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    Adriano Maleiane vai à tenda da B.O. na 
qualidade de declarante para responder 

sobre questões de procedimento 
administrativo. Mas documentos 
depositados em processos 
que correm na jurisdição 
internacional indicam Adriano 

Maleiane como elemento 
principal no processo 

da reestruturação da 
dívida da EMATUM em 
que os investidores norte-
americanos foram burlados 

e que precipitou todo o 
processo internacional das 
dívidas ocultas.  

     Numa “mera coincidência”, a 
neta de Adriano Maleiane ficou com 

um luxuoso apartamento pertencente 
à filha de Manuel Chang, a preço 
bonificado, no mesmo bloco de 
condomínios onde houve “festa 

imobiliária” com dinheiro das 
dívidas ocultas.  
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Armando Guebuza, Adriano Maleiane 
e Alberto Mondlane: os últimos três 
declarantes com impressões digitais

Ministro das Finanças foi quem apresentou o prospecto fraudulento aos investidores

(Continua na pág. 04)
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O
julgamento do caso 
das dívidas ocultas 
recomeça na próxi-
ma segunda-feira, 17 

de Janeiro, com a audição do 
réu Zulficar Ali Ahmad, do de-
clarante Osman Mahomed e do 
advogado incendiário Imran 
Issa, que volta a ser interroga-
do na qualidade de declarante, 
a pedido do advogado Alaué 
Cheia, que representa Zulficar 
Ali Ahmad, acusado de ter rece-
bido sem qualquer justificativo 
100.000 dólares da “Privinvest”.

A lista de declarantes, com ape-
nas um réu, é composta por 33 no-
mes: Zulficar Ahmad (réu), Osman 
Mahomed, Imran Issa, Hafiz Tarik 
Wahaj, Alexandre Chivale, Nordin 
Aboo Bacar, Taiob Cadangue, Ital-
ma Costa Simões Pereira, Fernan-
do de Carvalho Pacheco Pereira, 
Miguel Guimarães Alberty, Már-
cio Morais Ferreira, João da Silva 
Ferreira, Glória Laurinda Simione, 
Alexandre Miguel Ferreira, Elcy 
Tholecy Venechand, Leopoldo Di-
nis Buque, Caice Duarte Salé, Eu-
génia Albertina Mapanzene, Car-
los Pedro Malate, Eduardo França 
Magaia, Carolina da Piedade dos 
Reis, Naldo Jossias Manjate, To-
más Mabjaia, Gilberto da Concei-
ção Mabjaia, Salomão Mabjaia, 
Nuno Sofar Mucavele, Fanuel 
Samuel Paúnde, Victor Manuel 
Borges, Filipe Silvestre Januário, 
Alberto Mondlane, Adriano Ma-
leiane e Armando Emílio Guebuza.

Exceptuando o único arguido, 
entre os trinta e dois declarantes 
sobressaem Armando Guebu-
za (ex-Presidente da República), 
Adriano Maleiane (actual ministro 
das Finanças), Alberto Mondlane 
(ex-ministro do Interior) e Victor 
Borges (ex-ministro das Pescas).

De Armando Guebuza já se es-
pera que a sua actuação seja mais 
ou menos igual à que teve na au-
dição no seu escritório em 2020; 
deverá lavar as mãos das ques-

tões operacionais, empurrando 
responsabilidades para o minis-
tro da Defesa dessa altura (Filipe 
Nyusi), que era o coordenador do 
Comando Operativo Conjunto. 
Guebuza deverá apenas assumir 
a concepção e justificar a neces-
sidade do Sistema Integrado de 
Monitoria e Protecção (SIMP) que 
deu origem à criação da “Proindi-
cus”, da MAM e da EMATUM. 

O ministro das Pescas e o mi-
nistro do Interior dessa altura de-
verão responder sobre os protoco-
los institucionais e a elaboração 
de pareceres ministeriais sobre os 
barcos e instalações (para o caso 
do ministro das Pescas) e os pro-
cessos internos do Comando Ope-
rativo (para o caso do ministro do 
Interior, que fazia parte do órgão).

Mas quem já não pode sacudir 
água do capote é o ministro das 
Finanças, Adriano Maleiane, que 
teve um papel fundamental na 
reestruturação da dívida da EMA-
TUM que deu lugar ao processo 
principal internacional nos Esta-
dos Unidos da América em que 
os investidores norte-americanos 
se queixam de terem sido bur-
lados nos títulos da EMATUM. 

Quando, em Outubro de 2021, 
o grupo “Credit Suisse AG” con-
cordou em pagar cerca de 475 mi-
lhões de dólares norte-americanos 
às autoridades dos Estados Unidos 

da América e do Reino Unido, in-
cluindo quase 100 milhões de dó-
lares norte-americanos à Comissão 
de Valores Mobiliários (Securities 
and Exchange Commission) dos 
EUA, por ter assumido culpa na 
burla aos investidores norte-ame-
ricanos relacionada com as dívidas 
ocultas, foi revelado o papel que 
Adriano Maleiane desempenhou. 
Recorde-se que o banco russo 
VTB não assumiu a culpa, mas 
concordou em pagar uma multa 
de cerca de seis milhões de dóla-
res. Estas multas nada têm a ver 
com a dívida de 2,2 mil milhões 
propriamente dita, contratada pe-
las três empresas, nomeadamente, 
a “Proindicus”, a EMATUM e a 
MAM, com garantias soberanas. 
Tem, sim, a ver com duas ofertas e 

venda de títulos (“bonds”) da con-
versão da dívida da EMATUM, tí-
tulos estes que depois foram vendi-
dos a investidores estrangeiros, dos 
quais quase metade era constituída 
por investidores norte-americanos.

Segundo a Comissão de Valo-
res Mobiliários dos EUA, a rees-
truturação da dívida em “bonds” 
e a sua venda posterior deram 
ganhos ao “Credit Suisse” na or-
dem dos mil milhões de dólares.

E o exercício é o seguinte: o 
“Credit Suisse”, depois de se ter 
apercebido de que o dinheiro em-

prestado a Moçambique era um 
mau negócio, converteu a dívida 
em títulos, tendo vendido poste-
riormente esses títulos com a ga-
rantia de que essa dívida tinha ga-
rantia soberana. Mas acontece que, 
para conseguir vender esses títulos, 
teve de omitir e mentir aos inves-
tidores que não havia outras dívi-
das relacionadas, designadamente 
da “Proindicus” e da EMATUM.

Adriano Maleiane e os acordos 
com a “Palomar” para enganar 

investidores
O  teve 

acesso à Ordem da Comissão de 
Valores Mobiliários dos EUA em 
que se desiste do processo con-
tra o “Credit Suisse”, datada de 
19 de Outubro, e, nela, o regula-
dor norte-americano socorre-se 
da acusação do Departamento de 
Justiça do EUA contra Jean Bous-
tani e outros arguidos, incluindo 
os moçambicanos. O documento 
indica que, por exemplo, a rees-
truturação da dívida da EMATUM 
é um plano que foi concebido pe-
los banqueiros do “Credit Suisse” 
(Andrew Pearse, Detelina Subeva 
e Surjan Singh) em coordenação 
com Jean Boustani, como par-
te da fraude e foi apresentado ao 
ministro das Finanças, Adriano 
Maleiane, que o subscreveu na 
íntegra e “até guardou segredo”.

Recorde-se que, no dia 27 de 
Agosto de 2019, Adriano Maleiane 
lançou uma solicitação de consenti-
mento internacional aos portadores 
das notas de dívida, para reestru-
turá-la, tendo os credores aceitado 
o convite em noventa por cento.

A história das duas 
reestruturações

Fazendo uma retrospectiva sobre 
onde começou a reestruturação, o 
documento refere que, de Março a 
Maio de 2015, sendo Adriano Ma-
leiane já ministro das Finanças, os 
caloteiros reuniram com o Minis-

tério das Finanças para convencer 
Moçambique a reestruturar a dívi-
da e convertê-la em “eurobonds”. 
O Ministério das Finanças aceitou 
a recomendação dos conspira-
dores, tanto mais que contratou 
o “Credit Suisse” para conduzir 
a reestruturação e a conversão.

Mais ainda, Adriano Maleia-
ne aceitou contratar a “Palomar”, 
empresa ligada à “Privinvest”, 
onde Andrew Pearse, o neoze-
landês, também trabalhava, ao 
mesmo tempo que trabalhava 
com o “Credit Suisse” como con-
sultor da operação da conversão. 
Ou seja, no fundo, a “Privinvest” 
foi quem aconselhou Adria-
no Maleiane sobre o que fazer.

Segundo o documento em nossa 
posse, no dia 9 de Março de 2016 o 
“Credit Suisse” e o VTB anuncia-
ram a troca da dívida da EMATUM 
em “eurobonds”. Para convencer 
os investidores para trocarem as 
suas Notas de Participação no Em-
préstimo em “eurobnds”, Andrew 

Pearse e Detelina Subeva (pre-
sa e depois libertada sob fiança), 
juntamente com funcionários do 
“Credit Suisse”, prepararam do-
cumentos que enviaram aos inves-
tidores, incluindo os que estavam 
nos Estados Unidos da América.

Mas esses documentos de con-
versão dos “eurobonds” não faziam 

Alberto Mondlane

Adriano Maleiane

Armando Guebuza
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referência à existência da dívida da 
“Proindicus” e da MAM nem à data 
da maturação desses empréstimos, 
que também corria os seus termos.

No dia 2 de Março de 2015, um 
funcionário da “Palomar” enviou 
um “e-mail” a Andrew Pearse e a 
Detelina Subeva no qual resumia 
o encontro que um dos conspi-
radores no processo teve com o 
ministro Adriano Maleiane. No 
“e-mail”, o tal funcionário expli-
cava que Adriano Maleiane já es-
tava a par da dívida da EMATUM 
e da MAM e que, agora, também 
estava a par de que as transacções 
dessas duas instituições não ha-
viam sido comunicadas ao Fundo 
Monetário Internacional. Seguida-
mente, o mesmo funcionário disse 
que, apesar de Adriano Maleiane 
ter discordado do facto de essas 
duas dívidas não terem sido reve-
ladas ao FMI, concordou em ficar 
em silêncio e não revelar ao FMI. 
“Apesar disso, aceitou que essas 
transacções deviam agora perma-
necer ocultas”, lê-se no documento.

No dia 4 de Março de 2016, 
Pearse reencaminhou um “e-mail” 
para Boustani que continha uma 
apresentação em “Power Point” 
sobre a conversão da dívida da 
EMATUM. O “e-mail” descrevia 
o “briefing” do Ministério das Fi-
nanças sobre o potencial de incum-
primento do empréstimo da EMA-
TUM e relacionado com os títulos 
da EMATUM e o pagamento de 
juros. O mesmo documento tam-
bém continha o “briefing” do mi-
nistro das Finanças (Adriano Ma-
leiane) agendado para um “road 
show” que seria levado a cabo 
para a promoção da conversão da 
dívida. A tal apresentação definia a 
viagem de promoção, que incluía 
encontros com investidores nas 
praças de Londres e Nova Iorque.

