento 
no delta do Zambeze.  Mas 
a caça furtiva reduziu a me-
tade o efectivo introduzido o 
ano passado, colmatado com 
novas chegadas em 2022. 

A caça desportiva paga tam-
bém as unidades anti-furtivos 
que foram estabelecidas nas 
coutadas, responsáveis por 
destruírem anualmente milha-

res de laços e armadilhas po-
tentes, feitas a partir de molas 
de camião nas serralharias ar-
tesanais da vila de Marromeu, 
sob o olhar cúmplice de quem 
devia ter mão mais pesada.

Esta é uma das pragas. Mas 
a curto/médio prazo colocam-
-se outros desafios terríveis. 
Mesmo com solos pobres, 
a pressão da população não 
cessa de aumentar, trazendo 
enormes queimadas para a 
prática de agricultura itine-
rante. As elites predadoras 
também não têm simpatia 
pelas coutadas. Há uma cla-
ra pressão para a diminuição 
das áreas cinegéticas, o que 
põe em perigo as espécies 
faunísticas e a imponente flo-
ra da região, que continua a 
trazer anualmente precipita-
ções pluviométricas recorde. 

Há quem pense em novos 
lucros com explorações mi-
neiras em Macossa ou no po-
tencial de rubis na reserva do 
Niassa. O jogo perverso es-
conde o inesgotável negócio 
da terra dos que se sentam na 
mesa do poder e que sonham 
com a riqueza a partir dos 
que do exterior estão pron-
tos a transformar conserva-
ção em zonas de exploração 
mineral ou farmas agrícolas 
para culturas de rendimento. 

Tristemente, a conservação 
e o negócio cinegético pode 
ter os seus dias contados se 
o Estado fechar os olhos aos 
predadores humanos  em bus-
ca de “novas oportunidades”.

Ao fim da manha há espaço 
para uma refeição frugal com 
carne de caça e uma “siesta” 
retemperadora. Nova saída 
às 15 horas até ao pôr do sol. 

Depois é Maugham revisita-
do. À volta da fogueira, snacks 
e bebidas por conta da coutada. 
Incluindo o “gin” com água tó-
nica do “A Rainha de África”, 
uma relíquia de Hollywood 
interpretada por Katherine 
Hepburn a Humphrey Bogart.

E como ainda estamos na 
África profunda das febres pa-
lúdicas, dos insectos venenosos 
e das cobras mortíferas, mesmo 
com tendas de último mode-
lo “Banana Republic” e fatos 
“Coronel Tapioca”, a recorda-
ção triste da morte de Sebas-
tian Wicker, 40 anos, grande 
parte da sua vida passada nos 
tandos de Marromeu. Ele e o 
pai fundaram a Nyati Safaris, 
na concessão da Coutada 14 

(C14), entre a C11 e a reserva 
de búfalos de Marromeu. Em 
Setembro foi mordido por uma 
mamba preta (black mamba) 
em plena coutada. Apesar de 
assistido e levado de helicóp-
tero para a Beira, não resis-
tiu ao veneno letal do ofídio. 

Como nas crónicas de 
Reginald Charles Fulke.

John Robinson, bird 
watchers project

A primeira chita nascida no Zambeze 
no seculo XXI

John Robinson, bird watchers project

Um belo exemplar de chita reintroduzido no vale do Zambeze em 2021
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Petição para travar o projecto da barragem de Mphanda Nkuwa 
entregue à Assembleia da República

A organização Moçambicana Justiça Ambiental (JA!) entregou na última 
quarta-feira (21 de Dezembro) uma petição com mais de duas mil 
e seiscentas assinaturas de cidadãs e cidadãos Moçambicanos para 
exigir que se trave imediatamente o avanço do controverso projecto 
da barragem de Mphanda Nkuwa, proposta para o Rio Zambeze.

Os termos em que foi concebido, e nos quais tem avançado, o projecto 
hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa não vai de acordo com os objectivos 
fundamentais do Estado Moçambicano consagrados no artigo 11o da 
Constituição da República, sobretudo no que respeita os direitos humanos 
e o desenvolvimento equilibrado. Além do mais, este projecto acarreta 
elevadíssimos riscos ambientais, ecossistémicos, climáticos, sísmicos, 
sociais e económicos, que ainda não foram devidamente avaliados e 
estudados pelo governo de Moçambique. Não obstante estes riscos, 
e os inúmeros pedidos de esclarecimento e de informação enviados 
pela Justiça Ambiental ao governo e ao Gabinete de Implementação do 
Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), o projecto tem 
estado a avançar, nesta sua nova fase, desde 2018, de forma acelerada 
e sem o devido escrutínio público.

Além do mais, o projecto está ainda em violação dos artigos 21º, 
22º e 24º da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, 
que estabelecem o direito dos povos à livre disposição, proibição de 
privação do uso de recursos naturais; direito à escolha do modelo de 
desenvolvimento económico, social e cultural no respeito estrito de suas 
liberdades e identidade; e direito a um ambinte equilibrado e propício 
ao seu desenvolvimento. 

Importa referir que, embora o projecto esteja a avançar nesta nova 
etapa há 4 (quatro) anos, ainda não foi realizada nenhuma consulta 
pública deste projecto, nem nenhuma consulta com as comunidades 
locais que serão directa e indirectamente afectadas pelo mesmo. Isto 
está em clara violação de várias directrizes e princípios assumidos pelo 
país a respeito da protecção e promoção do direito ao consentimento 
livre, prévio e informado (CLPI).

Os mais de 2.600 Moçambicanos e Moçambicanas exigem, com esta 
petição, que se promova um diálogo aberto, inclusivo e profundo e 
que o governo de Moçambique esclareça cabalmente os contornos, 
objectivos e racional por detrás deste projecto “prioritário”, incluindo:

 l  De onde vem o investimento e qual a contrapartida?

 l Por que é que este projecto é uma prioridade para o País, tendo 
em conta os nossos níveis de pobreza e desigualdade; que milhares de 
crianças não têm lugar na escola, e que ainda não há serviços de saúde 
adequados para todos?

 l A que se deve a insistência neste projecto, que já foi abandonado 
tantas vezes? Que outros  interesses existem por detrás de um projecto 
desta envergadura?

 l Foram equacionadas outras alternativas energéticas? Se sim, 
quais?

 l Quem será responsável por indemnizar as comunidades que vivem 
há 20 anos com o seu   futuro  hipotecado, sem poder investir na sua 
comunidade e em infra-estruturas necessárias, por medo de perderem 
os seus investimentos, uma vez que em 2000 foram aconselhadas pelo 
governo a não construir nenhuma nova infraestrutura?    

 l Qual o real propósito da barragem e que hipotéticas mais-valias 
julgam que traria para o País a curto e longo prazo, incluindo como planeiam 
rentabilizá-la?
Exigimos também a elaboração de estudos cientificamente válidos e 
imparciais que respondam a todas estas questões levantadas desde a 
aprovacao do estudo de impacto ambiental em 2011 como:

 l A indefinição sobre o regime de fluxo em que a barragem irá operar 
(base-load ou mid- merit);

 l A indefinição sobre a área escolhida para reassentamento das 
comunidades directamente afectadas;

 l A pobre análise de sedimentos elaborada com dados insuficientes, 
que não permite uma análise científica válida;

 l A fraca análise sismológica, sem dados concretos e com resultados 
e conclusões que contrariam outros estudos de especialistas de renome;

 l A fraca análise aos potenciais impactos das mudanças climáticas e 
mudanças na demanda de água a montante da barragem, que irá afectar 
a viabilidade económica do projecto;

 l O facto de não terem sido consideradas e tampouco seguidas as 
directrizes da Comissão Mundial de Barragens, particularmente no que se 
refere aos direitos e justiça sociais e ambientais, entre outras;

 l As alternativas energéticas viáveis para o país, comparando e 
analisando os benefícios e impactos de cada uma;

 l A forma como o projecto irá garantir que os benefícios gerados não 
serão apropriados por uma pequena elite política e económica nacional, 
e pelas grandes companhias ransnacionais.
Exigimos ainda que se promova um diálogo aberto, inclusivo e profundo 
em torno de soluções energéticas limpas, justas e acessíveis a todos os 
Moçambicanos e Moçambicanas, de forma a enveredarmos por um 
desenvolvimento sustentável que garanta a protecção dos importantes 
ecossistemas que garantem a vida no planeta.

A Justiça Ambiental apela ainda que este assunto seja tratado em carácter de 
urgência, tendo em conta o crescente e preocupante cenário de intimidação 
e ameaças que temos observado no contexto do nosso trabalho no Distrito 
de Marara, incluindo acusações de terrorismo, exigência de "autorização 
para trabalhar no local", e indicação de que as comunidades locais não 
devem receber capacitações legais sobre os seus direitos ou informações 
sobre os impactos das barragens. Vários membros das comunidades que 
terão de ser reassentadas para dar lugar a este megaprojecto também têm 
reportado ameaças, intimidações e 'avisos' para que não se pronunciem 
contra o projecto.

Além das assinaturas recolhidas no Distrito de Marara, na Cidade de Maputo 
e um pouco por todo o país, mais de 70 organizações não-governamentais 
nacionais, regionais e internacionais assinaram também a petição em 
formato online, em solidariedade.

É hora de dizermos BASTA a um modelo de desenvolvimento que enriquece 
as nossas elites e as grandes empresas transnacionais, às custas da maioria 
da população e da natureza. Vamos juntos exigir projectos de energia limpa, 
descentralizada e que beneficie o povo Moçambicano!

Leia o texto integral da petição na página da Justiça Ambiental: https://
justica-ambiental.org/2020/12/16/salve-o-rio-zambeze-da-barragem-
de-mphanda-nkuwa/

#MphandaNkuwaNão
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Comemorou-se a 10 de Dezembro o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a data foi instituída pela Organização das Nacções Unidas através 
da oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por 
30 artigos que determinam a defesa dos Direitos Humanos que regulam os Direitos fundamentais, cívicos, políticos e sociais que todos os seres 
humanos devem gozar sem discriminação de raça, sexo, nacionalidade, religião, línguas ou qualquer outra. 
Moçambique, à semelhança de um total de 193 países, é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), tendo experimentado 
um desenvolvimento significativo no que concerne à legislação de protecção dos Direitos Humanos, sobretudo quanto aos Direitos humanos das 
Crianças com a ratificação da Convenção dos Direitos das Crianças- CDC em 1990, a Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança- CAD-
BEC em 1998. 
A ratificação dos instrumentos internacionais acima mencionados, significou a aprovação de politicas e leis nacionais que reforçaram a proteção 
dos Direitos das Crianças em Moçambique, como a  Lei de Promoção e Protecção e dos Direitos da Criança (Lei n.º 7/2008), Código de Registo 
Civil de 2004; Lei da Organização Tutelar de Menores (Lei n.º 8/2008); Lei sobre a Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas Especialmente 
Mulheres e Crianças (Lei n.º 6/2008); Lei do Trabalho (Lei n.º 23/2007); Lei sobre Violência Doméstica (Lei n.º 29/2009); a Lei da Família (Lei n.º 
22/2019)  e muito recentemente a Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras, Lei 19/19 de 22 de Outubro que constituiu uma importante 
conquista para a defesa dos Direitos das Crianças e particularmente das raparigas. 
Embora o quadro legal de protecção dos Direitos das Crianças seja robusto, a sua implementação ainda é deficitária. Nos últimos anos Moçambi-
que tem registrado desafios no exercício dos Direitos Humanos, tal como informa a CIVICUS de 2021, no Relatório Global de Direitos Humanos 
onde Moçambique é considerada uma Nação sob repressão à medida que as liberdades cívicas se deterioram, sendo categorizado como um Estado 
Obstruído em 2021 e de 2021 a 2022 saiu do Estado Obstruído para Estado Reprimido. 
De acordo com o relatório People Power Under Attack 2021, as razoes pelas quais Moçambique foi categorizado como um Estado Obstruído foram: 
(i) a violação dos Direitos Humanos agravados pela Insurgência Armada em Cabo Delgado, as agressões físicas, as restrições injustificadas à liber-
dade de expressão e um ambiente em deterioração no qual os defensores dos Direitos humanos e a sociedade civil. Como Fórum da Sociedade 
Civil para os Direitos das Crianças- ROSC, preocupamo-nos com: 

ll  Os abusos e violações sexuais de mulheres e raparigas em Moçambique, particularmente nos Centros de Acolhimento em Cabo Delgado;1

ll As recorrentes Violações e assédios sexuais das raparigas nas escolas e exposição desta às Uniões Prematuras e outras formas de violação de seus 
direitos;2

ll A normalização do assédio sexual, abuso sexual contra crianças e raparigas e resposta legal fraca e inconsistente;

ll A exposição, cada vez mais flagrante da Criança, as piores formas de trabalho infantil e a fraca resposta no combate a este mal;

ll O desaparecimento, os raptos e os sequestros de Crianças em Cabo Delgado34; 

ll A deterioração da liberdade de imprensa no país, incluindo restrições nos projetos de lei dos meios de comunicação e de radiodifusão;

ll A restrição da liberdade de expressão e manifestação demonstrada pelas fortes repreensões policiais as vendedeiras do Mercado Peixe e a prisão das 
mulheres em manifestação pelo fim da violência5;

ll A marginalização de pessoas com deficiência no acesso a Educação e Saúde; 

ll O Fraco engajamento e ou consulta de grupos sociais e das Organizações da Sociedade Civil na elaboração de políticas públicas como a proposta da 
Lei das Organizações Sem fins Lucrativos/2022 (que visa alterar ou revogar a Lei no 8/91, de 18 de Julho, Lei das Associações) e dos Planos de Recons-
trução de Cabo Delgado; 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é sem dúvidas um grande avanço para o exercício dos Direitos Humanos no Mundo, mas é inegável que a hu-
manidade e os moçambicanos em geral têm um grande percurso para a construção de uma sociedade humanitária, igualitária, segura e justa em que o cidadão 
goza efectivamente dos Direitos plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e toda legislação correspondente.