No dia 5 de Março de 2016, 
Boustani respondeu a Pearse in-
formando o seguinte: “Vamos 
manter Do Rosário actualizado. 
Porque a opção de incumpri-
mento é uma posição de que o 
Presidente deve estar a par ou 
tomar”. No documento, não é 
referido se o tal Presidente é Ar-
mando Guebuza ou Filipe Nyusi.

No dia 9 de Março, a oferta dos 
títulos dos “eurobonds” foi feita. O 
“Credit Suisse” preparou posterior-
mente e distribuiu a oferta da dívi-
da de Moçambique. A oferta per-
mitiu que os anteriores detentores 
das Notas de Participação no Em-
préstimo, dos quais cerca de 40% 
eram norte-americanos que haviam 
comprado os títulos no mercado 
secundário, transaccionassem os 
títulos da EMATUM pelos novos 
“bonds”, agora emitidos e garan-
tidos directamente pelo Governo.

Em meados de Março o “Credit 
Suisse” participou no “road show” 
em Nova Iorque e Londres no qual 

o ministro das Finanças, Adriano 
Maleiane, informou aos investi-
dores que o documento da oferta 
incluía toda a informação do total 
da dívida de Moçambique, incluin-
do as garantias emitidas até essa 
altura. Essa informação era falsa.

Em 23 de Março de 2016, os de-
tentores dos títulos votaram a favor 
da reestruturação, e os resultados 
foram anunciados em 1 de Abril.

A manipulação do “rating” 
como táctica

Uma das revelações que cons-
tam nos documentos vistos pelo 

 e agora di-
vulgados pela Comissão de Valo-
res Mobiliários dos EUA é sobre 
como foi manipulado o “rating” 
de Moçambique através das agên-
cias de notação financeira que 
medem o risco das economias.

No dia 14 de Março, Pearse en-
viou um “e-mail” a Detelina Su-
beva relacionado com a potencial 
revisão em baixa do “rating” de 
Moçambique, informando que era 
“uma táctica para conseguirem ter-
mos favoráveis para os investidores 
norte-americanos” que detinham os 
títulos da dívida de Moçambique.

Efectivamente, as agências de 
“rating”, a partir de 2016, bom-
bardearam Moçambique com 
avaliações económicas do nível 
“D” (“abaixo de lixo”). É nes-
sas condições e com base nesse 
prospecto que o Governo, com 
Adriano Maleiane à frente, lan-
çou a renegociação da dívida.

Maleiane e o consórcio BNI
Mas é preciso lembrar que, em 

Abril de 2016, o Ministério das 
Finanças, tendo Adriano Ma-
leiane como ministro, adjudicou 
ao consórcio formado pelo Ban-
co Nacional de Investimentos 
(BNI) e a empresa de auditoria 
“Ernest & Young” como “audi-
tor local” no processo de reestru-
turação da dívida da EMATUM.

Lembre-se que Adriano Ma-
leiane já foi presidente do Con-
selho de Administração do BNI 
antes de ser ministro das Finanças.

O Ministério das Finanças for-
neceu à “Kroll” um documento 
resumindo todas as taxas pagas 
relativamente à reestruturação da 
dívida da EMATUM, em Abril de 
2016. O documento detalha paga-
mentos no total de 31,4 milhões 
de dólares a doze entidades, in-
cluindo 17,3 milhões de dólares ao 
consórcio constituído pelo BNI e 
a “Ernst & Young”. Confrontado 
com os investigadores da “Kroll”, 
o Ministério das Finanças, diri-
gido por Adriano Maleiane, não 
apresentou nenhuma prova para 
mostrar que os valores foram dis-
tribuídos pelo consórcio constituí-
do pelo BNI e a “Ernst & Young” 
(o “Consórcio”) às tais doze partes, 

conforme indicado no documento.

O misterioso apartamento de 
Chang que foi parar à neta de 

Maleiane
Enquanto muitos são chama-

dos à tenda para explicar algumas 
coincidências, inocentes, ou não, 
Adriando Maleiane tem também 
uma coincidência que foi esclare-
cida apenas como “coincidência”. 
Um apartamento localizado no 
Condomínio “Varandas de Mapu-
to”, na Av. Julius Nyerere, n.o 760, 
4o andar saiu da esfera patrimonial 
da família de Manuel Chang e foi, 
por coincidência, parar à esfera 
patrimonial da família Maleiane. 
É neste mesmo bloco onde foram 
comprados vários apartamentos 
na saga imobiliária das dívidas 
ocultas. O apartamento pertencia a 
Lizete Izilda Simões Maia (agora 
já falecida), que era esposa de Ma-
nuel Chang, que a havia comprado 
a uma empresa denominada “So-
ciedade de Construções Catembe”.

Em Fevereiro de 2016, Lizete 
Izilda Simões Maia doou o refe-
rido apartamento à sua filha Ma-
nuela Solange Martins Chang, 
que detém várias outras proprie-
dades dos pais em seu nome.

Lembre-se que Manuela Chang 
comprou também um apartamento 
luxuoso no edifício “Michelange-
lo Towers”, em Sandton, Joanes-
burgo, por 5,5 milhões de rands 
para a mesma filha. A esposa de 
Manuel Chang viria a perder a 
vida num acidente de viação em 
Julho de 2016, cinco meses de-
pois de ter doado a casa à sua filha.

Em Maio de 2018, Manuela So-
lange Martins Chang, a filha de 
Manuel Chang, decide vender o 
apartamento a uma compradora, 
Daisy Mimi de Sousa, uma ra-
pariga que, na altura do negócio, 
tinha apenas 25 anos de idade. 
Mas quem é, então, essa rapariga 
abastada, que, aos 25 anos de ida-
de, adquire um apartamento num 
prédio novo na Av. Julius Nyerere?

Daisy Mimi de Sousa é filha de 
Modi Adriano Maleiane, a filha de 
Adriano Maleiane. O apartamento 
foi vendido pela módica quantia 
de 80.000 dólares (qualquer coisa 
como cinco milhões de meticais), 
muito abaixo do valor do mercado. 
Sabe-se que há operações de redu-
ção do preço para evitar a SISA. 

Na altura, os porta-vozes de 
Adriano Maleiane disseram ao 

 que se tra-
tou de mera coincidência, pois 
a vendedora e a compradora 
são, ambas, maiores de idade.

Adriano Maleiane vai à ten-
da da B.O. daqui a trinta dias, 
se não houver alteração no des-
pacho que fixou o novo ca-
lendário. 
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A relação envolvida 
em secretismo entre o 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, e o di-

tador Presidente do Ruanda, Paul 
Kagame, continua firme, apesar de 
ser alvo de muita crítica, principal-
mente do lado moçambicano e dos 
aliados da SADC. Esta queixa-se 
de que é dada primazia às relações 
com o Ruanda. A título de exem-
plo, enquanto a reunião da SADC 
para avaliar a situação em Cabo 
Delgado foi sendo adiada, uma de-
legação militar moçambicana de 
topo estava a estabelecer, à parte, 
acordos estratégicos no Ruanda.

Na passada segunda-feira, 10 de 
Janeiro, a relação entre Moçam-
bique e o Ruanda conheceu mais 
um capítulo. Na sequência da vi-
sita que quadros superiores da De-
fesa e Segurança de Moçambique 
efectuam a Kigali, decidiu-se pela 
continuidade da presença da tropa 
ruandesa que, desde 9 de Julho de 
2021, ajuda Moçambique no com-
bate contra o terrorismo em Cabo 
Delgado. Enquanto isso, a reunião 
da SADC que foi sendo adiada só 
começou na terça-feira, com térmi-
no aprazado para quarta-feira, 13 de 
Janeiro, em Lilongwe, no Malawi. 
A Cimeira de Lilongwe tem como 
objectivo passar em revista os pro-
gressos registados pela SAMIM no 
apoio à República de Moçambique 
na luta contra o terrorismo que 
afecta alguns distritos do Norte da 
província de Cabo Delgado. Tam 
também como objectivo recomen-
dar os passos subsequentes para 
intensificar as operações visando er-
radicar o terrorismo. Há queixas da 
África do Sul, o país que está mais 
descontente com o protagonismo 
do Ruanda em Moçambique, sobre 
questões logísticas, e atira a culpa 
para Moçambique que está em núp-
cias com Paul Kagame e a sua tropa.

Um comunicado do Ministério da 
Defesa do Ruanda indica que os di-
rigentes moçambicanos e do Ruan-
da assinaram um acordo para am-
pliação da cooperação no combate 
aos terroristas em Cabo Delgado

Do lado ruandês, o acordo foi 
assinado pelo chefe do Estado-
-Maior das Forças de Defesa do 
Ruanda, general J. Bosco Kazu-
ra, e, do lado moçambicano, pelo 
chefe do Estado-Maior General 
das Forças Armadas de Moçambi-

que, almirante Joaquim Mangrasse.
“Assinaram um acordo de alarga-

mento da cooperação entre as forças 
de segurança das duas nações, de 
forma a melhorar as operações que 
decorrem em Cabo Delgado, em 
Moçambique”, lê-se no comunica-
do. Não há detalhes sobre o acordo.

Número de soldados do 
contingente ruandês subiu de mil 

para dois mil
O Ruanda começou a missão em 

Moçambique com um contingente 
de mil homens. O número de ele-
mentos da tropa ruandesa, nomeada-
mente, a Polícia Nacional do Ruan-
da e a Força de Defesa do Ruanda, 
subiu para cerca de dois mil. Este 
é o número oficial até aos dias que 
correm. A informação do aumento 
do contingente foi divulgada no dia 
12 de Outubro, por Kagame, duran-
te uma reunião virtual do Fórum de 
Segurança Global 2021, realizada 
em Doha, capital do Catar, de 12 
a 14 de Outubro. O Governo nun-
ca teve o cuidado de divulgar essa 
informação para os moçambicanos.

A presença da tropa ruandesa sem 
haver qualquer informação sobre o 
assunto está a levantar várias ques-
tões. Pergunta-se, por exemplo, a 
troco de quê Paul Kagame envia 
os seus homens para Moçambique. 
Há quem diga que Kigali quer um 
quinhão do gás do Rovuma. Ou-
tra parte do acordo consiste em 
Maputo ajudar Kigali a raptar ou 
eliminar fisicamente os seus opo-
sitores políticos entre o grupo de 
refugiados ruandeses em Moçam-
bique. Fala-se também sobre a 
possibilidade de Filipe Nyusi ter 

pedido ajuda de Kigali para comba-
ter a Junta Militar da Renamo, cujo 
chefe, Mariano Nhongo, foi assas-
sinado em 11 de Outubro de 2021.

Enquanto se avoluma receios 
sobre o Ruanda, Filipe Nyusi apro-
veitou a ocasião para responder à 
questão da legalidade da sua pre-
sença em Moçambique. Diz que 
não vê necessidade de informar a 
Assembleia da República. “Já tinha 
dito isto. Mas há vontade de ouvir 
a mesma coisa, porque não vou di-
zer diferente”, disse Filipe Nyusi, 
no dia 16 de Dezembro de 2021, na 
sua Comunicação à Assembleia da 
República sobre a Situação Geral 
da Nação, e repetiu o que disse em 
ocasiões anteriores: que as tropas 
do Ruanda estão em Moçambique 
à luz um memorando de enten-
dimento assinado com o Ruanda 
em 1990 sobre a cooperação no 
sector da Defesa e Segurança.

Gás como moeda de troca?
Uma reportagem de 29 de Ju-

lho, do jornal “Público”, de Portu-
gal, com o título “Cabo Delgado, a 
guerra por procuração da França”, 
indica que a intervenção militar do 
Ruanda está a ser financiada pela 
França, com fundos da empresa 
petroquímica francesa “Total”, que 
dirige o projecto “Mozambique 
LGN”, na Bacia do Rovuma, em 
Cabo Delgado. Esta informação 
contraria as declarações do Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
segundo as quais a chegada das 
tropas ruandesas a Moçambique 
não tinha custos e que se enqua-
drava no princípio de solidarieda-
de por uma causa nobre e comum.

Refugiados políticos ruandeses 
também como moeda de troca
A comunidade de refugiados re-

sidentes nos países da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Aus-
tral está preocupada com a presença 
da Força de Defesa Ruandesa a Mo-
çambique para ajudar no combate 
contra o terrorismo. Em carta envi-
da à secretária-executiva da SADC, 
Stergomena Lawrence Tax, os refu-
giados ruandeses denunciam o que 
consideram ser uma agenda oculta 
do Governo do presidente do Ruan-
da, Paul Kagame, e alegam que as 
suas vidas podem estar em perigo 
em locais como Moçambique, como 
efeito colateral da ajuda ruandesa.

O regime de Paul Kagame tem 
levado a cabo uma caça aos seus 
opositores que estão em vários 
países africanos, assassinando-os 
por meio de esquadrões da morte. 
Em Moçambique, vários ruandeses 
procurados por Paul Kagame caí-
ram nas malhas dos esquadrões da 
morte de Kigali. A última vítima, 
que não chegou a ser assassinada 
(pelo menos em Maputo), é o jor-
nalista ruandês Ntamuhanga Cas-
sien, sequestrado na Ilha da Inha-
ca, cidade de Maputo, onde vivia 
e praticava comércio. Ntamuhanga 
Cassien foi raptado por oito indi-
víduos que se faziam passar por 
agentes da Polícia da República de 
Moçambique, incluindo um ruan-
dês que se expressava na língua 
materna de Ntamuhanga Cassien.

Em Moçambique, vivem muitos 
ruandeses com o estatuto de exila-
dos. Entre o grupo, há doze pessoas 
que o regime de Ruanda procura, 
com acusações de terem feito parte 
do grupo de autores do genocídio e 
em relação aos quais Kigali emitiu 
pedidos de extradição. Mas Moçam-
bique e o Ruanda não têm um acor-
do de extradição. Enquanto o acordo 
não é finalizado, ruandeses que não 
concordam com as políticas de Paul 
Kagame são raptados ou assassina-
dos. O regime de Kigali matou vá-
rios ruandeses. Um deles foi Louis 
Baziga, de 47 anos de idade, que era 
um dos dirigentes da comunidade 
ruandesa em Moçambique, com es-
tatuto de refugiado. Foi assassinado 
em 2019, na Matola. Os esquadrões 
da morte ruandeses começaram a 
actuar em Outubro de 2012, quando 
assassinaram, em Maputo, Théogè-
ne Turatsinze, que era vice-reitor 
da Universidade São Tomás de Mo-
çambique. O seu corpo foi encontra-
do a flutuar numa praia de Maputo.

A vítima mais recente é Revocant 
Karemangingo, um empresário e 
vice-presidente do grupo dos refu-
giados ruandeses em Moçambique. 
Foi assassinado no início da noite 
de 13 de Setembro de 2021, em Ma-
puto. Nessa altura, a tropa ruandesa 
já se encontrava em Moçambique.

Reagindo no dia 16 de Dezem-
bro, Nyusi disse que a ajuda ruan-
desa não é paga. Alinhado com o 
discurso de Nyusi, Paul Kagame 
tem vindo a dizer que a interven-
ção militar ruandesa é financiada 
com fundo próprios, negando a in-
formação que dá conta de que há 
uma mão da França na operação.

“O Governo do Ruanda traba-
lhando com Moçambique, nós 
dois encontrámos recursos para 
implantar essas operações. Não re-
cebemos nenhum financiamento 
externo”, disse, no dia 12 de Ou-
tubro de 2021, na reunião virtual 
do Fórum de Segurança Global 
2021, realizada em Doha, capital 
do Catar, de 12 a 14 de Outubro.

“Situação controlada” em Cabo 
Delgado e novas frentes de 

ataques terroristas 
A extensão do acordo entre Kigali 

e Maputo acontece numa altura que 
o Governo tem estado a dizer que 
a situação em Cabo Delgado está 
estabilizada. Neste momento há 
aquilo que Nyusi considera ataques 
esporádicos que se expandem para 
os distritos limítrofes, do Niassa.

Desde 2017, os ataques terroris-
tas causaram a morte de cerca de 
três mil pessoas e o deslocamen-
to de cerca de 800.000 pessoas. 

Nyusi disse, no dia 16 de De-
zembro de 2021, que, de 1 de Ja-
neiro a 30 de Novembro, foram 
registados cinquenta e dois ata-
ques terroristas. No mesmo pe-
ríodo de 2020, os terroristas rea-
lizaram cento e sessenta ataques.

Quanto a trabalhos operativos, 
Nyusi disse que foram capturados 
cerca de duzentos suspeitos de se-
rem terroristas, que foram objecto 
de um processo de reintegração 
nas suas comunidades, em Palma. 
Foram abatidos em combate cerca 
de duzentos terroristas, incluindo 
chefes seus, que eram comandan-
tes militares e ideólogos. Com a 
situação aparentemente contro-
lada em Cabo Delgado, os terro-
ristas estão a abrir novas frentes 
de combate, tendo já sido confir-
mada a sua presença no Niassa.

 

Destaques

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A

A

Nyusi e Kagame renovam núpcias e a tropa 
ruandesa vai continuar em Moçambique

Não se sabe se vai aumentar, ou não, o número de efectivos do contingente no teatro das operações, mas tudo 
indica que a tropa ruandesa poderá ir a todos os pontos onde há focos e ameaça de terrorismo.

A extensão do acordo entre Kigali e Maputo acontece numa altura em  
que os focos de ataques se movem para Niassa
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uito brevemente, e é provável que o brevemente seja já na 
segunda metade deste mês de Janeiro, pelo menos em Ma-
puto, estarão operacionais as quarto portagens construídas 
ao longo da Estrada Circular, designadamente: na Costa 

do Sol – Chihango (na cidade de Maputo); Zintava (em Marracue-
ne); Kumbeza (em Marracuene); Matola-Gare (na cidade da Matola).
Os preços ainda não são conhecidos, mas não andarão muito dis-
tantes da lógica que foi seguida para a fixação do preço da porta-
gem sobre a ponte Maputo-Katembe. E qual foi a lógica? Fazer 
muito dinheiro no mais curto espaço de tempo possível, mesmo 
que isso signifique sacrificar os já tão martirizados cidadãos.
Os cidadãos não concordam com tal opção, mas a discórdia é feita, regra ge-
ral, a partir do conforto de um celular ou computador para as chamadas “re-
des sociais”. E é mais ou menos o padrão dessas redes que vieram democra-
tizar a informação, e, em troca, os cidadãos entregaram a liberdade de agir.
Até aqui, apenas o Centro para Democracia e Desenvolvimento, dirigi-
do por Adriano Nuvunga, é que, de forma organizada e estruturada, se 
tem batido contra as portagens, tendo inclusive submetido, em Junho 
do ano passado, ao Tribunal Administrativo, uma acção pedindo não 
só a declaração da ilegalidade e a consequente suspensão imediata de 
todas as operações de construção de portagens na Estrada Circular de 
Maputo, mas também que o Governo e demais entidades sejam obriga-
dos a desenvolver um debate público sobre a necessidade e a utilidade 
das portagens, incluindo os custos que serão imputados aos cidadãos.
Estranhamente, o Tribunal Administrativo, até hoje, não se pronun-
ciou sobre este pedido, muito provavelmente porque os juízes não 
acham a matéria relevante nem urgente para o país e para o seu povo. 
Vendo que o Tribunal Administrativo não diz palavra sobre o assunto, 
em Dezembro do ano passado o mesmo Centro para Democracia e 
Desenvolvimento submeteu ao mesmo Tribunal Administrativo uma 
providência cautelar pedindo que aquele órgão impeça a fixação de 
tarifas e a sua cobrança enquanto não for dada resposta ao pedido 
feito pelo Centro para Democracia e Desenvolvimento sobre a lega-
lidade e enquanto não for fornecida informação de interesse público.
É claro que, em vez de ver o Centro para Democracia e Desen-
volvimento como um grupo de cidadãos que, por vias legais, quer 
participar nos processos da construção do país, o Tribunal Admi-
nistrativo e o Governo vêem na Organização um grupo de agi-
tadores, que, a todo o custo, deve ser ridicularizado e combatido.
Mas ainda que sejam feitas essas considerações, o facto concreto é 
que mora uma enorme nebulosa sobre o negócio da portagem e os 
critérios que nortearam a decisão da sua concepção e da implemen-
tação da sua construção. Até aqui, o que se sabe é que o Governo 
vai fixar, nos próximos dias, o preço das quatro novas portagens.
Certamente que todo o cidadão de diligência mediana está ciente de que 
as estradas precisam de manutenção e devemos indirectamente pagar 
por elas enquanto utentes. Não nos parece haver dúvidas sobre essa 
lógica, que até é universal. Mas o que já não é universal é a opacidade 
com que o Governo moçambicano pretende impingir-nos as portagens.
Comecemos pelo mais grave. Em Fevereiro de 2019, o Governo ex-
tinguiu a “Empresa de Desenvolvimento de Maputo-Sul”, abreviada-
mente designada “Maputo-Sul E.P.”, que tinha sido criada em Agosto 
de 2010 para desenvolver e gerir os projectos da Estrada Circular de 
Maputo e da Ponte Maputo-Katembe, incluindo as respectivas estradas 
de ligação. A “Maputo-Sul” era uma empresa pública. O argumento 
oficial para a sua extinção foi o seguinte: “A empresa ter concluí-