Aviso Legal: O presente Artigo é elaborada e produzido pelo Observatório dos Direitos das Crianças (iniciativa do ROSC e CESC) e pela Plataforma 3R (ROSC, 
Rede CAME e Rede da Criança) com o apoio da União Europeia e Save the Children em Moçambique, o seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade do ROSC 
e do CESC e não reflecte necessariamente as opiniões da União Europeia ou Save the Children.”

 1 Ver Cabo-Delgado Profile 2022-UNICEF-https://www.unicef.org/mozambique/media/4526/file/Principais%20Indicadores%20
Sociodemogr%C3%A1ficos%20da%20Prov%C3%ADncia%20de%20Cabo%20Delgado.pdf
2 Ver Indice  Demografico e de Saúde-2011
34 https://rr.sapo.pt/noticia/religiao/2021/06/20/estao-a-raptar-criancas-em-cabo-delgado-para-serem-soldados-e-casarem/243231/
5 https://opais.co.mz/mais-de-50-criancas-foram-sequestradas-em-cabo-delgado-nos-ultimos-12-meses/
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Nacional

Folha de salários do partido Frelimo mostra pagamento 
de décimo terceiro salário aos seus funcionários

U

Não há no Estado mas há no partido Frelimo?

m dia depois de o Pre-
sidente da República, 
Filipe Nyusi, ter anun-
ciado na Assembleia 

da República que, este ano, não 
haverá pagamento do 13.o sa-
lário aos funcionários públicos, 
por falta de disponibilidade fi-
nanceira, o que gerou um coro 
de grande indignação dos mi-
lhares de funcionários públi-
cos, um documento colocado 
a circular na internet aumen-
tou a fúria na Função Pública.

É uma folha de salários, aparen-
temente autêntica, do Comité Cen-
tral do partido Frelimo referente à 
província da Zambézia, em que está 
previsto o pagamento do ordenado 
do mês de Dezembro e o respectivo 
13.o salário aos cerca de trecentos 
trabalhadores da máquina partidá-
ria da província da Zambézia, nos 
vinte e dois Comités Distritais.

Segundo o referido documento. 

o partido Frelimo vai pagar cerca 
de seis milhões de meticais em sa-
lários de Dezembro e o respectivo 
salário a cerca de 290 funcioná-
rios partidários, o que quer dizer 
que a massa salarial mensal da 
máquina partidária na Zambézia é 
de cerca de três milhões. Se calcu-
larmos com base nesses números, 
conclui-se que o partido Frelimo 
vai pagar, em todo o país, cerca 
de 66 milhões de meticais em sa-
lários de Dezembro e 13.o salário.

Com base nesses mesmos nú-
meros, tendo em conta os oonze 
Comités Provinciais, o partido 
Frelimo gasta, por ano, em salários 
da sua máquina administrativa, 
cerca de 429 milhões de meticais. 

O partido Frelimo tem activida-
des económicas através da SPI, que 
faz negócios duvidosos e, muitas 
vezes, quase ilegais com o Estado.

Logo que esse documento saiu a 
público, devidamente assinado por 

Alfredo Elias Mabunda, na quali-
dade de chefe dos Recursos Huma-
nos, o partido Frelimo emitiu um 
comunicado dúbio a desmentir a 
veracidade da folha de salários, que 
até tem carimbo do partido Freli-
mo. O comunicado do partido Fre-
limo apenas diz que a folha de salá-
rios que foi posta a circular é falsa 
porque alguns nomes que constam 
na referida folha cessaram, e outros 
perderam a vida. Segundo o parti-
do Frelimo, dos 290 funcionários 
que constam na referida lista, cinco 
cessaram, e cinco perderam a vida. 
“Oo partido Frelimo na Zambézia 
distancia-se, condena e desencora-
ja esta atitude que tenta manchar o 
bom nome do partido e do camara-
da Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
da Frelimo e da República de Mo-
çambique, daí que afirmamos que 
o documento não é da Frelimo, é 
falso”, lê-se no comunicado que 
chegou à nossa Redacção. Mas o 

referido comunicado não desmen-
te o pagamento do 13.o salário 
no partido Frelimo. Diz apenas 
que dez dos 290 nomes que cons-
tam na referida folha já não são 
funcionários do partido Frelimo.

De onde vem tanto dinheiro 
da Frelimo?

Recorde-se que, em Novembro 
deste ano, o partido Frelimo fez 
uma aquisição faustosa: uma frota 
luxuosa de dezassete viaturas topo 
de gama para dezassete funcioná-
rios superiores desse partido. São 
viaturas das marcas “Nissan Pa-
trol”, “Toyotas” e “Land Cruiser”. 
Cada uma dessas viaturas custou 
cerca de sete milhões de meticais.

As viaturas foram atribuídas aos 
seis membros do Secretariado do 
Comité Central, nomeadamente, 
Roque Silva (secretário-geral), Ana 
Comoana (secretária do Comité de 
Verificação do Comité Central), 

Ludmila Maguni (porta-voz do par-
tido Frelimo), Iasalde das Neves, 
João Muchine e Sónia Macuvele.

Outras onze viaturas foram 
para os primeiros-secretários pro-
vinciais, nomeadamente, Artur 
Nanlicha-Muchopa (Niassa), José 
Kalime (Cabo Delgado), Lucia-
no de Castro (Nampula), Paulino 
Lenço (Zambézia), Gonçalves 
Gemusse (Tete), Tomás Chitlango 
(Manica), Luís Nhanzonzo (So-
fala), Daniel Matavele (Gaza), 
Avelino Muchine (província de 
Maputo) e Razaque Manhique 
(cidade de Maputo). O primeiro-
-secretário provincial de Inham-
bane ainda não havia sido eleito.

A distribuição de viaturas aconte-
ce numa altura em que a maioria da 
população moçambicana enfrenta 
dificuldades para prover às suas ne-
cessidades básicas, como alimenta-
ção, habitação, saúde e transporte.

 

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A

Assembleia da República cria Comissão de Inquérito

Deputado da Frelimo envolvido 
em tráfico de droga(?)

Comissão Perma-
nente da Assembleia 
da República apro-
vou, na quinta-feira 

da semana passada, 22 de 
Dezembro, a constituição de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito para averiguar 
o suposto envolvimento de um 
deputado da bancada parla-
mentar da Frelimo e mem-
bro da Comissão Perma-
nente no tráfico de droga na 
província da Zambézia.

A proposta de criação da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito foi apresentada pela ban-
cada parlamentar da Frelimo.

A proposta é feita na se-
quência de uma denúncia do 
deputado da Renamo Venân-
cio Mondlane, no plenário da 
Assembleia da República. Na 
ocasião, requereu que o assun-
to fosse debatido em plenário, 
mas a Frelimo preferiu criar 
uma Comissão de Inquérito.

Tudo começou em fins de 
Novembro deste ano, quando o 
Serviço Nacional de Investiga-

ção Criminal na Zambézia apre-
sentou, na cidade de Quelimane, 
dois funcionários do Estado deti-
dos no Estabelecimento Peniten-
ciário da província da Zambézia 
por indícios de envolvimento no 
tráfico de drogas pesadas. Trata-
-se de um professor da Escola 
Secundária Bonifácio Gruveta, 
no posto administrativo de Ma-
cuse, no distrito de Namacurra, 
e de um tenente das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçam-
bique afecto à Base Naval de 
Macuse. Além dos dois detidos, 
as autoridades suspeitam que es-
tejam envolvidas no tráfico de 
droga outras pessoas, incluin-
do um deputado da Assembleia 
da República, eleito pelo cír-
culo eleitoral da Zambézia.

Segundo uma Resolução 
da Comissão Permanente da 
Assembleia da República, a 
Comissão Parlamentar de In-
quérito é composta por sete 
deputados: António Niquice 
(presidente), António Nambu-
rete (relator), António Boene, 
Juvial Setina da Cruz, Nirena 
Bustane, António Muchanga 
e Fernando Bismarque Ali.

“É criada a CPI para averi-

guar a veracidade da informa-
ção apresentada pelo Deputado 
Venâncio António Bila Mon-
dlane, sobre o alegado envol-
vimento de um Deputado da 
AR no Tráfico de Droga, usan-
do o Porto de Macuse, Provín-
cia da Zambézia”, diz o Artigo 
1 da Resolução da Comissão 
Permanente da Assembleia da 
República que cria a Comis-
são Palamentar de Inquérito.

CDD fala em fuga para 
a frente

A organização não-governa-
mental Centro para Democracia 

e Desenvolvimento conside-
ra a proposta como uma fuga 
para frente, com o objectivo de 
branquear a verdade, uma vez 
que o deputado supostamente 
envolvido no tráfico de droga 
foi eleito pela Frelimo e tem as-
sento na Comissão Permanente 
da Assembleia da República.

 “O facto de a proposta de cria-
ção da Comissão Parlamentar de 
Inquérito ser discutida em sede 
da Comissão Permanente e não 
na sessão plenária da Assem-
bleia da República, onde o deba-
te é transmitido em directo pelos 
órgãos de informação, é visto 

como sendo uma estratégia da 
Frelimo para evitar a exposição 
do assunto e o desgaste da sua 
imagem”, diz o Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento.

O Centro para Democracia 
e Desenvolvimento diz que, 
para evitar uma actuação ar-
bitrária com objectivos escu-
sos, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito deve ter uma de-
finição clara do âmbito de ac-
tuação, dos objectivos especí-
ficos e da sua composição.

“O foco da Comissão Parla-
mentar de Inquérito deve ser o 
acto criminal denunciado publi-
camente pelo SERNIC da Zam-
bézia, designadamente o suposto 
envolvimento de um deputado 
da Assembleia da República no 
tráfico de drogas”, diz o Centro 
para Democracia e Desenvolvi-
mento e acrescenta que o centro 
da atenção não deve ser o depu-
tado Venâncio Mondlane, que, 
em nome da bancada parlamen-
tar da Renamo, pediu a abertura 
e colaboração da Assembleia da 
República para, com as institui-
ções da Justiça, investigar o trá-
fico de droga em Moçambique.

 

A
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Senhora Presidente da Assembleia da República

Excelência

Senhor Primeiro-ministro

Excelência

Caríssimos Pares

Excelências

Minhas Senhoras, Meus Senhores

Todo Protocolo observado

Antes de iniciar esta minha humilde intervenção, permita-me Excelência Senhora Presidente que saúde a 
todos os que me escutam dentro e fora desta Magna Casa do Povo.

Saudação especial e com a devida vénia à Sua Excelência Presidente Ossufo Momade, o garante da Paz, 
Homem visionário, e comprometido com a Paz e Bem-estar de todo o Povo Moçambicano.

Aproveito o privilégio de estar neste Pódio para reiterar o meu profundo reconhecimento e agradecimento à 
Sua Excelência Presidente Ossufo Momade e a todos membros do Conselho Nacional por terem emprestado 
a sua confiança para desempenhar tão nobre função de Secretária-geral do meu Partido. Tenho a noção das 
responsabilidades acrescidas e os desafios que me são impostos mas com o apoio de todos os membros, das 
mulheres moçambicanas que constituem a maioria parte da população moçambicana, realço que palavra 
de ordem é “vencer os próximos pleitos eleitorais e libertar este povo” martirizado da escravatura que foi 
submetido pelo regime da Frelimo há mais de 47 anos.