do a missão para a qual tinha sido criada”. Como se pode verificar, 
havia ainda a componente de gestão que não havia terminado. Mas 
o Governo decidiu que a Administração Nacional de Estradas, um 
instituto público, seria responsável pela manutenção, e o Fundo de 
Estradas iria assegurar a rentabilização da Estrada Circular e da Ponte.
Mas era tudo manobra. Em Dezembro de 2019, o Governo decidiu 
concessionar, por um período de vinte anos, a Estrada Circular de Ma-
puto, a Ponte Maputo-Katembe e a Estrada Nacional N6 (entre Beira 
e Machipanda, na fronteira com o Zimbabwe) à “Rede Viária de Mo-
çambique”. A REVIMO é uma empresa privada detida pelo Fundo de 
Estradas, que detém 70% das acções, e outras entidades que ninguém 
conhece, que dividiram entre si os 30% das acções. E é aqui onde está 
o jogo. A extinção da “Maputo-Sul” foi, na verdade, um pretexto para 
transformar a empresa pública numa empresa privada, a fim de que 
entrassem na sua estrutura accionista a elite rendeira nacional que, sem 
qualquer investimento, se apodera dos bens públicos por via de decretos.
Portanto, são estes senhores, que detêm 30% sem precisarem de 
fazer qualquer investimento, os que vão decidir o preço da porta-
gem para, num curto espaço de tempo, tirarem a maior quantida-
de possível de dinheiro. A REVIMO é um crime público so-
bre qual a Procuradoria-Geral da República já devia estar a agir.
É justo perguntar onde os empresários da REVIMO conseguiram o capi-
tal de 670 milhões e em que instância foi decidido quem se devia juntar 
ao Fundo de Estradas, que é, na verdade, o verdadeiro dono dos 670 mi-
lhões. Que experiência tem a REVIMO para que fosse ela a seleccionada 
para a concessão? É isto que indigna os moçambicanos. Um bando jun-
ta-se e realiza os seus sonhos de enriquecimento fácil usando o Estado e 
as suas instituições, incluindo o Conselho de Ministros. É pura sacanice.
E quem age inspirado na sacanice não olha a meios. É típico do cri-
me organizado. E aqui está a segunda parte deste crime. Porque as 
portagens foram criadas para espoliar o povo, não obedeceram a um 
princípio básico que é a gratuitidade do serviço público. Como se 
aplicaria? Uma portagem deve sempre criar uma opção alternativa 
para quem não tem dinheiro para a pagar, que, no caso, seria uma via 
alternativa. Mas isso não existe. O crime organizado decidiu sitiar as 
pessoas com portagens. É o caso de Marracuene, por exemplo, que está 
completamente sitiado por três portagens. Qual é a lógica? É angariar a 
maior quantidade de dinheiro possível, porque os donos das portagens 
sabem que estão a agir na ilegalidade e devem fazê-lo no mais curto 
espaço de tempo. Colocar três portagens – no início, no meio e no fim 
de zonas metropolitanas – não tem outro nome senão associação para 
delinquir. É no, fundo, o que é todo o processo da criação da REVI-
MO: um crime contra os cidadãos e contra o património do Estado.
E há a terceira parte: a Estrada Circular custou 300 milhões de dólares, 
fruto de um empréstimo do “Exim Bank”, da China. Este serviço de dívi-
da está a ser pago pontualmente pelos moçambicanos, que, agora também 
vão ter de pagar aos parasitas que se encostaram na REVIMO e vão ditar 
o preço num negócio de pura sacanagem contra o povo.

Editorial

M

REVIMO: uma sacanagem que 
devia paralisar o país
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Opinião

Um grupo de alunos que aca-
bava de entrar na primeira 
aula da Universidade foi su-
jeito a um teste por um profes-

sor diligente. O professor entrou na sala 
de aulas e avisou que ia fazer um teste 
que não era para atribuição de nota, mas 
sim para ver em que plataforma residia 
a estrutura do pensamento dos alunos. 
O professor pegou numa série de folhas 
de papel e colocou sobre a carteira de 
cada aluno, virando-as do avesso. Pediu 
aos alunos para não revirar a folha de 
papel até ele dar o sinal, pois queria dar 
o mesmo tempo a todos para responder 
à pergunta que aparentemente estava 
escondida no verso da folha distribuída. 
Quando terminou a distribuição das fo-
lhas, o professor deu o sinal para todos 
os alunos virarem a folha de papel ao 
mesmo tempo. Assim o fizeram, mas 
não viram nada escrito na folha, para 
além de uma pequena mancha no cen-
tro. O professor pediu para os alunos 
olharem bem para a folha de papel e 
escreverem em outro papel tudo o que 
viam naquela que distribuiu. Decorrido 
o tempo concedido, o professor reco-
lheu as respostas e leu-as uma a uma em 
voz alta. Todas as respostas se referiam 
à mancha. Uns alunos especulavam so-
bre a origem da mancha, outros sobre 
a forma geométrica da mancha, outros 
sobre o tipo de mancha, etc.. No final 
o professor disse aos alunos que ia ler 
uma resposta de um aluno de instrução 
primária que tinha sido sujeito ao mes-
mo teste. A resposta que leu dizia que 
a folha era branca e limpa excepto uma 
pequena mancha no centro. Acrescen-
tava que a folha manchada ainda servia 
para escrever. Talvez até poderia ser 
possível eliminar a mancha sem estra-
gar o resto da folha, ou se não fosse 
possível eliminar a mancha, poderia se 
contorná-la facilmente durante a escrita.
Esta história, fictícia ou não, mostra 
a visão tendenciosa que os humanos 
podem ter a predisposição para ver 
somente o lado que lhes interessa das 
coisas, dos factos, das pessoas, etc.. 
Quando alguém gosta ou precisa de 
outrem pode ver nele só virtudes. Mas 
quando não gosta por qualquer razão 
pode ver na mesma pessoa só defeitos 
ou manchas. Quando um casal está na 
fase do namoro pode ver só qualidades 

em cada um deles. Mas quando se tem 
que separar ou divorciar, a tendência é 
só ver, expor e explorar os defeitos do 
outro. Identificar e apontar os defeitos 
e as manchas de cada um de nós é por 
si uma virtude. Os bons amigos são 
aqueles que não hesitam em apontar os 
defeitos dos amigos, pois isto ajuda a 
transformar defeitos em qualidades. O 
problema se coloca quando a mancha 
é ampliada para sufocar e substituir as 
virtudes da pessoa ou da coisa que tem 
a mancha, tal como os estudantes que 
“inutilizaram” a folha inteira por cau-
sa de uma mancha. Uma autoestrada 
de 200 km de boa rodagem não pode 
perder utilidade porque tem alguns bu-
racos. Não se deita fora uma peça de 
roupa porque se perderam os seus bo-
tões, ou porque se manchou com molho 
de tomate. Se isto é valido para coisas e 
objectos, mais válido é para as pessoas. 
Se bem que esta tendência subjectiva 
de usar os defeitos para mascarar as 
virtudes pode ser inconsciente, moti-
vada muitas vezes por estados emocio-
nais, há, no entanto, casos em que se 
faz de forma interesseira e deliberada.
A forma como se encaram os defeitos e 
virtudes pessoais ou de outrem dita as re-
lações que se criam entre os indivíduos. 
A exploração negativa das manchas de 
outrem isola as pessoas umas das outras 
e cria a linha de tensão e confrontação. 
Ao passo que a exploração das virtudes 
abre espaço para aceitação ou correcção 
dos defeitos e aproximar as pessoas.
Como dizia Agnostic Zatetic, quando 
julgamos pessoas de cujo o estilo de 
vida, crença ou predicções que não gos-
tamos, acrescentamos a emoção de hos-
tilidade imunda, estamos a fazer do mun-
do sentir-se um pouco menos seguro.
Vamos fazer do ano novo um ano de 
busca de excelência entre humanos, 
baseada no facto de não temer a sua 
mancha, mas ter a coragem de a corri-
gir, ao mesmo tempo que salientamos e 
exploramos as virtudes. Assim se ves-
tirá um carácter que não só une as pes-
soas, mas também que não morre por 
causa da mancha. 

Por Paulo Zucula

O

A mancha para explorar 
virtudes em 2022

natal e fim do ano, na casa onde 
cresci, não eram feitos de árvo-
res reluzentes à porta, abraços 
cheios de presentes, rebuçados 

cercando a toalha da mesa e nem de almoços 
com sobremesas de gargalhadas. O natal e 
o fim do ano eram preenchidos pelo meu 
pai fazendo, como a terra, movimentos de 
rotação em torno do eixo de uma garrafa de 
vinho. O vinho deixava os olhos do meu 
pai pesados, os lábios derretidos como ge-
latina e ele pingava sem cair nos corredo-
res e punha-me, mesmo assim, a pregar o 
seu evangelho: “Onde estava com a cabeça 
quando meti dentro de casa uma vaca”. Às 
vezes era mais directo na pregação, não era 
possível compreender tudo que dizia porque 
os lábios eram como que desapertados pe-
los cálices de vinho: “Outros casam-se com 
mulheres e eu fui tirar uma vaca do mato”.

A minha mãe diluída num enorme poço 
de silêncio continuava as suas limpezas na 
cozinha. Escondia-se atrás de si própria, 
preparava-se para as touradas de violência 
porque era uma vaca. Às vezes, ouvia os 
gritos do meu pai, punha-se a picar cebola 
e aproveitava para abrir pequenos parên-
tesis com as rodelas de cebola e chorar. 
Chorava dentro dos parêntesis e, de quan-
do em quando, tal como na matemática, 
adicionava as lágrimas com a soma dos 
soluços. E parecia que não dominava o cál-
culo das lágrimas, porque a todo instante 
apagava tudo com a ponta da capulana.

Uma dúzia de primos órfãos de pais en-
chia a casa no natal e no fim do ano. Quer di-
zer, era eu multiplicado em vários que enchia 
a casa inteira, porque esses primos vinham 
quase nus e a minha mãe dava-lhes minhas 
roupas. Outros reaproveitavam restos de 
tecido que usávamos para limpar o chão. 
Em todos os corredores de casa cruzava-me 
com os órfãos metidos em minhas roupas, 
era como se me cruzasse comigo mesmo. 
Claro que sentia pena deles; às manhãs dis-
putavam migalhas de pão na toalha da mesa 
e depois do jantar trocavam estalos para fi-
car com os restos de comida na cozinha.

Os órfãos chamavam o meu pai de tio. 
E eram eles que transladavam o bêbado 
do meu pai à cama. Eu assistia-os porque 
não era órfão. Nunca evacuei com eles o 
meu pai à cama. Enquanto os órfãos car-
regavam o meu pai, ele exumava os lábios 
da garrafa de vinho e gritava-me: “Tu és 
filho do pai ou da mãe?”. É claro que eu 
era filho do pai e da mãe, bastava reparar 
quando a minha mãe dava-me banho com 

os órfãos; era mergulhado sozinho na bacia, 
ensaboado e bem lavado. Depois eram os 
órfãos que seguiam e entulhavam-se para 
se lavar com o resto de sabão que sobrava 
da água. Eu tinha toalha e eles punham-
-se nus e secavam. Os órfãos faziam esfor-
ço para empurrar o pé direito do meu pai 
para o canto da cama e ele afastava-os para 
berrar-me: “Tu és filho do pai ou da mãe?”.

O natal e o fim do ano, na casa onde cresci, 
era o pai derrubando as paredes, levitando 
pelas pontas dos pés como um bailarino, 
chamando vaca à minha mãe e depois dos 
movimentos em torno do gargalo da garra-
fa de vinho, depois da sucessão de dias e 
noites, acordava, sacudia-se dos insultos e 
começava um processo de acusação contra 
um rebanho de garrafas de vinho. Era bom 
ver o meu pai acordando, caminhando pelos 
seus próprios pés sem precisar das muletas 
das paredes e ainda com um bafo de vinho 
picando-nos as bochechas com a sua barba 
por fazer e pedindo-nos desculpas por tudo.

Não me esqueço do último natal, do meu 
pai com a barba enorme distribuindo pre-
sentes: desembrulhou a minha mãe com um 
cinto, disse aos órfãos que tinha dormido 
com as suas mães e eu, que não era órfão, 
também tive um presente; o meu pai disse-
-me que era filho do seu irmão, meu tio, 
porque a minha mãe era uma vaca. Foi o 
último natal que passei com o meu pai, com 
a minha mãe, com os primos órfãos e com 
a casa toda inundada de rolhas de cortiça.

Confesso e dói-me dizer isso, no entanto, 
o fim do ano e o natal era o meu pai, dia 
seguinte, com o rosto escondido por detrás 
da barba pedindo, como um sem-abrigo, 
perdão a todos. “É ano novo, mereço per-
dão; é ano novo, mereço perdão.” Quase 
ninguém falava com o meu pai, até Jesus 
Cristo, no quadro pendurado na parede da 
sala, virava-se, voltava as suas costas feri-
das ao meu pai. E o meu pai ficava enter-
rado no canto da sala lambendo as feridas 
de ressaca como um vira-lata e plantava 
a cabeça entre os braços como se de rabo 
se tratasse. “É ano novo, mereço perdão.”

Depois os órfãos cresceram e, um a um, 
foram emigrando para África do Sul. Eu tam-
bém emigrei, o meu pai suicidou-se em 2015, 
a minha mãe passou sozinha o natal e o fim 
do ano, e o que mais me faz impressão é que 
mesmo assim a terra, tal qual o meu pai, con-
tinua fazendo o seu movimento de rotação.

É ano novo, mereço perdão…

Por Sérgio Raimundo

O
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sorte é que o Cabeção não morreu, 
como a personagem Gregório Sam-
sa, de Kafka. Conto-lhes a estória.

Um dia, a minha mãe pediu-nos 
que a acompanhássemos a outra machamba dela, 
lá para a zona das Mascarenhas, onde se dizia 
que Deus às vezes se enganava, ao deixar as 
torneiras do céu abertas, e chovia a cântaros, e 
mais do que isso, se dizia que ele urinava in-
contidamente pelos pés, que a urina vinha pe-
los pés abaixo, durante dias e até meses intei-
ros, sem parar, inundando aquela lângua em 
constante depressão. Era para que lhe servís-
semos de mula, levando-lhe a planta de arroz 
em ombros, desde o seu viveiro do Macurungo.

Quando, em tempos, deixámos a Estrada da 
Monga pensei que o lugar tivesse ficado defi-
nitivamente para trás. Já o tentara borrar da 
memória, pois quando fomos deixar o Lino, 
na Casa de Todos os Santos, o Pançudo me 
disse, em tom grave e sério, que era aquela 
uma estrada, a que o nosso destino ficaria in-
trínseca e fisicamente ligado. Definitivamente.

Como? Perguntei-lhe. Ao que ele me respon-
deu que a Estrada da Monga é a que dá para três 
cemitérios: Nhangara, Monga e Régulo Luís.

“Às vezes podes não ir pela Estrada da Mon-
ga, mas é a estrada que vai ter contigo. A Es-
trada da Monga, ziguezagueante como uma 
cobra, é a que andará em ti”, disse-me ele.

Corria o ano 85. Quando a minha mãe nos pediu 
que a acompanhássemos, indo por aquela via, 
então eu enxerguei que estava de novo a Estrada 
da Monga a se interpor na minha vida. Em nos-
sas vidas comuns. Aceitámos o pedido, que não 
tínhamos como declinarmos, pois a minha mãe 
temia pela vida. O senhor Lucas, que pretende-
ra, em vão, expandir os limites do seu terreno 
àquela machamba adentro, andava um tanto ou 
quanto estranho. E no meu caso, lá fui levan-
do comigo os cadernos escolares. O momento 
coincidiu com a véspera dos exames escolares, 
pois iria ter o Jabarro a espetar-me com o dedo 
índice pelas costas, a pedir-me que lhe passasse 
os papelinhos, com as respostas, e a prometer-
-nos, uma vez a mim e ao Ilídio dos Santos, o 
Pipas, de levar-nos ao Museu do Socialismo.

Partimos, eram as primeiras horas de um sába-
do. A mãe seguia à frente, pela Estrada da Monga. 
Eu e o Beto atrás. Vestíamos camisas brancas, ben-
zidas pelo Arcebispo Dom Jaim. As mesmas que 
usáramos no dia da nossa primeira comunhão. Ela 
nos preparara, como se os anjos nos aguardassem 
naquele lugar. Mas, para sermos recebidos com 
toda a pureza, levámos sobre os nossos ombros os 
sacos de ráfia, que continham o arroz transplanta-
do. Algumas pessoas, com quem cruzámos, pelo 
caminho, poderiam não entender lá muito bem 
qual era o porquê de usarmos, para o trabalho 
sazonal, aquela roupa de sacristia, que se tornara 
pegajosa de suor e com o matope que a empapava.

Em Mascarenhas, o choque foi totalmente 
aterrador, pois um rapaz de cabeça disforme, foi 

capaz de representar o triste e longo percurso, 
que leváramos até à Terra Morta. Não porque 
ele fosse diabólico. Padecia de hidrocefalia. Mas 
estava nos seus olhos algo, que se levantava num 
suspiro fundo, dentro de mim. Como a morte. No 
quintal, em que se achava, o rapaz estava quieto. 
Sentado, na ociosidade, expunha uma colossal 
cabeça, de uns cinquenta a sessenta centímetros 
de altura, a esconder um corpo esquálido. Escan-
zelado. Do pescoço aos pés, parecia algo des-
carnado. Nunca tinha visto alguém a sobressair 
mais pela cabeça do que por outras partes do 
corpo. O rapaz parecia doente e deprimia-me. 
De olhos esbugalhados, contemplava-nos, sem 
nada dizer-nos. “Pobre Cabeção, mãe! Assim 
sobrecarregado, receio que esteja para morrer. 
Vamos ajudá-lo”, apelei eu à mãe, a pensar que, 
por ser monstruosa, ele não conseguiria su-
portar a cabeça, com aqueles pés esqueléticos.

“Deus o abençoe! É um me-
nino do bairro. Nasceu assim.”

De todas as vezes que lá fomos, pela Estrada 
da Monga, lá estava o rapaz. Olhava-nos todo 
taciturno, com aqueles olhos esbugalhados e a 
ossatura da cabeça extremamente opulenta. Cor-
po hirto, como o de um morto. Tempos depois, 
o vi a caminhar de muletas. Não iria cair? Subia 
e descia a Estrada da Monga. Meu coração aos 
pedaços desmaiava. Fosse ele perder esponta-
neamente a vida, a quem caberia o pecado? Ele 
transmitia-me certo desassossego, algo apocalíp-
tico. Andava com tamanhas dificuldades, mes-
mo servindo-se daquelas canadianas. Mais tarde, 
vimo-lo a circular, num carrinho de mão, de duas 
rodas. O assento como uma cadeira confortável. 
Como um paraplégico, cabia lá muito bem o ro-
busto peso. Ia para a escola, sem ninguém que 
o conduzisse por trás. Ele só, voltado de frente 
para a estrada, e a mover as rodas do carrinho, 
com as mãos. Transcorreu-se-me certo alívio.

“É um rapaz muito inteligente”, disse-
-me a minha mãe, como que para afastar o 
sentimento de piedade, que me avassalava.

Depois de aquele sofrer em silêncio, não 
voltei a vê-lo. Até que reapareceu a caminhar, 
sem auxílio do carrinho de mão e das muletas. 
A cabeça descomunal pesava mais que o corpo 
hirto, de tal modo que para suportar o robusto 
peso da cabeça, os pés pareciam derrapar no 
chão, onde os sapatos deixavam um rasto fundo.

Voltado para a frente da estrada, o rapaz cami-
nhava pendendo ligeiramente ora para a esquerda, 
ora para a direita. A expressão sombria. Como 
quem manuseasse um par de blocos sobre a assimé-
trica cabeça e enfrentasse o vento, que parecia pro-
ceder da direcção oposta e chocá-lo frontalmente.

“Mãe, olha o Cabeção: ajudou-o ou não!?”
E la  não  me  d i s se  nada .
Noutro dia, ainda o vi feito um funcionário 

público. Eu estava na companhia da mãe, que 
insistiu na ideia de que ele era um ser normal.

“Tem família própria e filhos com cabecinhas.”

Opinião

 Por Adelino Timóteo

A

O Cabeção não morreu

debate recorrente a exploração de re-
cursos do continente africano pelas 
potências europeias e não só, às vezes 
na desesperada tentativa de explicar o 
atraso económico que se verifica no 
continente, quando comparado ao nível 

de desenvolvimento de outros continentes. Há me-
ses atrás, um estudioso brasileiro achava que era 
tempo de as ex-colónias portuguesas exigirem da 
antiga metrópole uma compensação pela escrava-
tura e exploração desenfreada de recursos, como 
se isso fosse resolver os problemas que esses 
países enfrentam. Em todo o caso, isso explica que 
a preocupação com o fenómeno mantém-se actual.