O ano prestes a findar, foi marcado por acontecimentos, alguns dos quais pelas lições que devemos extrair, 
vale apena aqui lembrar, o que 2022 nos deixa como legado; 

Sobre os 30 anos do AGP

A RENAMO, ao assinar o AGP fê-lo de boa-fé convicta de que este era o caminho certo para a Paz e Reconci-
liação Nacional. Todavia, passados 30 anos, o balanço é, por si mesmo, revelador de que fomos enganados 
pois, a realidade quotidiana indica que o regime não esteve de boa-fé. Comportamentos típicos de regime 
monopartidário continuam a ser a marca dominante da governação, com a partidarização de instituições do 
Estado a se manter firme de pedra e cal. A consequência é a persistente intolerância política que a RENAMO 
e os partidos da oposição tem sofrido.

Minhas Senhoras e meus Senhores.

Os moçambicanos já sofreram, e bastante: Da guerra de libertação à luta pela Democracia. E nos dias que 
correm a guerra de terrorismo. Os dirigentes do partido governamental, a todos níveis, precisam não mais 
promover actos que aumentam descontentamento na Sociedade. 

O discurso de paz e reconciliação que temos ouvido pronunciar deve ser traduzido na prática de actos/acções 
de Paz que só pode ser sustentável num ambiente de tolerância política. Eles precisam de ser os campeões 
da Paz e reconciliação, incluindo a poderem ensinar os seus membros e simpatizantes, um comportamento 
sábio de convivência política. Um Estado de Direito Democrático forte não pode ser edificado e subsistir com 
a presença de um único actor apenas. Mentes e comportamentos monolíticos devem dar lugar a uma reforma 
baseada na aceitação do “outro”. Só assim esta Nação vai conhecer a verdadeira Paz Efectiva e Reconciliação. 

Por exemplo, de 26 de Julho a 4 de Agosto, o Presidente da RENAMO, 2º Candidato mais votado nas últimas 
eleições presidenciais, esteve de visita à Província de Niassa. Do programa, antecipadamente partilhado com 
as autoridades locais, incluía visitas à escolas, hospitais e centros prisionais nos municípios e distritos de 
Cuamba, Mandimba Lichinga e Metangula. Lamentavelmente, tais visitas não foram permitidas pelas chefias 
destas instituições, alegadamente por orientações da Secretaria de Estado na Província. 

O mais caricato foi o facto de os dirigentes locais do Partido que governa o nosso país terem atingido o tão 
baixo nível civilizacional e de desumanidade ao extremo de coagirem gestores privados de locais de alojamento 
para recusarem proporcionar acomodação ao Presidente da RENAMO e sua comitiva, incluindo recolhendo 
as chaves dos quartos para provar de que ao dirigente da RENAMO não lhe foi arrendado quarto algum. O 
cinismo de alguns dirigentes da Frelimo é tal que fazem isto contra aquele que publicamente consideram 
ser parceiro do seu Presidente no tal acordo que apelidam de Paz Definitiva e de Reconciliação de Maputo. 

Aos episódios acima relatados adicionam-se a vandalização de infra-estruturas e bandeiras da RENAMO, algo 
que acontece em toda parte deste País.

Perante estes factos urge indagar: Que Paz e Reconciliação se espera resultar deste comportamento de 
alguns membros da Frelimo? De que Paz Definitiva e Reconciliação pretendem para Moçambique e para os 
moçambicanos, com este comportamento? Quando se impede que a 2ª figura mais votada no País exerça, 
livremente, o seu direito constitucional de desenvolver actividade política, de que Paz e Reconciliação se 
espera que disso sobrevirá?

Senhora Presidente da AR

Gostaríamos de saber de V.Excia, como 2ª figura na hierarquia da chefia do Estado: o que torna um cidadão 
membro da Frelimo mais moçambicano que um da RENAMO? A discriminação, em razão da simpatia e 
ou filiação partidária, é contrária ao espírito do AGP, é contrária à Constituição da República, é contraria à 
proclamada Paz Definitiva e Reconciliação Nacional. A intolerância política é uma verdadeira ameaça à Paz e 
reconciliação nacional. Urge tomar medidas concretas para pôr cobro aos comportamentos de intolerância 
política que são promovidos por alguns membros da Frelimo. 

A Frelimo tem de, definitivamente, entender e aceitar o nosso destino colectivo: Ela, tem de entender de 
que somos irmãos e estamos condenados aqui a vivermos juntos. Precisamos de juntos trabalhar incluindo 
para debelarmos potenciais focos que periguem a Paz.

Com efeito, o Governo de Moçambique não pode continuar a permitir que instituições do Estado continuem 
a ser utilizadas para obstruir o gozo e exercício de direitos fundamentais dos cidadãos pelo facto de estes 
serem membros ou simpatizantes da RENAMO. O Governo da Frelimo não pode continuar a enganar a 
todo um Povo de que temos aqui, em Moçambique, um Estado de Direito Democrático, quando tal facto se 
circunscreve ao simples papel. 

Os direitos políticos, inscritos na nossa Constituição, não podem continuar a ser um elenco de letras mortas, 
destituídas de substância para o nosso Povo. Durante 16 anos, a RENAMO se bateu para a conquista destes 
direitos. Há que conferir vida e significado concreto as normas constitucionais que estabelecem os direitos 
fundamentais, incluindo o de participação política na vida da Nação, porque são estes direitos os alicerces 
fundamentais do Estado de Direito Democrático. 

O caso das dívidas ocultas: o que nos ensina?

O ano 2022, foi também marcado pelo julgamento do grande caso de corrupção envolvendo altos quadros 
da inteligência moçambicana, familiar, e funcionários próximos do Presidente da República de Moçambique, 
a data dos factos, o Senhor Armando Emílio Guebuza.

Enquanto uma certa Bancada Parlamentar mostrou-se subserviente com os malfeitores obreiros do roubo e, 
por isso, viabilizou a inscrição das dívidas ocultas na Conta Geral do Estado, tornando-as desta forma legais, 
para a RENAMO ainda subsistem perguntas que carecem de resposta: 

1. Se durante o julgamento ouvimos falar de USD 50 milhões e/ou, se quisermos, de USD 500 milhões, a 
pergunta que não se cala é: E onde estão os restantes USD 2 biliões que o Ministério Público e o Tribunal não 
abordaram durante o julgamento? 

2. A outra pergunta, e já pensando no futuro, é: como foi possível urdir e executar este calote de forma tão 
descarada e leviana? O que mesmo terá facilitado a orquestra das dívidas ocultas?

A corrupção sistémica generalizada no país, aliada a manutenção de um regime de forte concentração e cen-
tralização do poder político na figura de um único órgão do Estado (no Presidente da República) contribuíram, 
de certa maneira, para a efetivação da operação. O regime que consagra a existência de um Chefe de Governo 
que, no entanto, não presta contas perante o Parlamento, facilitou este roubo de dinheiros de moçambicanos. 

Entendemos que a contínua partidarização das instituições públicas (um dos resquícios do monopartida-
rismo) para além de golpear, gravemente, o princípio constitucional de igualdade vertido na Magna Carta 
(vide artigo 35), a discriminação política concorre, também, para a facilitação de actos de corrupção nas 
instituições públicas, ao poder garantir o encobrimento e manutenção, em segredo, de práticas corruptas a 
serem perpetradas por “camaradas” desonestos, algo que uma governação inclusiva e baseada no mérito 
poderia ajudar a minimizar. 

Minhas Senhoras

Meus Senhores

Sobre o DDR muito temos falado e a este propósito melhor é citar na íntegra a última intervenção de Sua 
Excelência Presidente Ossufo Momade, o que faço de seguida:

“Como sempre dissemos, o nosso maior desafio é a manutenção da paz e a  promoção da reconciliação na-
cional, pressupostos essenciais para a promoção do desenvolvimento. É neste sentido que nunca poupamos 
esforços no Processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração dos nossos Combatentes, a quem 
mais uma vez apresentamos o nosso respeito e admiração pela heroicidade e patriotismo  que  continuam a 
demonstrar, apesar do incumprimento sistemático do Acordo de 6 de Agosto de 2019, pelo Governo. 

O DDR é a materialização deste Acordo, e do nosso lado, à semelhança dos  Acordos de 4 de Outubro de 1992 
e 5 de Setembro de 2014,  cumprimos no espírito e na letra o Acordo de Maputo. Como sinal inequívoco do 
nosso compromisso já desmobilizados 4001 dos 5254 combatentes, o  que corresponde cerca de 80%. 

Infelizmente,  deste universo apenas 46 foram enquadrados na Polícia da República de Moçambique. Para 
demonstrar a manifesta falta de vontade do Governo,  em prosseguir com o processo de paz, os 10 primeiros 
Oficias desmobilizados aguardam, sem justificação, a sua integração no Comando Geral da Polícia. Na senda 
dos entendimentos, 150 Combatentes devem ser integrados nas Forças de Defesa e Segurança, o que não 
está a merecer qualquer atenção por parte do Governo. 

Sem nenhuma explicação plausível, os nossos Combatentes continuam a  aguardar  pela fixação das pensões, 
apesar da nossa permanente exigência ao Governo perante o seu silêncio maquiavélico. 

Sabemos que todas estas artimanhas e manobras dilatórias  têm o objectivo de nos distrair e fazer-nos per-
der a paciência para nos  atribuir a culpa dos problemas do país. Por isso,  nós não iremos embarcar nessa 
onda e não demonstraremos musculatura nem posição de força, porque esta não nos falta, em respeito aos 
moçambicanos e a nossa palavra de honra.  

Mantemos a serenidade em salvaguarda da estabilidade social e memória do nosso saudoso Presidente Afonso 
Macacho Marceta Dlhakama que em vida nos ensinou a ter paciência, mesmo nos momentos mais difíceis. 

Por isso, mais uma vez exigimos do Governo, na pessoa do Presidente da República, o cumprimento do Acor-
do que assinou com o seu próprio punho na presença dos moçambicanos e da Comunidade Internacional. 

A construção da paz e reconciliação nacional é missão de todos, daí ser imperioso o envolvimento de todos 
os actores da Sociedade, incluindo as confissões religiosas, fontes inspiradoras de paz e amor ao próximo 
que lamentavelmente têm manifestado um silêncio preocupante perante a postura inaceitável do Governo 
neste Processo do DDR. 

Queremos paz efectiva e desenvolvimento”. Fim da citação.

Excelências,

Sobre a educação referir que a 12 de Outubro do presente ano, celebrou-se mais um dia do professor, sob 
manto de reivindicações à volta de melhores condições de trabalho, nomeadamente salário condigno, melhor 

Discurso de Encerramento da VI Sessão Ordinária da Assembleia da República, 
proferido por Sua Excelência, Clementina Francisco Bomba, Vice-Chefe da 

Bancada Parlamentar da Renamo, 21 de Dezembro de 2022
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carga horária e duma maneira geral, pela melhor valorização do seu papel mas, como todos testemunhamos, 
num grotesco gesto de desrespeito pela classe, o Governo manda-os BEBER ÁGUA.

Os professores, a luz que ilumina as mentes de uma Nação, na sua ousadia de quererem ser valorizados e 
reconhecidos, deram de caras com uma nova realidade, a realidade de serem qualquerizados. Foram tratados 
com um desprezo de arrepiar, se tivermos em linha de conta que todos nós, nesta sala, passamos das mãos 
de um professor. A educação é uma ferramenta indispensável para a construção de um país forte, robusto em 
todas as esferas. Os mais velhos estão recordados do papel que as comunidades consagravam ao professor. 
O professor era uma autoridade respeitada, ouvida com muito respeito e consideração, antes da entrada da 
gesta comunista que pisca à direita e vira à esquerda.

Os professores já provaram a sua dedicação ao enfrentarem com galhardia a COVID-19. Lamentamos a 
perda de vida dos professores por esta pandemia que sacudiu o mundo, mas por outro lado saudamos o seu 
heroísmo e entrega abnegada a causa humanitária.

A Tabela Salarial Única, veio provar que este Governo pretende manter o professor na sargeta. Veio mais 
uma vez mostrar que a política de Educação neste país não está virada para o desenvolvimento humano. É 
uma política de perpetuar a má qualidade de ensino.
Associado a este factor, está a recém descoberta de livros escolares com conteúdos errados, onde a respon-
sabilização recaiu sobre o peixe miúdo.