Alega-se que as grandes potências europeias 
serviram-se do expediente da colonização para pi-
lhar os nossos recursos naturais, sem que houvesse 
aproveitamento pelos donos dos recursos. Por essa 
razão é comum afirmar-se que África está longe 
de ser um continente pobre, mas empobrecido, 
pois não tem uma indústria capaz de explorar 
devidamente os recursos que a natureza lhe pro-
porciona, em benefício do seu povo, deixando 
essa responsabilidade para os país melhor indus-
trializados, que muitas vezes preferem que os afri-
canos exportem matéria-prima em bruto, voltando 
ao continente a preços altamente proibitivos.

E isto não se aplica apenas entre África e 
outros continentes, havendo casos de explora-
ção entre países vizinhos. Numa conversa com 
um cliente da firma de advogados que servi 
por cerca de 4 anos, fiquei a saber que o chá 
de Gurué que não é muito apreciado entre nós 
e por isso, pouco comercializado, é exporta-
do em bruto, voltando ao país com um rótulo 
atractivo, convocando a avidez dos consumi-
dores, ignorando tratar-se de produto nacional.

Com a chegada da Plataforma flutuante Coral 
Sul LNG ao Norte de Cabo Delgado tem ha-
vido interessantes questionamentos sobre que 
benefícios concretos o povo moçambicano terá 
com o início da exploração do gás, com início 
previsto para o segundo semestre de 2022. Julgo 
que os economistas ou profissionais sucedâneos 
terão melhores argumentos para explicar isso, 
pelo que deixo a cargo deles essa empreitada.

Apraz-me falar de uma indústria que não tem 
despertado nossa atenção no que à exploração 
de recursos (humanos) africanos diz respeito e o 
impacto que a mesma tem na economia dos países 
do continente. Olhando para os principais cam-
peonatos de futebol da Europa é fácil perceber a 
presença e influência de um bom número de fute-
bolistas africanos nas melhores equipas. E quando 
se trata de os referidos atletas representarem as 
suas selecções na Copa Africana das Naçōes (que 
normalmente acontece a meio da época futebolista 
europeia), alguns manifestam indisponibilidade, 

outros sofrem represálias nos respectivos clubes e 
estes, não poucas vezes, são obrigados a contratar 
outros futebolistas para suprir a ausência daqueles.

No caso específico de Moçambique, tivemos 
em Portugal o fenómeno Chiquinho Conde, 
referência no Sporting Clube de Portugal e na 
África do Sul, o Dominguez Pelembe, o “Mini 
Cooper”, nos tempos do Supersport United e 
Mamelodi Sundowns. Presentemente, Reinildo 
Mandava é campeão em título na França, temos 
Zainadine Mulungo Jr., Witiness Quembo, Clésio 
Baúque e Bruno Langa, na alta roda de campeo-
natos portugueses e na semana finda celebrámos 
a estreia pela equipa principal do Sporting Clu-
be de Portugal do jovem, produto da formação 
do Clube de Desportos da Maxaquene, Geny 
Catamo. Poderíamos citar vários exemplos, 
mas estes são alguns que permitem provar que 
o país, com maior ou menor dificuldade, con-
tinua repositório de futebolistas de qualidade.

É verdade que há quem entenda que ter muitos 
atletas moçambicanos a actuar no estrangeiro 
fortalece a nossa selecção nacional de futebol, per-
mitindo-a ombrear com as demais no continente e 
não só. Entretanto, não me parece que estejamos a 
tirar algum benefício económico para o país, sabi-
do que a indústria do futebol movimenta milhões.

Os milhões de dólares e euros que são ge-
rados na indústria do futebol têm um grande 
contributo dos filhos gerados no continente ber-
ço, sem que este, uma vez mais, tire benefício 
disso. Aliás, a maior parte dos futebolistas afri-
canos acabam constituindo família na Europa, 
seus filhos lá nascem e poucas vezes assumem 
a africanidade, adquirem propriedades nesses 
países, pagam impostos para o Tesouro dos 
países hospedeiros e nós nos contentamos com 
o facto de termos um filho a enriquecer ainda 
mais os outros, embora um e outro ainda invis-
tam os recursos ganhos no futebol na melhoria 
das condições de vida das respectivas famílias.

Como é que o país pode gizar estratégias de 
criação de vantagens com a exportação de re-
cursos humanos que alimentam a indústria do 
futebol e geram lucros fabulosos aos países euro-
peus? Bem gostaria de ter a resposta, mas a única 
certeza que tenho é de que, à semelhança dos 
nossos antepassados e recursos que foram levados 
para engrandecer as economias europeias, jovens 
futebolistas africanos continuam a robustecer a 
indústria do futebol alheio, sem que tiremos vanta-
gens para além da hipotética melhoria das nossas 
selecções. Enquanto não ganharmos um Mundial, 
a vantagem continuará a ser meramente espiritual.

É

A exploração de recursos
 Por Alexandre Chivale
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tendência do mundo é pro-
curar soluções dos proble-
mas que apoquentam um 
indivíduo, uma aldeia, um 

provocado, o pais inteiro e a humani-
dade, baseadas em evidências científi-
cas e não o contrário. Para minimizar 
os problemas e consequências da seca 
e melhorar a produção agrícola, o ho-
mem socorre-se do sistema de regadio 
e fertilizantes. Para se livrar das doen-
ças, tem a higiene e medicamentos. 
Para se defender dos ladrões e malfei-
tores, tem a polícia, os tribunais e as pri-
sões. Para se defender do inimigo, tem 
as forças armadas. Para superar longas 
distâncias, o homem inventou viatu-
ras, comboios, motorizadas, bicicletas 
e aeronaves. Fez a tecelagem para se 
proteger do frio e do calor. As calami-
dades que fustigaram o nosso país são 
provocadas pelo homem, são enfrenta-
das com recurso a métodos fundamen-
tados em ciência e tecnologia. O resto 
que se faz e se diz é um passatempo de 
adultos que se enganam uns aos outros 
enquanto comem e bebem do alheio.

O HIV-SIDA é combatido por medi-
camentos produzidos em laboratórios 
certificados ou evitado por meios cien-
tíficos. Estamos a nos confrontar com 
a doença global, a COVID-19 usando 
caminhos indicados pela ciência: uso 
de máscaras, lavagem constante das 
mãos com água e sabão ou cinza, dis-
tanciamento social de, pelo menos, 1,5 
metro. O governo ainda não se juntou a 
curandeiros para combater os desastres 
naturais, reduzir o caudal das águas ou 
suprir a falta de chuvas, nem lutar con-
tra estas enfermidades que ameaçam a 
humanidade. As crenças de cada um 

não devem interferir na gestão da so-
ciedade e a luta contra acidentes de via-
ção não tem que envolver curandeiros.

O mundo moderno é conduzido 
com base em ciência e tecnologia. 
Não é compreensível determinados 
actos que hoje se assistem. O gover-
no tem a obrigação de encontrar so-
luções racionais para prevenção dos 
acidentes de viação e não atribuir cul-
pas a zangas entre os vivos e os mor-
tos. Caso se continuem a refugiar-se 
em espíritos dos antepassados, como 
solução dos nossos problemas e difi-
culdades, caminhamos, a passos bem 
largos, não só para um Estado falha-
do mas também falido e sem ideias.

Os acidentes de viação que ocorrem 
nas nossas estradas têm causa material 
concreta e não têm nada a ver com a 
zanga de nenhum espírito, seja ele bom 
ou mau. Nenhum mau pode provocar 
acidentes assim como nenhum espíri-
to bom protege o mau ambiente na via 
pública. Nenhum espírito bom pode 
proteger do acidente a uma viatura 
conduzida por um motorista indisci-
plinado, mal preparado, bêbado, que 
está sempre a conversar ao telefone 
celular, sem os travões afinados, com 
a direcção desalinhada, pneus carecas. 
Isso de importar pneus de segunda 
mão é sinal de que o país já não tem 
maneira. Vulgarizou-se demais. O país 
bem bateu no fundo da incompetência.

O que pode evitar acidentes de via-
ção, ou concorrer para que possa haver, 
são um conjunto de regras a seguir e 
não uma torrente de rezas e súplicas 
como têm feito. Esse conjunto de re-
gras contêm, fundamentalmente, três 
variáveis como o Homem, a Máquina 

e a Via. O Homem quando bem pre-
parado prioriza a condução defensi-
va, representa um importante passo 
para evitar acidentes. A máquina em 
bom estado mecânico, com pneus 
não a desfiarem-se, o caminho para 
evitar acidentes está feito. A via joga 
um papel crucial na prevenção de aci-
dentes. Uma estrada com buracos por 
todos os cantos, como está a maioria 
da nossa rede viária, é um certifica-
do para acidentes de viação cada vez 
mais graves. Não conseguimos ver o 
lugar que ocupam os espíritos dos an-
tepassados na prevenção dos acidentes 
ou na sua ocorrência. Refugiar-se em 
espíritos dos antepassados como en-
tes sobrenaturais que podem ou não 
provocar acidentes de viação é uma 
peça teatral ensaiada por maus actores.

O governo poderia encomendar um 
estudo levado a cabo por uma equipa 
especializada e multidisciplinar para 
lhe trazer um resultado fundamenta-
do e científico dos acidentes ao invés 
de recorrer a missas, preces e a festas. 
Tudo quanto se fez até aqui não con-
corre para evitar os acidentes de via-
ção por uma grave falta de seriedade. 
O governo ainda não tomou a peito as 
consequências dos acidentes de viação 
nas famílias e na economia nacional. 
Limitar-se nas lamentações, endereçar 
uma mensagem de condolências às 
famílias enlutadas, decretar um dia de 
luto nacional e içar a bandeira a meia 
haste não ajudam em nada embora 
seja uma atitude muito boa mas é in-
suficiente na prevenção dos acidentes 
de viação. Corremos o risco de ver-
mos os prejuízos materiais, humanos 
e económicos a aumentarem de forma 

exponencial, se medidas preventivas 
adequadas não forem tomadas pelo 
governo que finge que tudo está bem.

As causas podem ser, também, o 
mau estado da via, como buracos, as-
falto destruído, falta de sinalização, 
má formação, corrupção da polícia 
de trânsito e municipal, que tem má 
fama devido à sua ganância por di-
nheiro fácil que até fazem competi-
ções quem amealha mais dinheiro em 
cada sessão se suponha que estejam 
a fazer regulação do tráfego. Há in-
formações que sugerem que os seus 
comandantes definem a meta e deter-
minam a parte que lhes cabe, por isso, 
os polícias de Trânsito e Municipal se 
comportam como feras na via pública: 
sugam o tutano dos automobilistas.

Nós que, amiúde, andamos de trans-
porte público e de chapa-100, assisti-
mos o comportamento selvagem da 
maioria dos polícias de Trânsito que 
chantageia os automobilistas para lhes 
tirar dinheiro. Por cada vez que se lhes 
manda parar, os automobilistas entre-
gam, como é da praxe, os documen-
tos acompanhados, invariavelmente, 
de uma nota de 100 ou 200 meticais 
para “massagear”, termo usado na 
tenda da BO, para subornar os agen-
tes corruptos. Todo o automobilista 
sabe que esta é a regra que é para evi-
tar sarilhos na estrada. É preciso uma 
sessão de mbhamba das autoridades 
administrativas, régulos e curandei-
ros para pôr termo a esta roubalheira?

É contraproducente jogar as cul-
pas de um acidente à zanga dos es-
píritos dos antepassados. Vemos as 
autoridades administrativas, régulos, 
ndunas e curandeiros abraçados e 

encurvados debaixo de árvores, em 
palmas cadenciadas, a pedirem “paz” 
e tentarem acalmar os espíritos dos 
antepassados a fim de protegerem 
os vivos dos acidentes de viação.

Curvamo-nos perante opiniões dife-
rentes, porém, o evitar acidentes na via 
pública é uma missão do Estado que 
procura, a todo o custo, se furtar e nos 
transmitir que seja tarefa dos curan-
deiros, autoridades tradicionais e adi-
vinhos. A Frelimo anda às voltas que 
nem uma barata tonta, não sabe o que 
é missão do Estado e em que as auto-
ridades tradicionais e curandeiros po-
dem ajudar, depois de uma luta ingló-
ria contra a religião. Tem medo de ser 
rotulada que esteja contra a religião, 
por isso, deixa tudo correr ao sabor 
de quem sabe evocar qualquer coisa. 
Assim, vemos as autoridades admi-
nistrativas agachadas debaixo de uma 
árvore, esperando por uma bênção que 
traga a chuva, melhor produção agrí-
cola, sorte na vida, no serviço, etc..

É dentro dessa prática que assisti-
mos às sessões de evocações aos es-
píritos dos antepassados nos dias de 
feriados nacionais, dias de cidades e 
de outros momentos. Nas inaugura-
ções de infraestruturas públicas como 
pontes, estradas, museus, escolas, etc., 
são antecedidas de uma evocação dos 
espíritos dos antepassados. As preces 
das grandes religiões como as do ca-
tolicismo, islamismo, hinduísmo e de 
outras religiões que são antecedidas 
por preces aos espíritos dos antepas-
sados por autoridades tradicionais.

Opinião

Por Edwin Hounnou

A

Governo alia-se a curandeiros

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: graficocanalmoz@gmail.com ou
            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185

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

publicidade



Canal de Moçambique | quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022 11

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, informa aos 
alunos, pais, encarregados de educação e ao público em 
geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos 
da  7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe 
por um valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela 

escola, sito na Sede do Bairro Luís Cabral, entrando a partir 

da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 

847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

Por Hamilton De Carvalho 

Opinião

Divulgação

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

o âmbito da resenha do Congres-
so internacional da Universidade 
Católica de Moçambique (UCM) 
sob o lema “Universidade Católi-

ca de Moçambique, incentivando a produção 
científica para a promoção da paz, justiça 
social e desenvolvimento sustentável”, que 
decorreu nos dias 17, 18 e 19 do mês de No-
vembro, na Cidade “invicta” da Beira, traze-
mos aqui separadamente algumas linhas da 
reflexão científica que se fez em relação ao 
discurso político militar. E começaria pela 
intervenção do General Mataruca. Pouco so-
lene – como as regras de etiqueta exigem de 
uma alta “patente” universitária (um Reitor), 
provavelmente porque Fernando Cardoso 
conseguiu enfurecê-lo, facilmente conse-
guiu reverter a moeda a seu favor. Mataruca 
agarra-se a uma mentalidade colonial de for-
ma apaixonada, uma mentalidade embasada 
numa excelente táctica de se fazer política, 
isto é, conseguir o que os budistas afirmavam 
“quando eu seguir o que faz meu coração 
vibrar (apesar de todas as consequências...) 
eu estarei cumprindo o meu verdadeiro desti-
no”. Com um discurso quase que “populista, 
xenófobo e ultranacionalista” centrado na 
memória de África, Mataruca consegue um 
espantoso aplauso da plebe. Logo, pode-se 
imaginar a quantas anda a qualidade do nos-
so ensino superior, dos nossos formandos 
e formados, dos nossos gestores. Porque é 
que os estrangeiros africanos são para nós 
tão irmãos que os estrangeiros europeus ou 
coisa assim? BARÃO DE MONTESQUIEU 
(1689-1755) afirmava: “os parentescos se 
formam também pelas ligações de coração 
e de inteligência.” Mataruca, devia aprender 
com a sabedoria de Salomão, este “homem de 
Deus” (infelizmente endemoniado pela Fre-
limo), a praticar o humanismo, a humildade 
académica e a ética comportamental. Não 
faz sentido calibrar a voz e desferir vários 
canhões para assustar a paz de espírito das 
almas santas. Não sei se educa a sua insti-
tuição e os seus instruendos para a paz ou se 
para a guerra. Esqueceu-se completamente 
que estava perante uma academia-cristã e não 
militar. Alegar que não se combate o inimigo 
com rezas e sim com armas é o mais absurdo 
dos possíveis. Com todo o respeito: Manuais 
de teologia (ou coisa assim) existem para 
quebrar essa ignorância. Dizia TALMUDE, 
Sécs. II a V, “um bom Magistrado, político, 
militar ou coisa assim é um colaborador de 
Deus”. Porquanto, enquanto a pessoa huma-
na – sede de valores – continuar a ser vista 
como “inimigo” e não como “moribunda”, 
as desigualdades entre as classes sociais 
subsistirão de forma ad eternum. Enfim, 
notou-se completamente que o seu espírito 
estava perturbado com as alegações inéditas 
e científicas que vieram de Fernando sobre 
a vulnerabilidade da costa moçambicana e 
dos meios de segurança interna. Seja como 
for, como dizia PIO de Pietrelcina “pode-se 
manter a paz de espírito mesmo em tempos 
de tempestade.” A grandeza de um homem 

está na sua capacidade de manter o equilíbrio 
e de resistir às tentações. As nossas forças de 
defesa e segurança foram e têm sido incapa-
zes de combater um bom combate, apesar 
de boa parte do nosso orçamento de Estado 
servir o seu Ministério e as “dividas ocultas” 
justificarem-se na necessidade de defesa e 
segurança. O grande problema não é a pre-
sença dos ruandeses, do que estas forças são 
capazes de fazer aos grupos terroristas em 
Cabo Delgado, mas do que eles são capazes 
de fazer aos Moçambicanos em nome dos in-
teresses das elites partidárias. Esses mordem 
de verdade. E, nós? parece-nos que ainda não 
saímos do “cão que ladra, mas não morde”.
V. Do discurso político-científico de Manuel 
Araújo – o edil de Quelimane interveio várias 
vezes no Congresso. Aliás, foi quem mais o 
fez e fechou o V congresso com chave de 
ouro. Num interessante cruzamento entre 
ciência política e direito, no seu discurso, De 
Araújo começa por relembrar a importância 
da história nas memórias…. Tem razão De 
Araújo, quando nos relembra os princípios 
estruturantes de qualquer Estado Constitucio-
nal de direito; tem razão De Araújo, quando 
apela para o cumprimento escrupuloso do 
princípio da tripartição de poderes sem o 
qual não há democracia constitucional; tem 
razão De Araújo, quando insiste que as insti-
tuições públicas não podem servir interesses 
meramente privados; faz, portanto, bem “De 
Araújo”, revisitar o AGP de Roma de 1992 
assente nos princípio da constitucionalidade, 
da legalidade e da soberania. Quanto a este 
último, vale aqui a nossa ressalva. Os discur-
sos de Matruca remetem-nos a uma ideia de 
soberania absoluta. Portanto, uma ideia um 
tanto quanto irrealista, adormecida no tempo 
dos seus avós, pouco pedagógica e didáctica. 
o princípio da soberania, na lógica contempo-
rânea, deve-nos remeter à sua excepção. Não 
existem soberanias absolutas e nunca existi-
rão pelo menos no plano prático. Lembremos 
o nosso mestre da ciência política, Aristóte-
les, no seu discurso da sociabilidade humana, 
do eminentemente social. Esta é a memória 
que devemos ter presente nos nossos discur-
sos académicos. O que hoje vigora – numa 
era de globalização acelerada e irreversível, 
de economia de mercado assente na iniciativa 
privada e na valorização do investimento es-
trangeiro, etc., – disso não tenhamos ilusões é 
sem dúvida o princípio da interdependência. 
A “soberania política” não deve condicionar 
a “soberania económica”, esta que encon-
tra as suas forças na “interdependência”, na 
“economia mundial”, na mundialização. Não 
há Estado democrático e de justiça social sem 
capitalismo liberal. A história mostrou-nos 
isso. A defesa da soberania política depende 
da defesa da soberania económica. Para tal 
é necessário que haja mentes treinadas; que 
a mente do legislador, do executivo e do ju-
diciário esteja atenta a tal ponto de ser capaz 
de acompanhar a concorrência internacional 
para não transformarmos isso em Zimbabwe.

N

O discurso político militar

VI. Da qualidade do ensino – há outro aspeto 
a realçar. O mesmo tem muito que ver com a 
qualidade do ensino, da aprendizagem e da 
investigação. Aliás, sempre me preocupei e 
ocupei de analisar e reflectir em torno dessas 
matérias. Escrevi em “Justiça democrática” 
(2019), obra prefaciada e posfaciada por Matias 
Guente e Borges Nhamirre, que a “qualidade 
do ensino superior” depende (prima facie) da 
“qualidade do ensino primário”, da existência 
de um corpo docente altamente qualificado 
(professor-modelo) e de uma visão institu-
cional centrada na formação psicopedagógica 
(sua supervisão). Os desafios que se impõem à 
qualidade das investigações científicas são de 
ressaltar. E, aqui, me perdoem pela autoavalia-
ção crítica que fazemos, até porque as nossas 
reflexões críticas ao nível do ensino superior, 
que é o que se exige, devem merecer a nossa 
compreensão a bem do progresso da ciência 
e do desenvolvimento das nossas instituições 
de ensino superior. Facto é que mais de uma 
dezena de artigos científicos – integrados nas 
devidas unidades orgânicas – foram apresen-

tados neste congresso. E, foram atribuídos 
prémios às faculdades que se posicionaram 
em 1.º, 2.º e 3.º lugar. Ora, a pergunta que me 
faço assenta em dois pilares: quantidade versus 
qualidade. Não creio que os nossos artigos 
científicos sejam o reflexo da qualidade cien-
tífica das nossas produções científicas. Muitas 
vezes – e isso se aplica a todas as instituições 
de ensino superior – exaltamos a “quantida-
de” ao invés da quantidade em “qualidade” 
Se tivesse de os ler, provavelmente, grosso 
deles – e com todo o respeito – pela qualidade 
de conteúdo, rigor científico e ética científica 
que deixam muito a desejar teriam mesmo de 
ir parar ao meu caixote de lixo. Grosso, dos 
nossos investigadores são iniciantes (estamos 
a falar de docentes-docentes, os que se limitam 
a ser docente da mesmice e não de docentes-
-investigadores) e com um fraco investimento 
das IES num corpo docente altamente qualifi-
cado, pode-se imaginar a qualidade dos nossos 
artigos científicos. É preciso investir na aca-
demia. (Não há Universidade sem academia).
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Trata-se de Acácio José Mitilage, juiz de Direito afecto ao Tribunal Judicial do Distrito de Matutuíne (expulso), e 
Rui Manuel Rungo Dauane, afecto à 7.a Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo (demitido).