O que está acontecer no nosso país, de jogar o professor na sarjeta é uma mensagem inequívoca de que não 
se pretende uma educação com qualidade. A falta de estímulos a altura do papel do professor pode originar 
uma desmotivação com consequências imprevisíveis. Este regime, está habituado a usar o professor apenas 
para falsificação dos resultados nas mesas de votação.

O processo de ensino e aprendizagem, tem as suas próprias regras, partindo do rácio do número de alunos 
para cada sala e para cada professor.   É por isso que até hoje as crianças continuam a estudar sentadas no 
chão e por baixo de árvores com tanta madeira feita Take Away chinês.

Esse estágio revela falta de planificação e falta de vontade de caminhar na direcção certa. A insatisfação desta 
classe é notória, generalizada e devia preocupar e mobilizar a todos nós para não se apagar o pirilampo que 
ainda ilumina as trevas em que vive boa parte da nossa população. 

O apogeu da insatisfação generalizada dos professores deve acontecer um dias antes do aniversário da ONP, 
portanto a 11 de Outubro de 2023, nas eleições autárquicas.

Excelências,

A par da educação, temos a saúde como um dos direitos fundamentais consagrado na nossa constituição e 
na Carta Universal dos Direitos Humanos. Este sector vital importancia em qualquer parte do mundo, aqui 
no nosso país e pisoteado pelo regime dos camaradas de forma descarada e sem pudor. 

Os médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal Administrativo e serventes, afectos na Saúde, vivem momentos 
de grande tristeza porque reina incertezas sobre o seu futuro. 

Quando reivindicam o que é justo, são ameaçados de se recrutar médicos fora do país. Isto é o cúmulo da 
intolerância e abuso do poder. Fazem isso porque sabem que eles e seus familiares são trados nas melhores 
clínicas e fora do país. 

O povo que se dane, só é necessário para votar e eles roubarem os votos para se manterem no poder. Essa 
era acabou. A era do roubo de votos chegou ao fim. A fórmula antifraude será aplicada no próximo dia 11 de 
Outubro. A máquina está afinada. Os Eleitores devem confiar e aderirem, chega de chorarmos por fraude. 
O país é nosso. Os que cometem fraude são nossos filhos, sobrinhos, familiares, por isso não há nada que 
não possa estar sob nosso controle. 

Este é o momento! 

Exortamos a população para ir se recensear a partir do dia 20 de Abril para adquirirem o seu cartão de eleitor. 

Queremos encorajar os órgãos de Administração e Gestão Eleitoral a pautarem pela conjugação do seu Lema 
por eleições “LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES”. 

Os médicos, enfermeiros, serventes e demais funcionários deste sector vão agradecer porque querem dar 
novo rumo as suas vidas e da vida de todo os moçambicanos. 

O povo sofre quando há greves nos hospitais. O povo chora quando vê os seus filhos médicos e enfermeiros 
a serem ameaçados de expulsão quando exigem o que lhes pertence por direito. O abandono deste sector 
por parte do regime mostra a falta de amor para com o povo.  

Nós, a RENAMO, confiamos na classe médica. Somos solidários a eles e à sua luta. Podem contar sempre com 
a RENAMO, defensor e obreiro da liberdade de expressão e de pensamento. Recorde se que foi a RENAMO 
que destruiu o monopartidarismo e abriu espaço para novo paradigma, o paradigma de manifestação da 
vontade individual e/ou colectiva. 

As reivindicações dos médicos não são de hoje, mas sempre foram escamoteadas e quiçá, ignoradas por 
desprezo e falta de consideração por este regime dos camaradas de ontem, capitalistas selvagens de hoje. 

Devíamos estar aqui nesta casa, a glorificar os médicos, enfermeiros e demais pessoal da saúde, por terem 
arriscado e até alguns deram as suas vidas na luta contra as doenças endémicas, com maior destaque para 
a pandemia da COVID-19. Mas porque este Governo não é sério nem honesto, ei-lo a atazanar aqueles que 
devia louvar. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Excelências 

O TSU trouxe a nu a arrogância e gritante incapacidade deste Governo e regime que com mais de 47 anos 
de poder faz e desfaz, só se mantendo no puder porque sistematicamente rouba votos e usa armas de fogo 
contra o povo descontente. Na aplicação do TSU, o Governo desvirtua completamente a letra e espírito da 
Lei, através de Decretos que sabemos todos serem infra-lei ou seja, nenhum Decreto pode contrariar a Lei 
que pretende regular. A título de exemplo, a Lei nº 5/2022, de 14 de Fevereiro, Lei do TSU, tem como objecto 
servidores públicos que são Funcionários e Agentes do Estado mas quando o Governo regulamenta através de 
Decretos, trata apenas funcionários, excluindo os Agentes do Estado que são igualmente servidores públicos 
e extensivamente os reformados e aposentados.

Nestes termos, a Bancada Parlamentar da RENAMO pretende vincar que a regulamentação do TSU através de 
Decretos deve respeitar a letra e espírito da respectiva Lei do TSU, deve tratar com justeza e imparcialidade 
Funcionários e Agentes do Estado e não tratar uns como filhos e outros como enteados, tratar dos aposentados 
e reformados como parte da sociedade que ajudou a construir a Administração Pública.

Excelências,

Em Moçambique a criminalidade possui terreno fértil, uma vez que a impunidade caracteriza a actuação 
das autoridades policiais. Vezes sem conta agentes da polícia, que deveriam tratar de prevenir e combater a 
criminalidade, são flagrados a cometer crimes como roubo ou furto de gado, sequestro e rapto de cidadãos, 
assassinatos e violência doméstica. Da cidade da Beira, província de Sofala, chegam-nos notícias de frequentes 
assassinatos de cidadãos, com destaque para os de sexo feminino, muitas vezes com contornos macabros, 
onde a violação sexual da mulher acontece sistematicamente. 

Convém salientar que os sequestros e raptos visam essencialmente a comunidade de origem asiática, de-
tentora de negócios que movimentam grandes quantidades de dinheiro, o que faz com que se conclua que 
os autores actuam com base em sólidas informações provenientes de Bancos e trabalhadores do visado.

Esta situação, aliada à apatia das autoridades e impunidade dos alegados detidos, encoraja a criminalidade 
e afasta o empresariado e investidores, necessários ao fortalecimento da nossa economia. 

A Bancada Parlamentar da RENAMO entende que as autoridades não têm capacidade para estancar esses 
actos na medida em que os raptores, sequestradores e assassinos são actuais ou antigos agentes da policia ou 
outra força armada das muitas que se criam e que já exerceram o papel de esquadrões de morte ao serviço 
do regime e que neste momento se encontram desempregados e como somente foram treinados para a 
violência, praticam essa criminalidade e as autoridades fingem investigar e combater. #

Das autoridades policiais ou do SERNIC ouvimos o seguinte:

Estamos a investigar!

Deixem-nos trabalhar!

Prendemos alguns e os outros estão a monte. Que palhaçada!

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Excelências, 

A sessão que está prestes a findar aprovou uma série de proposituras, algumas das quais como simples 
exercício forcado de exibição de uma falsa maioria com argumentos não convincentes e com graves atropelos 
à nossa Lei Mãe. Exemplo disso, foi a Lei das Forças de Defesa e Segurança, Lei do Ensino Superior e como 
se não bastasse a Lei do PESOE foi aprovada baseada em números falsos. Com efeito, estamos chocados, 
o Povo Moçambicano recebeu um duro golpe no estômago, com a aprovação da Lei do PESOE para 2023. 

Foi técnica e politicamente exposto que o Governo manipulou e falsificou a taxa de inflação que serviu 
de base para os pressupostos macroeconómicos da proposta do PESOE. Primeiro choque é que o mesmo 
Governo foi chamado para vir ao Parlamento explicar-se. Fugiu com o rabo na seringa. E o seu padrinho dá 
irregularidades, a falsa bancada maioritária cuidou de arranjar um esconderijo para o executivo. No final do 
Processo aprovaram um documento com base em dados falsos e manipulados, comprovando, em definiti-
vo, que estamos perante um Governo que para além de ilegal também acrescentou para si a categoria de 
manipulador e enganador da Comunidade Internacional e do Povo Moçambicano.

Excelências, 

Aproveitamos esta ocasião para lamentarmos e repudiarmos a forma como esta Magna Casa do Povo vem 
sido gerida nos últimos tempos. 

Muitos dos deputados que me ouvem tem um longo percurso como mandatários do povo, alguns, inclusi-
vamente, estiveram na forja da transição desta casa de Assembleia Popular para Assembleia da República. 

Muita memória institucional existe sobre os bons e maus momentos; há registo no nosso consciente das 
emoções, das alegrias e lágrimas derramadas nesta caminhada pela democracia plena. 

Todavia, encontrarei muita convergência com os que mencionei que não existe memória do nível de desgo-
verno em que esta casa magna está mergulhada. Estamos a atravessar uma época de verdadeiro cataclismo 
na Gestão da Assembleia da República e um recuo gritante e preocupante em termos democráticos. 

Exemplos para clarificar e precisar esta afirmação sobejam: Colegas nossos da RENAMO, quando apresentam 
denúncias no plenário como o caso de existência de células do Partido da cor de sangue entre outras situações 
similares, são chamados em privado pela Presidente da Assembleia a exigir que apresentem provas. Este 
acto é anti-democrático e intimidatório. 

Outro exemplo do mais caricato e duma ironia sem precedentes foi o da Proposta de Avocação da Bancada 
da RENAMO relativo à Lei do PESOE, todas gincanas, fintas, curvas e contracurvas, foram promovidas pela 
Presidente da Assembleia da República para que a proposta não fosse integralmente lida no plenário, com 
vista a ocultar a profundidade das denúncias nela contida para o povo Moçambicano, mas, por paradoxo ex-
tremo, dum fundamentalismo partidário e fúnebre, no dia anterior, foi aceite, sem reservas, a leitura integral, 
sem limite de tempo, uma proposta de mesma natureza duma outra bancada! Aonde nos quer levar nestes 
solavancos democráticos que já estoiraram os pneus e agora a suspensão começa a quebrar deste veículo que 
é a Assembleia da República. Queríamos solicitar a nossa Presidente para que rapidamente faça um exame 
de consciência e uma auto-indução para que transite do Espírito de Liderança Ministerial para o Espírito que 
norteia a gestão de um Órgão de Soberania como esta Assembleia representativa do Povo Moçambicano.

Excelências,

Preocupa-nos a intervenção do Chefe de Estado nesta magna casa do povo em torno das eleições distritais 
porque para além de ser uma afronta à um comando constitucional, constituem uma autêntica fuga a rea-
lização das eleições distritais.

A fuga às eleições Distritais representa um vilipêndio ao presidente Dhlakama por parte do Presidente Nyusi 
Demonstra que ele não é sério nem tão pouco de confiança. Fica claro que ele tem Diplomacia de rato, os 
dentes que mostra são de esgar e não de alegria. Que se cuidem os seus sequazes do 3° mandato, como se 
diz numa língua estrangeira ...é « tuto mafia”

Excelências,

O não abono ao 13º mês é reflexo de um país com uma economia em tangas.

Admira-nos como é que o salário do décimo terceiro mês constitui algo para se pronunciar. O décimo ter-
ceiro mês é um direito e não pode estar sujeito à boa vontade de quem governa. É tempo de dizer ao povo 
moçambicano que em todos os anos tem direito ao décimo terceiro mês porque trabalha para isso e não é 
nenhum favor.

Já basta o roubo e rombo aos bolsos do pacato cidadão, que ostenta um mísero salário.

O Chefe de Estado ao anunciar a partir deste pódio o não pagamento do salário do décimo terceiro mês e 
a ser ovacionado pela sua bancada, a bancada da falsa maioria, revela claramente que não se preocupam 
com bem-estar do Povo. 

Excelências

Não obstante não ter sido qualificada para os lugares de pódio, a Bancada Parlamentar da RENAMO saúda 
a Selecção Nacional de Futebol de Praia. 

A partir deste pódio, saudamos a Selecção Nacional de Futebol onze, os Mambas que se apuraram para a 
fase Final da Taça Africana das Nações em futebol, para os jogadores que jogam em África, mais conhecido 
por CHAN, que decorrera na Argélia, de 13 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2023. 

O basquetebol continua a dar alegrias a Moçambique. É assim que no Campeonato Africano de Basquetebol 
Sénior feminino, realizado em Maputo, a equipe do Costa do Sol sagrou-se Vice-Campeã Africana e a equipe 
do Ferroviário de Maputo que se posicionou em terceiro lugar. Parabéns as jogadoras e os clubes Costa do 
sol e Ferroviário de Maputo. 

A nossa saudação é também extensiva a União Desportiva de Songo pela conquista do Moçambola. 

Aos profissionais da comunicação social, vão as nossas saudações pela sua nobre missão de fazer chegar à 
sociedade nacional e internacional, os relevantes acontecimentos, de forma didáctica e responsável, não 
obstante o elevado risco que a actividade os expõe. 

Aproveitamos esta ocasião solene para reiterar a nossa solidariedade ao povo Ucraniano e condenamos uma 
vez mais de forma veemente a invasão Russa a nação soberana da Ucrânia.

Neste derradeiro dia da VI Sessão da IX Legislatura da Assembleia da República, saudamos a todos funcio-
nários e agentes parlamentares que com seu trabalho diário permitem que a Casa cumpra com o seu papel 
de representar o povo, legislar e fiscalizar a acção governativa. Sem os funcionários e agentes parlamentares 
pouco ou nada seria possível, apesar de haver tentativas de dividir os funcionários de um lado e agentes 
parlamentares por outro, tratando-os como enteados, numa mesma casa. 

A terminar, desejar a todos FESTAS FELIZES e um PRÓSPERO 2023.

A Vitória já ESTÁ!
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Ao terminar o ano queremos agradecer primeiro a Deus por tudo quanto nos propor-
cionou. Uma especial gratidão às organizações que nos são parte, à mídia, às mulheres 
e homens engajados, aos activistas, aos parceiros e à você que acreditou nesta esta luta.

 Em Janeiro marcamos a história ao participar criminalmente contra agen-
tes da PRM e da Polícia Municipal pela prática dos crimes de desobediência, re-
quisição de força física, prisão ilegal e difamação, na sequência da inviabiliza-
ção da nossa manifestação. Não titubeamos, pois, o propósito era enviar uma 
corajosa mensagem de resistência a tendência de fechamento do espaço cívico.

 Foi nesse espírito que durante o ano não hesitamos em nos posicionar publicamente 
à favor dos vendedores do Mercado do Peixe e da Associação de Vendedores do Frango 
e da Magumba, maioritariamente mulheres, assim como das vítimas da manifestação 
de 14 de Julho baleados por agentes da Polícia. Mais um processo crime foi deposita-
do na Procuradoria da Cidade. Se no caso da detenção ilegal a Procuradoria nos solici-
tou para prestar declarações, criando alguma expectativa sobre o decurso do processo, 
nestes outros casos aguardamos que em 2023 a Procuradoria possa se pronunciar.

 Podem ter sido estas queixas determinantes para que, diante de um novo aviso 
de manifestação com os mesmos termos do anterior, sem a necessidade de qualquer 
de autorização, a 10 de Dezembro de 2022, dia dos Direitos Humanos, quer a PRM 
quer a Polícia Municipal se tenha comportado e prontamente travado qualquer dos 
seus agentes que se tentasse aproximar da nossa manifestação a exigir a carta de au-
torização exarada pelo Presidente do Município. Pequenos gestos que sinalizam a 
vitória do aviso ou um aviso da vitória que deve reforçar a convicção social de que 
nenhum cidadão, organização ou movimento precisa de qualquer autorização para 
manifestar se tiver seguido estritamente o que a Constituição e as leis consagram. 

2022 nos trouxe igualmente o I Fórum dos Movimentos e colectivo de Mu-
lheres da Lusofonia Africana com o intuito de fortalecer o movimento, unir vozes 
e reinventar alternativas. Este Fórum contribuiu para o firmar de uma parceria en-
tre o Observatório das Mulheres e a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica 
(AMMCJ) para, a partir deste final de ano, apoiar e orientar juridicamente cida-
dãs, associações, movimentos e colectivos à escala nacional. Semelhante parceria 
foi estabelecida com a Justa Paz para, no quadro dos relatórios dos Estados, con-
ceber um processo participativo nacional de reportagem sombra a implementa-
ção da CEDAW, herdando um pesado legado que nos é transmitido pela WLSA.

Num período marcado por contínuas violações de direitos humanos, não 
nos poderíamos esquecer do nosso compromisso em relação a Ndlavela, razão 
pela qual efectuamos visitas de acompanhamento para nos informar sobre a si-
tuação reclusória das mulheres detidas e, finalmente, nos constituímos assisten-
tes no processo de tráfico sexual de reclusas denunciado pelo CIP, e que cor-
re seus termos na Procuradoria Provincial da República – Maputo-Província.

Neste ano, levantamos a voz contra o assédio nas instituições de ensino, quer 
nos posicionando corajosamente em defesa de vítimas, quer apoiando o lançamen-
to do estudo "Em quantas camas se faz um diploma", da autoria da Galamuka-
ni, e na esteira do que juntamos organizações e movimentos da província de Tete 
para um posicionamento colectivo. A colaboração de entidades como a UniPun-
gué foi fundamental para iniciar o necessário debate sobre a tendência de crimi-
nalização de vítimas que recorrem a gravações como meio de legítima defesa e/
ou prova da violação de seus direitos, sob o argumento de devassa de vida priva-
da e gravação ilícita, punível nos termos dos artigos 252 e 257 do Código Penal.

Conduzimos ainda inúmeros diálogos em locais cicatrizados por sequenciadas vio-
lações de direitos humanos e servimos de veículo para que vozes e reivindicações ga-
nhassem vida. Foi o caso dos diálogos com deslocados, mulheres e homens, em vários 
pontos de Cabo Delgado, durante os quais nos avisaram para transmitir a Chipande, 
Chissano e Guebuza, a quem designaram "os mais velhos que sabem bem o que está a 
acontecer em Cabo Delgado”, para urgentemente se mobilizarem de modo a resolver a 
situação do terrorismo, sob pena de depois não puderem responsabilizar a comunidade 
pelas decisões que tomar. Foi esta enorme carga emocional que nos sensibilizou a do-
cumentar através de uma Especial Reportagem violações gravosas de direitos huma-

nos das mulheres em Cabo Delgado que incluem abusos sexuais e trocas de donativos 
por sexo protagonizados por terroristas, militares e até por assistentes humanitários.

 Não hesitamos, no entanto, em apoiar de todas as formas possíveis a pro-
dução, prefaciamento e lançamento da obra "A Mulher na Defesa da Pá-
tria" da autoria da Alferes Teresa Taimo por destapar o véu sobre assun-
tos tabu relacionados ao lugar e papel reservado as mulheres na defesa e, 
visibilizar vozes de mulheres no Teatro Operacional Norte, suas lutas e conquistas.

 Num ano marcado por inúmeros desafios, iniciamos a avaliação do Mecanismo 
Multissectorial de Atendimento Integrado à Mulher Vítima de Violência que celebra 
os seus 10 anos. Para efeito, foram envolvidos os braços operacionais provinciais 
dos Ministérios de Género, Criança e Acção Social, da Saúde, da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos e, do Interior nas províncias de Inhambane, Manica, 
Nampula e Niassa, bem como Procuradorias, CAIs, associações e outros actores re-
levantes. Enquanto as constatações e resultados desta pesquisa ainda em curso só 
estarão disponíveis no primeiro semestre de 2023, o processo em si tem já o seu 
mérito por sinalizar aspectos críticos e polémicos da actual resposta à violência.

Foi neste contexto que realizamos a I Convenção Nacional sobre o Es-
tado das Mulheres em Moçambique sob o lema "Conquistas, Desafios e Li-
ções dos 10 Anos do MMAIMVV”, cuja abertura foi proferida pela Presi-
dente da Assembleia da República, Esperança Nhiuane Bias, na presença da 
Embaixadora do Reino dos Países Baixos. Esta Convenção engajou mulheres e 
homens oriundos das onze províncias do país incluindo não apenas activistas do 
movimento, mas também fazedores do Mecanismo em diferentes pontos do país.

 Importa destacar a relevante colaboração encontrada na Assembleia da República 
neste 2022 para adiar o debate do tão temido projecto de Lei de Organizações Sem 
Fins Lucrativos. Aprendemos neste processo que, quando o espaço cívico está em risco 
torna-se natural a união das organizações para o defender. Foi assim que cada um/a de 
nós aderiu ao movimento de mais de 306 actores que se gerou com intensas jornadas 
envolvendo actores governamentais, parlamentares e do Judicial, partidos políticos, 
órgãos de mídia, influenciadores sociais, juristas, economistas, corpo diplomático, en-
tre outros. Com todos estes actores reforçamos a certeza de que não estamos só, mas 
enquanto conseguimos a sensibilidade Parlamentar para o adiamento do debate para 
dar lugar a consultas públicas, não podemos descansar sobre a necessidade de conti-
nuar a esclarecer a interpretação problemática das recomendações do FATF GAFI para 
conter o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo muitas vezes com-
preendida na direcção oposta dos resultados que pretende gerar. Esta interpretação se-
lectiva ilumina a tendência de aproveitamento em cerca de 6 países da África Austral 
de adopção de medidas "anti associativismo" para restringir o espaço cívico em nome 
do terrorismo. Felizmente, o nosso Parlamento não quer e não pode ser cúmplice 
deste processo. Esta será seguramente a principal agenda que nos deve unir em 2023.

Queríamos ter feito muito mais. Sentimo-nos em diversas circunstâncias enfra-
quecidas diante do assassinato de mulheres em Sofala, mas também encorajadas 
pelas nossas companheiras que ocuparam as ruas da Beira para exigir respostas 
mesmo quando algumas correntes as considerasse "prostitutas" pelo seu acto. En-
fraquecemos diante de notícias que davam conta de mais um profissional de saú-
de a violar uma paciente inconsciente, mas também encorajadas pel@s noss@s 
companheir@s que imediatamente seguiam os processos. Enfraquecidas pelo as-
sassinato de mulheres como a Agente da Polícia morta na Machava mas encora-
jadas pelas vozes sociais que se uniram para exigir justiça. Enfraquecidas sem-
pre que uma mulher tem que dar sexo em troca de donativo, mas encorajadas que 
mais mulheres falem sobre este assunto em voz alta tendo resultado em alguns 
processos já transitados em julgado. E é esta coragem que pretendemos levar para 
2023 para que nem mais um(a) tenha que morrer até que todas sejamos livres!

É por este pequeno retrato do que só foi possível juntos/as, que ao fechar o 
ano, agradecemos a si por todo o apoio dedicado e igualmente renovamos o nos-
so anseio de continuar a contar com as suas contribuições, abertura, críticas, re-
comendações e lições em 2023 para construir mais pontes do que fronteiras. 

AVISO DA VITÓRIA OU A VITÓRIA DO AVISO?

Saudações emancipadas,
Quitéria Guirengane – Secretária Executiva do Observatório das Mulheres
Parceiros:



No dia em que a Perdiz acordou...
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Este espaço é da 
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Seguro Multirrisco Habitação - 
Cobertura de Incêndio, Acção Mecânica 

de Queda de Raio e Explosão

* Assistente de Produção     

publicidade

Antes de mais, entendamos:
Incêndio – como combustão aci-
dental, com desenvolvimento de 
chamas, estranha a uma fonte nor-
mal de fogo, ainda que nesta possa 
ter origem, e que se pode propagar 
pelos seus próprios meios.

 Explosão – como acção súbita e 
violenta da pressão ou depressão 
de gás ou de vapor. Cobertura que 
abrange os danos provocados por 
explosão verificada no local de ris-
co.

Acção mecânica de queda de raio 
– como a descarga atmosférica ocor-
rida entre a nuvem e o solo, consis-
tindo em um ou mais impulsos de 
corrente que conferem ao fenóme-
no uma luminosidade característica 
(raio) e que provoque deformações 
mecânicas permanentes nos bens 
seguros.

1.l O que é Seguro de Casa?
Por Seguro de Casa entende-se a co-
bertura sobre danos ao seu imóvel 
e/ou aos bens nela contidos, bem 
como responsabilidade civil. 

2.l  Quais são as coberturas mais 
comuns do Seguro de Casa?  

As coberturas mais comuns deste 
seguro são:
i) Edifício e/ou fracção de edifí-

cio, nomeadamente:
• o edifício ou fracção, destina-

do à habitação do segurado, 
incluindo as dependências, 
piscinas, garagens e outros 
lugares de estacionamento;

• muros, cercas, portões, veda-
ções e outras instalações ane-
xas;

• instalações gerais de água, 
electricidade, aquecimento, ar 
condicionado, gás, comunica-
ções e semelhantes;

• pátios e jardins anexos ao edi-
fício;

• antenas exteriores (incluin-
do antenas parabólicas), bem 
como os respectivos mastros, 
espias e painéis solares.

(ii) Conteúdo ou Recheio:
1. objectos de uso doméstico e 

de uso pessoal do segurado, 
do seu agregado familiar e dos 
empregados domésticos que 
com ele coabitam;

2. mobiliário, objectos e mate-
riais próprios do recheio de 
uma habitação;

3. utensílios de jardinagem, despro-
vidos, ou não, de motor;

4. benfeitorias do segurado.

         (iii) Objectos especiais de risco 
agravado – Aparelhos e respectivos 
acessórios de som e/ou imagem, 
fotografia e filmagem; jóias, objec-
tos de ouro, prata ou outros metais 
preciosos; quadros, outros objectos 
de arte e tapeçarias; antiguidades, 
raridades de qualquer espécie e ob-
jectos de valor histórico.

3.l Quem pode contratar esse se-
guro?

O proprietário e/ou detentor casa e/
ou dos bens nela contidos.

4.l Como contratar o seguro?
O tomador do seguro deve garantir 
a indicação e ou declaração da in-
formação mínima necessária para a 

subscrição do seguro, como a seguir 
se descreve:
 � tipo de construção (blocos, zinco/ 

placa etc.);
 � finalidade de uso de imóvel;
 � área geográfica (localização) do 

risco;
 � actividades das instalações cir-

cunvizinhas, bem como sua pro-
ximidade;

 � distância de um rio ou de um 
oceano;

 � idade do imóvel;
 � idade da cobertura;
 � data da última pintura do imóvel;
 � estado do terreno (solo sólido, 

pantanoso);
 � ocupação do segurado e uso do 

objecto;
 � ambiente nos arredores/proximi-

dades;
 � historial de sinistros (sinistrali-

dade do segurado no ramo nos 
últimos 3 anos);

 � número de acidentes/casos de 
furto;

 � capital seguro/objectos e valores 
a segurar;

 � relatório de avaliação;
 � relatório de vistoria (caso seja 

aplicável).
 � segurança do imóvel;
 �  medidas de prevenção contra 

incêndio;
 � ficha  de identificação de clientes 

e documentos obrigatórios;

 � modalidade de pagamento 
(anual, semestral ou trimestral);

 � indicar se alguma seguradora 
recusou subscrever;

 � disponibilidade de uma segu-
rança profissional;

 � indicar se o imóvel é simples/
duplo/multi-lojas.

5.l Quais são as exclusões mais 
comuns do Seguro de Casa?

As exclusões mais comuns deste 
seguro são:

 � explosão, libertação de calor e ir-
radiações provenientes de cisão de 
átomos, ou radioactivas, e ainda 
os decorrentes de radiações pro-
vocadas pela aceleração artificial 
de partículas;

 � incêndio decorrente de fenóme-
nos sísmicos, tremores de terra, 
terramotos e erupções vulcânicas, 
maremotos ou fogo subterrâneo;

 � efeitos directos de corrente eléc-
trica em aparelhos, instalações 
eléctricas e seus acessórios, no-
meadamente em consequência de 
sobretensão e sobreintensidade, 
incluindo os produzidos pela elec-
tricidade atmosférica, tal como a 
resultante de raio, e curto-circuito, 
ainda que nos mesmos se produza 
incêndio;

 � actos ou omissões dolosas do To-
mador do Seguro, do Segurado ou 
de pessoas por quem estes sejam 
civilmente responsáveis.
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Por Afonso dos Santos

A falsa liberdade de informação 
da democracia liberal

Quando se fala dos 
órgãos de informa-
ção, é habitual fazer 
um distinção usando 

as duas designações que se se-
guem: órgãos de informação 
públicos e órgãos de informa-
ção independentes. Mas esta 
é uma distinção falsificada. A 
distinção correcta é entre ór-
gãos de informação públicos e 
órgãos de informação privados. 
E acontece que estes últimos 
não têm nada de independentes.

Os órgãos de informação pri-
vados, tal como o nome indica, 
são propriedade de empresas 
privadas, e estas têm interesses 
muito concretos. Quando al-
guém cria uma empresa priva-
da, tem como objectivo, inevi-
tavelmente, obter lucro, porque, 
se não obtiver lucro, a empresa 
vai à falência. Ora, isto, só por 
si, transforma a informação em 
mercadoria, sendo necessário 
obter o maior número pos-
sível de consumidores dessa 
mercadoria, tal como aconte-
ce com qualquer outro produ-
to que se vende no mercado.

E, assim sendo, opta-se por 
suscitar emoções no público, 
transformado em mero consu-
midor, para conseguir maior au-
diência, e sobretudo num contex-
to de intensa concorrência entre 
vários órgãos de informação.

Um dos métodos para in-
fluenciar a opinião é o uso de 
adjectivos e até a abolição de 
substantivos, usando uma lin-
guagem típica da literatura. Por 
exemplo, a designação “a em-

presa” é abolida e substituída 
por “a gigante”. Outro método 
consiste em colocar sempre tí-
tulos e cargos antes de referir 
o nome da pessoa (“o acadé-
mico e activista e...”). Aqui se 
enquadra a conhecida fórmula 
“Analistas dizem que...”. E um 
outro método para condicionar 
a mente do destinatário da “no-
tícia” é a rotulação: “o conser-
vador”, “o populista”, “o radical 
de esquerda”, “o moderado”.

Por outro lado, as empresas 
proprietárias dos órgãos de co-
municação privados pertencem 
geralmente aos grandes grupos 
empresariais que detêm o po-
der económico, e, a partir daí, 
a acção desses órgãos de infor-
mação concentra-se em fazer 
propaganda do sistema polí-
tico, económico e social que 
foi criado por essas empresas, 
pois é o tipo de sistema que 
melhor serve os seus interesses.

É assim que os órgãos de in-
formação são transformados 
em órgãos de propaganda dos 
valores principais desse tipo de 
sistema: a riqueza e o poder. Por 
isso, é frequente o uso das ex-
pressões “o mais poderoso”, “o 
mais rico do Planeta”. E a pro-
paganda do luxo é permanente.

No que diz respeito ao supos-
to pluralismo da informação, 
acontece que as “notícias” são 
produzidas por uma agência de 
informação e são difundidas por 
todos os órgãos de informação, 
ou seja, a notícia, afinal, tem 
apenas uma única versão, pro-
duzida por uma única fonte. E 

quando se trata de programas 
de análise dos acontecimentos, 
são chamados três ou quatro 
“analistas” ou “pesquisadores” 
que passam o programa todo 
a declarar a sua concordância 
uns com os outros. Não há qual-
quer divergência de opiniões

Há um outro papel que é 
desempenhado pelos órgãos 
de comunicação e que pare-
ce muito estranho: é a pro-
moção dos nomes e das fo-
tografias de assassinos e de 
autores de acções terroristas.

Os órgãos de informação, na 
sua acção de manipulação, pro-
movem o estatuto de celebri-
dade como sendo um dos mais 
importantes objectivos de vida. 
Ora, quando um frustrado qual-
quer comete crimes de carácter 
terrorista e, por causa disso, 
é transformado em celebrida-
de, essa propaganda não pode 
deixar de constituir uma mo-
tivação para outros frustrados 
que, num ápice, podem saltar do 
anonimato para a tão desejada 
fama, mesmo que seja à custa 
da sua própria vida. Se há ou-
tros que se suicidam, esta acaba 
por ser uma forma de suicídio 
compensadora. Até porque os 
órgãos de informação repetem 
enjoativamente a publicação de 
fotografias sempre que se volta 
a falar do caso e, por vezes, são 
as fotografias que o próprio es-
colheu para pôr na sua página 
do Facebook. O que significa 
que, na prática, a sua fotografia 
não se diferencia muito da foto-

grafia de qualquer outra celebri-
dade do negócio do espectáculo.

Há um programa de televi-
são da National Geographic 
que se intitula “The Story of 
God” (“A História de Deus”), e 
que é apresentado por Morgan 
Freeman, actor de cinema nor-
te-americano. O programa tem 
vários dos episódios e, num de-
les, que tem como título “Why 
Does Evil Exist?” (“Porquê 
existe o Mal?”), logo no início 
do episódio, Morgan Freeman 
vai encontrar-se, numa prisão de 
alta segurança, com um crimi-
noso que violou cerca de vinte 
mulheres e assassinou três e foi 
condenado a prisão perpétua. E 
Morgan Freeman explica que 
não vai mostrar a cara do crimi-
noso porque não quer dar mais 
notoriedade ao homem que co-
meteu tais atrocidades. E tam-
bém não divulga o nome dele.

Portanto, parece que não ofe-
rece grandes dúvidas de que 
exibir repetidamente a cara de 
assassinos e terroristas e fazer 
publicidade dos seus nomes 
constitui uma forma de pro-
moção da sua fama. A única 
atitude a tomar sobre os cri-
minosos seria reduzi-los ao 
anonimato. Como se pode ex-
plicar, então, essa propaganda 
das fotografias dos criminosos, 
que constitui uma forma de 
motivação para que outros op-
tem por seguir esse caminho?

É que o facto de os cidadãos 
se sentirem numa situação de 
insegurança permanente cria 
as condições para que este-

jam dispostos a aceitar limi-
tações cada vez maiores das 
suas liberdades, em nome da 
segurança. E aceitam essas li-
mitações, mas a sua segurança 
não melhora. Este é o discreto 
encanto da democracia liberal.

Um outro processo de de-
sinformação consiste em pu-
blicar como sendo verdadeiras 
fotografias que não permitem 
identificar em que local foram 
tiradas. E isso está a acontecer 
muito, agora, sobre o terroris-
mo em Cabo Delgado. Recen-
temente, até publicitaram como 
sendo verdade uma fotografia 
de homens armados que esta-
riam a saudar, em Cabo Del-
gado, a nomeação de um novo 
chefe de uma Organização ter-
rorista estrangeira. Ora, quando 
amplificam essa propaganda do 
terrorismo, fingem que se es-
queceram de que, ante disso, 
andaram todo o tempo a dizer 
que o terrorismo tem origem 
interna, que é terrorismo nacio-
nal. Quando se trata de versões 
não fundamentadas nos factos, 
quando se trata de invencioni-
ces, é perfeitamente possível 
afirmar uma coisa e o seu con-
trário sem que haja contradição.

Maiêutica Herética

O
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Agenda cultural e social

TEATRO
31 de Dezembro (sábado)

 l Apresentação da peça “Dezembrando”, 
às 16h30, no campo de Cape Cape, no 
Bairro do Chamanculo.

CINEMA
3 de Janeiro (terça-feira)

 l Apresentação do filme “Notre-Dame du 
Nill”, de Atiq Rahimi, às 18h00, no cam-
po da Mafalala.

EXPOSIÇÕES
28 de Dezembro (quarta-feira)

 l Inauguração da exposição “Altura”, às 
18h00, na Rua do Bairro “5”, em Chi-
moio.

 l Patente a exposição “Loucura dos cenas” 
às 18h00, no Parque das Infraestruturas 
Verdes, na Beira.

PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, DE-
BATES

28 de Dezembro (quarta-feira)
 l Seminário para empreendedores “Triplo 

ganho em 2023”, às 9h00, nas platafor-
mas digitais da “Casa do Empreendedor”. 

 l Inscrições para o ciclo de capacitação 
empresarial, em: https//form.jotform.
com/221663349798572

30 de Dezembro (sexta-feira)
 l Conversa sobre oportunidades e desafios 

para jovens, às 17h30, nas plataformas 
digitais da “Womenempowerment”. 

 l Inscrições para o curso intensivo de técni-
ca de recrutamento e selecção de recursos 
humanos, às 9hh00, no Centro Educacio-
nal “Belive”.

3 de Janeiro (terça-feira)
 l Debate sobre a revisão da Política Nacio-

nal de Terras na perspectiva dos jovens: 
“Como este grupo sairá beneficiado?”. às 
13h30, na Cooperativa dos Agricultores 
em Marracuene.

ENTRETENIMENTO
28 de Dezembro (quarta-feira)

 l Sessão de dança “Kutxina no meu bair-
ro” com o grupo cultural “Machaka” às 
15h00, na Escola Primária Unidade “22”.

 l Sessão de aulas de dança do ventre, com 
Neide Cumbi, às 17h30, no Hotel “Ra-
disson Blue”.

 l Selecção de actores para uma série de te-
levisão. Inscrição em: rb.gy/gwjjv2

 l   Sessão do emagrecimento saudável: 
“Como controlar o apetite?”, às 16h00, 
no Centro de Beleza e Estética “Mulher 
Poderosa”.

29 de Dezembro (quinta-feira)
 l “Hip Hop live”, às 18h00, no Resaurante, 

Bar e “Lounge” “Oceana”, na Beira.
 l “Noite da drena e música”, às 19h00, na 

Galeria “Pirikito”, no Bairro da Polana-
-Caniço.

30 de Dezembro (sexta-feira)
 l “Sexta das mulheres com música”, às 18h00, 

na “Casa Guião”, no Bairro da Mafalala.
 l “Festa da família”, às 12h00, na “Quintal do 

Denny”, em Maputo.
 l Actuação de Mr, Bow, no “Ndolele Loun-

ge”, em Gaza.

31 de Dezembro (sábado)
 l Actuação da banda “Ratuffa”, às 19h00, no 

campo da “Soalpo”, em Chimoio.
 l Festa “All White in The Party”, às 21h00, 

no “Solange Beach Club”, na Beira 
 l “Réveillon Blue”, às 20h00, no Hotel “Ra-

disson Blue”.
 l Festa até ao raiar do sol, às 22h00, no “Loun-

ge” e Bar “Todo”, em Inhambane.
 l Sessão de música ao vivo e dança, às 20h00, 

no “Platinium Lounge”, na Matola.
 l “Oceania Party”, às 22h00, no hotel “City 

Lounge”, em Maputo. 
 l “Wellcome 2023”, às 23h00, no restaurante 

“Casa do Peixe”

 l Jantar de gala e exibição de fogo-de-artifí-
cio, às 19h00, no Complexo “Filimonine’s”, 
em Inhambane.

 l Festa de passagem do ano, às 22h00, no 
“Aylane Logde”, em Nampula.

 l Festa de “Réveillon” com Mr. Bow e Liloca, 
às 22h00, no Hotel e “Resort” “Águia Negra 
Beach”. 

 l Festa de passagem do ano “Tropical Whi-
te”, às 19h00, no Restaurante “Cais”, em 
Maputo. 

 l Noite de “Réveillon” com Matilde Conjo, 
às 21h00, na Residencial “Conjuntos”, em 
Maputo.

FEIRAS E NEGÓCIOS 

28 de Dezembro (quarta-feira)
 l Sessão de venda de livro “O Enteado da 

Justiça”, de Omardine Omar, na Rua da Re-
sistência, no Bairro da Malhangalene, em 
Maputo.

 l Venda de arranjos florais para as festas, às 
9h00, na Feira de Artesanato, em Maputo.

29 de Dezembro (quinta-feira)
 l Feira de gastronomia, de roupa usada e de 

objectos artesanais, às 9h00, no recinto do 
“Baía Mall”, em Maputo.

 l Promoção de diagnóstico de carros, às 8h00, 
no “Brother Car”, em Maputo.

OUTRAS ACTIVIDADES

28 de Dezembro (quarta-feira)
 l Partida de futebol de solidariedade e almoço 

com moradores de rua, às 10h00, no Centro 
da Malhangalene.

 l Apresentação de candidatura de obras literá-
rias originais, às 8h00, na Livraria Fundza, 
na Beira.

 l Apresentação de candidaturas de projectos 
culturais para a Galeria “Vivos pela Arte”. 
Até ao dia 5 de Janeiro.

 l Inscrição de actividades para a progra-
mação da “Casa do Empreendedor”, em 
Maputo. Até ao dia 31 de Dezembro.
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empresário Hayyum 
Alimamade, dono 
da cadeia de gelados 
Vanila e que havia 

sido raptado no dia 14 de De-
zembro, na Matola, foi assas-
sinado pelos sequestradores.

O empresário foi torturado 
para pagar altos valores de 
resgate e como a família não 
foi a tempo de conseguir o 
valor, os criminosos elevaram 
a fasquia e acabaram mes-
mo por assassinar a vítima. 

Os bandidos telefonaram 
à família da vítima a indicar 
aonde deviam encontrar o cor-
po e quando lá chegaram, efec-
tivamente, estava lá o corpo 
do empresário, mas sem vida 
e com sinais de tortura severa.  

Lembre-se que o empresário 
foi raptado à mão armada dian-
te da sua família em frente à 
sua gelataria na Matola na tar-
de de quarta-feira, 14 Dezem-

bro. O sequestro durou ape-
nas 30 segundos, e um vídeo 
do sequestro de uma câmera 
de segurança mostra a perícia 
com que os raptores o levaram. 

É a segunda vítima que morre 
nas mãos do raptores, por tor-
tura. Em 2019, Guitabali Samji 
uma moçambicana conhecida 
pelo seu negocio de câmbios 
morreu nas mãos dos rapto-
res, e o seu corpo foi encon-
trado  em Mombela/Nelspruit.  
Guitabali Samji, de 52 anos, 
muito conhecida nos círculos 
empresariais de Maputo, por-
que tinha um negócio de câm-
bio na zona nobre da capital, 

foi raptada no dia 15 de Outu-
bro de 2018. A polícia da Áfri-
ca do Sul encontrou o seu corpo 
no dia 29 de Fevereiro de 2019.

Um outro empresário turco 
também esteve à beira da mor-
te, depois de ter sido raptado 
e até hoje está com proble-
mas sérios de saúde e deixou 
de trabalhar depois de ter sido 
torturado. Chama-se Huseyin 

Sozen, empresário do ramo 
de construção de luxo, ligado 
à elite política nacional. Foi 
sequestrado próximo da resi-
dencial “Hoyo-Hoyo”, na Av. 

Eduardo Mondlane, na cidade 
de Maputo no início do pre-
sente ano. Huseyin Sozen, pro-
prietário da “Umran Constru-
ções” foi liberto quatro meses 

depois quase à beira da mor-
te. Uma fonte da comunidade 
turca disse ao  
que Huseyin Sozen está com 
problemas sérios de saúde e 
quase que já não trabalha de-
vido a tortura a que foi subme-
tido. Estava preso num guar-
da fato em pé durante quatro 
meses com as mãos e pés ata-
dos e fazia necessidades den-
tro do quadra-fato. Hoje está 
praticamente irreconhecível. 

Dados disponibilizados pelo 
vice-presidente da Confede-
ração das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), 
Prakash Prehlad, em declara-
ções a 7 de Dezembro, indi-
cam que a indústria do rapto 
movimentou 35 milhões de 
dólares nos primeiros 11 me-
ses de 2022. O Governo con-
tinua a não dar resposta aos 
raptos e multiplicam-se vozes 
que acreditam que é um negó-
cio liderado pelos governantes.

 

  atias Guente
mtsgnt@gmail.com
M

Raptores torturam empresário até à 
morte entregam o corpo à família

Perante o olhar cúmplice do Governo

Um outro empresário, turco, que também havia sido raptado, este ano, esteve à beira da morte depois de 
ter sido torturado para pagar o resgate. Hoje, está com problemas sérios de saúde e deixou de trabalhar. 

Foi torturado durante quatro meses. 
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& FELIZ ANO NOVO

MANICA MOÇAMBIQUE TERMINAIS, LIMITADA

MAPUTO
Praça dos Trabalhadores, 51-5º andar
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BEIRA
Casa Infante Sagres, Largo do Buzi

Email: info_beira@terminais.co.mz
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INS e “Fiocruz” graduam onze mestres 
em Ciências da Saúde

Instituto Nacional de 
Saúde, em colaboração 
com a Fundação Os-
waldo Cruz (“Fiocruz”) 

do Brasil, realizou, há dias, a ce-
rimónia de graduação da quinta 
turma do programa de mestrado 
em Ciências da Saúde, com onze 
estudantes formados, incluindo 
profissionais do Sistema Nacio-
nal de Saúde e da Saúde Militar.

Iniciada em 2018, a quinta tur-
ma do programa de mestrado em 
Ciências da Saúde teve duração 
de quatro anos, ao longo dos quais 
os estudantes tiveram aulas ex-
positivas, seminários, e tarefas 
individuais, sob monitoria de su-
pervisores do Instituto Nacional 
de Saúde e da “Fiocruz – Brasil”.

Durante a referida cerimónia, a 

coordenadora do curso de mestrado 
em Moçambique, Nilsa de Deus, 
falou sobre os principais proble-
mas enfrentados ao longo da for-
mação, tendo destacado a eclosão 
da covid-19 no país, que impediu 
a ida dos estudantes ao Brasil e 

prolongou o tempo de duração do 
curso, de dois para quatro anos.

“Esta turma devia ter ido ao Bra-
sil fazer o seu estágio e interagir 
com os orientadores brasileiros, 
mas, por causa da pandemia, não 
foi possível.  Quando a pandemia 

começou, estávamos convenci-
dos de que o mestrado termina-
ria em 2020, mas não foi assim”, 
disse e enalteceu a resistência e 
capacidade da turma de concluir 
o mestrado face às dificuldades.

Na ocasião, o director de For-
mação e Comunicação em Saú-
de do Instituto Nacional de Saú-
de, Rufino Gujamo, disse que o 
mestrado em Ciências da Saúde 
é um programa implementado 
desde há alguns anos e de gran-
de impacto para Moçambique.

“Quem conheceu o Instituto há al-
guns anos e conhece o Instituto hoje, 
percebe claramente que as valências 
e capacidades que hoje aqui existem 
são, de certo modo, resultado desta 
colaboração com a ‘Fiocruz’ e deste 
programa em particular”, afirmou.

Rufino Gujamo disse que espera 
que, alcançado o título de Mestre 
em Ciências da Saúde, os recém-
-formados apliquem nas suas insti-
tuições de origem os conhecimen-
tos adquiridos, para a resolução 
de problemas na área de saúde, 
que afectam os moçambicanos.

Em representação da quinta 
turma de mestrado, Mirela Pale, 
pesquisadora do Instituto Nacio-
nal de Saúde, disse que têm como 
perspectiva, reforçar a capaci-
dade técnica do Serviço Nacio-
nal de Saúde em Moçambique.

Participaram na cerimónia coor-
denadores do curso, professores, 
supervisores do INS e da “Fiocruz 
– Brasil” e os estudantes formados.

O

EUA comprometem-se a aumentar o 
financiamento da USAID

Agência dos Estados 
Unidos para o Desen-
volvimento Internacio-
nal recebeu cerca de 

oitenta organizações locais para 
debater a iniciativa global para 
aumentar a participação local na 
concepção e implementação dos 
projectos de desenvolvimento. 

A nível mundial, a USAID 
está a mudar o seu método de 
trabalho, fornecendo um-quarto 
de todo o financiamento directa-
mente a organizações locais, até 
2025. Esta mudança envolve a 
inclusão de intervenientes locais 
em cada fase do desenvolvimen-
to, implementação e avaliação da 
programação. Além disso, pelo 
menos metade das actividades 

financiadas pela USAID irão in-
corporar perspectivas e envolvi-
mento locais, contribuindo, deste 
modo, para permitir que as orga-
nizações dirigidas localmente to-
mem a dianteira na condução das 
suas agendas de desenvolvimento.

Durante a reunião realizada 
em 3 de Novembro, “Dia da In-
dústria”, funcionários da USAID 
e organizações locais iniciaram 
o diálogo com vista a identifi-
car as medidas necessárias para 
implementar esta mudança nos 
programas de desenvolvimento. 
Os tópicos incluíram a troca de 
informação, indicações para orga-
nizações pequenas e mais recentes 
e também ferramentas destinadas 
a satisfazer os requisitos dos can-

didatos a projectos da USAID.
Durante o evento, a directo-

ra interina da USAID, Theodora 
Dell, afirmou: “Temos um grande 
objectivo: expandir e aprofundar 
o envolvimento com parceiros no 
terreno que tenham raízes reais na 
comunidade. A USAID está empe-
nhada em ajudar os moçambicanos 

a construir um país mais saudá-
vel, mais seguro, mais democrá-
tico e mais próspero para todos”.

Para se saber mais sobre a “New 
Partner Initiative” (“Iniciativa No-
vos Parceiros”), pode-se consultar 
www.usaid.gov/npi. As organi-
zações interessadas em trabalhar 
com a USAID podem registar-

-se em WorkwithUSAID.org.
A inclusão de organizações 

locais é uma componente funda-
mental da assistência mais ampla 
do Governo dos Estados Unidos 
em Moçambique. As melhorias 
registadas neste sector contri-
buem para promover um melhor 
ambiente e criar condições para 
um crescimento económico diver-
sificado. Em estreita colaboração 
com o Governo de Moçambique, 
o Governo dos Estados Unidos 
fornece cerca de quinhentos mi-
lhões de dólares em assistência 
anual, o que permite aos moçam-
bicanos construir um país mais 
saudável, mais democrático, mais 
seguro e mais próspero para todos.

A
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crónico problema de 
acesso à água potável 
no posto administrati-
vo de Muatala, nos ar-

redores da cidade de Nampula, 
será aliviado, nos próximos dias, 
em resultado de um Memoran-
do de Entendimento assinado 
hoje entre o Fundo de Investi-
mento e Património de Abas-
tecimento de Água e a empresa 
“Cervejas de Moçambique”.

Ao abrigo do Memorando de 
Entendimento, a empresa “Cer-
vejas de Moçambique” vai de-
sembolsar cerca de 32 milhões 
de meticais para o investimento 
em infraestruturas hidráulicas 
com capacidade de produção de 
40m3/h de água, o que vai con-
tribuir para a melhoria das con-
dições de vida da população. Ao 
todo, serão construídos dez furos 
de água, calculando-se que bene-
ficiem cerca de trezentas famílias.

Victor Tauacale, director-geral 
do FIPAG, enalteceu a contribui-
ção da “Cervejas de Moçambique”, 
apontando o défice no fornecimen-
to de água em Nampula, província 
em que o fundo público abrange 
apenas um milhão de pessoas.

“Congratulamos a iniciati-

va da ‘Cervejas de Moçambi-
que’, que vai aumentar a nossa 
capacidade de abastecimento 
de água naquele ponto do país. 
Com a abertura destes furos va-
mos conseguir resolver uma par-
te deste problema que nós não 
conseguimos resolver”, afirmou.

Por sua vez, Eugénia David, 
representante da “Cervejas de 
Moçambique”, afirmou que o 
objectivo da empresa não é ape-
nas a produção e distribuição de 
bebidas alcoólicas, mas o cres-
cimento sustentável juntamente 
com as comunidades, principal-
mente aquelas que se encontram 
nas cercanias das suas fábricas.

Eugénia David lembrou as 
diversas iniciativas de respon-
sabilidade social apoiadas pela 
“Cervejas de Moçambique”, em 
particular nas áreas de ambien-
te, agricultura e saúde, sendo 
esta última área beneficiária de 
um valor de um milhão de dóla-
res norte-americanos da empresa 
destinados à compra da vacina 
de prevenção contra a covid-19.

Nampula é a província mais 
populosa do país, com cerca 
de seis milhões de habitantes.
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CDM e FIPAG 
fornecem mais água 
potável a Nampula

Energia eléctrica chega a Chinga

EDM apresenta “Política de 
Responsabilidade Social”

quadra festiva na 
sede do posto admi-
nistrativo de Chinga, 

no distrito de Murrupula, na 
província de Nampula, será 
diferente desta vez. Desde o 
dia 22 de Dezembro, aquele 
posto administrativo está liga-
do à Rede Eléctrica Nacional.

A extensão da rede eléctrica até 
àquele posto administrativo foi fi-
nanciada pelo Governo de Moçam-
bique num total de 82,3 milhões 
de meticais e consistiu na cons-
trução de trinta e dois quilómetros 
de linha de média tensão a 33 kV, 
a partir da localidade de Cazuzu.

O projecto prevê a construção 
de dez quilómetros de rede de 
baixa tensão, a instalação de 150 

candeeiros de iluminação pública 
e cinco postos de transformação 

de 100 kVA de potência, o que irá 
assegurar a ligação de 500 con-

sumidores, nesta primeira fase.
Com a electrificação de Chin-

ga, cinquenta e dois dos se-
tenta postos administrativos 
existentes na província de Nam-
pula já estão electrificados.

Este ano, já foram electrifica-
dos doze postos administrativos, 
dois quais nove por meio da Rede 
Eléctrica Nacional, e os restantes 
três por via de sistemas isolados.

No âmbito da electrificação 
dos postos administrativos, fo-
ram construídos, em todo o país, 
este ano, 291 quilómetros de 
rede de média tensão, 110 qui-
lómetros de baixa tensão, e fo-
ram montados cinquenta e qua-
tro postos de transformação.

No âmbito do programa “Ener-

gia para Todos” e do projecto de 
electrificação das sedes dos postos 
administrativos do país, a Elec-
tricidade de Moçambique conti-
nua a angariar recursos para, de 
forma progressiva, permitir que 
cerca de dez milhões de pessoas 
tenham acesso à energia eléc-
trica pela primeira vez até 2024.

Electricidade de Mo-
çambique apresen-
tou, na quinta-feira 
da semana passada, 

22 de Dezembro, na cidade de 
Maputo, a sua “Política de 
Responsabilidade Social”, um 
documento que visa formali-
zar as actividades de caractér 
social que, desde a sua cria-
ção, em 1977, têm vindo a ser 
realizadas através da conces-
são de apoios e patrocínios.

O documento inclui um “Ma-
nual de Procedimentos” que irá 
nortear a selecção dos beneficiá-
rios dos apoios e patrocínios da 
EDM, por meio de concurso pú-
blico, de projectos, os quais de-
vem estar ajustados às áreas de 
intervenção definidas pela “Polí-
tica de Responsabilidade Social”, 
nomeadamente, Desporto, Educa-
ção e Conhecimento, Eficiência 
Energética e Protecção do Meio 
Ambiente e Voluntariado e Saúde.

Segundo o presidente do Con-
selho de Administração, Mar-
celino Gildo Alberto, a EDM 
está determinada em investir 
em acções promotoras do bem-
-estar social dos moçambica-
nos e reforçar a ligação en-
tre a EDM e as comunidades.

“A nossa política de respon-
sabilidade social é, em suma, a 
energia de atitude para a mudan-
ça, pois acreditamos que as nos-
sas acções terão impacto positivo 
para a sociedade moçambicana”, 
disse o presidente do Conse-
lho de Administração da EDM.

Marcelino Gildo Alberto afir-

mou também que a empresa 
pretende estabelecer uma pla-
taforma de participação activa 
e de diálogo ético e transparen-
te com o público, considerando 
as expectativas e os contextos 
social, cultural, económico e 
ambiental dos moçambicanos.

“Estamos conscientes de que, 
por sermos uma empresa social-
mente responsável, não nos pode-
mos limitar ao cumprimento das 
competências e atribuições que 
nos foram confiadas pelo Gover-
no. Os ganhos da implementação 
deste instrumento serão benéficos 
para todos”, disse o presidente do 
Conselho de Administração da 
EDM e reafirmou o compromisso 
da empresa com a cultura de trans-
parência, integridade e boa gover-
nação, na gestão dos apoios e pa-
trocínios concedidos pela EDM.

Por sua vez, a directora do 
Gabinete de Comunicação e Re-
lações Institucionais da EDM, 
Stélia Neta, disse que, com a apli-
cação da “Política de Responsabi-
lidade Social”, a empresa espera 
ver melhorada a relação com as 
comunidades, os Governos locais, 
autoridades locais, organizações 
não-governamentais e outras par-
tes interessadas (“stakeholders”).

“Esperamos também a promo-

ção da boa imagem e reputação 
institucionais, com a valorização 
dos impactos positivos das ac-
ções de responsabilidade social 
corporativa da EDM. Do mesmo 
modo, gostaríamos de ver enga-
jados os valores de solidariedade, 
espírito de pertença institucional, 
coesão e comprometimento dos 
colaboradores, a todos os níveis, 
bem como o reconhecimento da 
EDM como empresa competi-
tiva, líder no sector energético 
e exemplo notável de cidadania 

empresarial”, disse Stélia Neta, 
durante a apresentação da “Polí-
tica de Responsabilidade Social”.

O evento teve a presença de 
representantes de várias organiza-
ções não-governamentais, e houve 
oportunidade para depoimentos de 
instituições que já tiveram o apoio 
da EDM. A tónica dos discursos 
foi a contribuição significativa da 
EDM para a melhoria das condi-
ções de vida dos beneficiários.

O concurso público para o for-
necimento de apoios e patrocínios 
pela EDM começa no próximo ano, 
esperando-se que a iniciativa sirva 
para continuar a iluminar e trans-
formar a vida dos moçambicanos.

A

A O



Canal de Moçambique | quarta-feira, 28 de Dezembro de 2022 3

Canal de Empresas e Marcas

  euton Langa
neutonlanga95@gmail.com
N

C

Carlos Mondlane eleito presidente da 
União Internacional de juízes da CPLP

arlos Mondlane pre-
sidente da Associa-
ção Moçambicana 
de Juízes foi eleito, 

na segunda-feira da semana 
passada, 19 de Dezembro, em 
Lisboa, Portugal, presiden-
te da União Internacional de 
Juízes de Língua Portuguesa.

Carlos Mondlane disse que 
Moçambique sai a ganhar por 
poder buscar as melhores prá-
ticas do universo da lusofonia 
para o seu ordenamento jurídico.

“Interessa-nos consolidar 
a independência do judiciá-
rio em Moçambique pela ar-
ticulação com o judiciário de 
outros países. A nível interna-
cional, queremos apostar na 
mobilidade dos magistrados 
no espaço lusófono”, disse.

Segundo Carlos Mondlane, 

com a sua eleição possivelmen-
te se poderá ter muitas acções 
de formações e uma padroniza-
ção de elevada qualidade, que 
todos os juízes deveriam ter.

“Reclamamos, em Moçambi-
que, que o acesso aos Boletins 
da República é difícil, princi-
palmente para quem se encon-

tra fora da cidade e Maputo e 
da província de Maputo. Ape-
sar de o Conselho de Ministros 
ter decretado a sua gratuitida-
de, não é fácil consultar as leis, 
porque a plataforma funcio-
na deficientemente”, afirmou.

Carlos Mondlane faz uma 
comparação com os demais 
membros da CPLP, dizendo 
que essa questão diz respeito 
a Angola, São Tomé e Prínci-
pe, Guiné-Bissau e outros, com 
excepção de Portugal e Brasil, 
onde a legislação é gratuita.

“O exemplo destes países 
pode ser replicado no universo 
da União Internacional de Juí-
zes de Língua Portuguesa, para 
que os juízes de todos os países, 
definitivamente, tenham aces-
so à legislação. Mas não me 
limito aos juízes, estes benefí-
cios devem apontar igualmente 
aos magistrados do Ministério 
Público e advogados”, disse.

Um juiz para cem 
mil habitantes

Carlos Mondlane disse que o 
universo de juízes é de um ou 
três para 100.000 habitantes, 
o que mostra que são poucos.

Disse que a média de processos 
que cada juiz tem de despachar é 

de cerca de oitocentos por ano. 
“Temos conseguido. Por isso 
granjeou simpatia internacional. 
De modo geral, nos organismos 
internacionais os moçambicanos 
têm singrado devido ao com-
prometimento com o trabalho, 
e creio que a minha designação 
para a Direcção da União In-
ternacional de Juízes de Língua 
Portuguesa vai nessa tradição.”

AMJ tem eleições em 2023
O presidente da Associação 

Moçambicana de Juízes dis-
se que ponderava abandonar 
a agremiação e dedicar-se in-
teiramente ao novo projecto.

“O mandato da equipa que tive 
o privilégio de dirigir chega ao 
fim este ano. Em Fevereiro de 
2023, teremos eleições na Asso-
ciação Moçambicana de Juízes 
para a designação de novos ór-
gãos sociais. Trabalharemos se-
guramente com a nova direcção 
da Associação Moçambicana 
de Juízes com vista a uma ma-
gistratura digna e respeitada.”

A União Internacional de Juí-
zes de Língua Portuguesa tem 
sede em Lisboa e é uma Orga-
nização internacional que con-
grega os intervenientes na admi-
nistração da Justiça de Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bis-

sau, Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste e 
tem como objectivo a consolida-
ção da independência do poder 
judicial, a dignificação da car-
reira de juiz, a elevação de valo-
res de ética e deontologia para o 
cabal desempenho profissional.

Carlos Mondlane é juiz de Di-
reito em Maputo, Moçambique, 
doutorado em Direito Privado 
pela Universidade Católica de 
Moçambique e pela Universi-
dade Nova de Lisboa, é também 
formador no Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária e na Asso-
ciação Moçambicana de Juízes. 
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