Conselho Superior da Magistratura Judicial expulsa um 
juiz e demite outro por corrupção e desvio de fundos

Sem procedimento criminal 

a sua III Sessão Or-
dinária, realizada na 
Ponta do Ouro, de 
13 a 17 de Dezembro 

de 2021, o Plenário do Conse-
lho Superior da Magistratura 
Judicial, órgão de gestão e dis-
ciplina da Magistratura Judi-
cial, decidiu, em deliberações 
separadas, expulsar um juiz e 
demitir outro, por corrupção 
e desvio de fundos. Trata-se de 
Acácio José Mitilage, juiz de 
Direito afecto ao Tribunal Ju-
dicial do Distrito de Matutuíne, 
e Rui Manuel Rungo Dauane, 
afecto à 7.a Secção do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo.

Através do despacho de pro-
núncia de 19 de Agosto de 2019, 
Rui Manuel Rungo Dauane or-
denou a prisão preventiva dos 
arguidos Filipe Lucas Cumbe e 
Eunice Saudino Zeferino Vasco, 
que beneficiavam de liberdade 
provisória concedida no início da 
instrução do respectivo processo.

Os arguidos foram presos em 
Dezembro de 2019 e, através 

dos seus advogados, requere-
ram liberdade provisória, me-
diante pagamento de caução. 
O juiz indeferiu os pedidos.

Mas o juiz Rui Manuel Rungo 
Dauane instruiu o filho do arguido 

Filipe Lucas Cumbe para fazer um 
requerimento de pedido de liber-
dade provisória para o pai, tendo 
depois concedido liberdade pro-
visória. Por causa dessa conduta, 
e através da Deliberação n.o 115/

CSMJ/P/2021, de 17 de Dezem-
bro, o Conselho Superior da Ma-
gistratura Judicial demitiu o juiz.

O Conselho Superior da Ma-
gistratura Judicial diz que o juiz 
concedeu liberdade provisória aos 
dois arguidos mesmo sabendo que 
a decisão contida no despacho de 
pronúncia exarado por si não po-
dia ser alterado por si senão nos 
termos da lei, por via de recurso, 
e, como magistrado, não devia 
instruir ou aconselhar os arguidos.

O Conselho Superior da Ma-
gistratura Judicial considera que 
o juiz violou de forma grave e 
reiterada os seus deveres gerais e 
especiais de desempenhar a sua 
função com honestidade, serie-
dade, imparcialidade e dignida-
de e abster-se de aconselhar ou 
instruir as partes em qualquer 
litígio e sob qualquer pretexto.

Acácio José Mitilage foi expul-
so através da Deliberação n.o 116/
CSMJ/P/2021, de 17 de Dezem-
bro. Desviou 3,7 milhões de me-
ticais. O desvio foi descoberto na 
sequência da auditoria realizada à 

Delegação do Cofre do Tribunal de 
Matutuíne, em 2020. O juiz Acácio 
José Mitilage apenas reconheceu 
ter desviado 285.000,00 meticais. 
Acácio José Mitilage emprestou 
dinheiro do Estado a si próprio.

“Os termos de entrega juntos 
pela arguida Gilda Marlene na 
sua defesa, ora chamados à co-
lação pelo arguido (Acácio José 
Mitilage) como justificativos, 
apenas perfazem o montante de 
1,7 milhão de meticais, deduzidos 
do valor global de 3,7 milhões de 
meticais, constantes na acusação”, 
lê-se na síntese da sessão do Plená-
rio do Conselho Superior da Ma-
gistratura Judicial, a cuja cópia o 

 teve acesso.
O juiz violou deveres profis-

sionais estabelecidos no Artigo 
199 do Código das Custas Judi-
ciais e a Circular n.o 5/CT/006, 
de 12 de Julho de 2006, do Con-
selho Administrativo do Cofre 
dos Tribunais. Violou o dever 
de desempenhar bem a sua fun-
ção, com honestidade, seriedade 
e dignidade. 

N

CSMJ considera que o juiz Rui Manuel Rungo  violou de forma grave e 
reiterada os seus deveres

Os custos de transporte relativamente altos levaram a que as empresas moçambicanas reduzissem a sua actividade 
de aquisição pela primeira vez em quatro meses. Isto deu origem a que algumas empresas utilizassem os seus 

“stocks” de meios de produção para darem resposta à procura, causando uma ligeira diminuição dos inventários.

“Standard Bank” diz que covid-19 e custos de 
transporte agravaram o estado da economia

“Standard Bank” 
publicou, na se-
mana passada, os 
resultados do seu 

habitual inquérito “Pur-
chasing Managers Index” 
(PMI), que mede a saúde da 
economia nacional a partir 
das operações das empre-
sas privadas. O “Standard 
Bank” indica que, no final de 
2021, o sector privado regre-
diu, tendo os novos negócios 
conhecido o valor mais bai-
xo dos últimos quatro meses

O principal valor calculado 
pelo inquérito é o “Purchasing 
Managers’ Index”. Valores aci-

ma de 50,0 apontam para uma 
melhoria nas condições das em-
presas no mês anterior, ao pas-
so que valores abaixo de 50,0 
mostram uma deterioração.

Depois de ter atingido 52,0 
em novembro, o valor mais 
baixo dos últimos três meses, 
em Dezembro chegou a 50,6 
do PMI. Segundo o “Standard 
Bank”, o cenário de retração 
deveu-se a uma menor procura 
por parte dos clientes e proble-
mas relacionados com o fluxo 
de caixa. As encomendas di-
minuíram ligeiramente em De-
zembro. Como consequência, 
o ritmo de criação de empre-

go continuou baixo. Os custos 
de transporte relativamente 
altos levaram a que as empre-
sas moçambicanas reduzissem 
a sua actividade de aquisição 
pela primeira vez em quatro 
meses. Isto deu origem a que 
algumas empresas utilizassem 
os seus “stocks” de meios de 
produção para darem resposta 
à procura, causando uma ligei-
ra diminuição dos inventários.

A propósito do resultado do 
inquérito, o economista-chefe 
do “Standard Bank” de Mo-
çambique, Fáusio Mussá, afir-
mou: “Embora os dados do PMI 
apontem para um crescimento 

contínuo da economia durante 
o quarto trimestre, depois do 
crescimento anual de 3,4% ve-
rificado no terceiro trimestre, 
face ao período homólogo, será 
natural que a taxa de crescimen-
to sofra uma desaceleração. Afi-
nal, de acordo com os dados de 
crescimento do PIB no terceiro 
trimestre, a actividade econó-
mica fora do sector primário 
permanece frágil. As restrições 
associadas à covid-19 também 
trazem incerteza quanto à inten-
sidade do impacto negativo da 
quarta vaga, que pode continuar 
a ter influência na recuperação 
económica”. 

O

Fáusio Mussá
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A subida do nível de descargas vai agravar a situação da população que vive nas 
proximidades da barragem. Desde a semana passada, a população vive um autêntico calvário 

devido às inundações.

Barragem dos Pequenos Libombos vai 
aumentar descargas em cem por cento

Nacional

Administração Re-
gional de Águas do 
Sul diz que vai au-
mentar a descarga na 

bacia dos Pequenos Libombos, 
dos actuais 60 metros cúbicos 
para cerca de 120 metros cú-
bicos, nas próximas setenta e 
duas horas. Segundo um co-
municado da Administração 
Regional de Águas do Sul de 
9 de Janeiro, a cuja cópia o 

 teve acesso, 
a medida visa criar a capacida-
de de armazenamento suficien-
te na Barragem dos Pequenos 
Libombos e o controlo de picos 
de cheias que se poderão regis-
tar durante o período de pico 
da época chuvosa, que vai de 
Dezembro de 2021 a Fevereiro 
de 2022, a fim de salvaguar-
dar a própria infraestrutura.

A subida de nível na Barragem 
dos Pequenos Libombos tem 
como causa as chuvas que se têm 
registado nos países a montante 
e o aumento do volume de es-
coamento na estação da fronteira 
em Goba. Na semana passada, o 
volume de descargas era de 60 
metros cúbicos, e já há estragos.

Por exemplo, alguns distritos 
da província de Maputo estão a 
registar circulação condiciona-
da e inundações de machambas 
devido ao aumento do caudal 
dos principais rios da zona sul 
do país. Até às 8h00 de quarta-
-feira da semana passada, 5 de 
Janeiro, os ‘drits’ de travessia 
Massaca-Mafuiane e Mazam-
banine já estavam submersos.

A subida do volume de des-
cargas vai certamente piorar a 
situação das pessoas afectadas.

“Os impactos previstos por 
este aumento nas descargas, asso-
ciado aos caudais do rio Movene, 
são o possível condicionamento 
da travessia dos ‘drifts’ de Boane 
(que usualmente permitem a liga-
ção da vila-sede de Boane às loca-
lidade de Massaca e Umpala e ao 
distrito de Matutuíne), Mafuiane 
(que usualmente permite a ligação 
entre as localidades de Massaca e 
Mafuiane) e Mazambanine (que 
usualmente permite o acesso à Es-
tação de Tratamento de Água do 
Umbelúzi e à população dos bair-
ros Manguiza e “Paulo Samuel 
Kankhomba”) e inundação dos 
campos agrícolas nas zonas ribei-
rinhas do Baixo Umbelúzi”, lê-se 
no comunicado de 9 de Janeiro.

A travessia dos “drifts” de 
Boane encontra-se condicio-
nada desde a semana passada.

Estragos causados pelas inun-
dações na província de Maputo

Até sexta-feira da semana pas-
sada, cerca de duas mil famílias 
estavam afectadas, e cerca de 
duzentos hectares de culturas 
diversas foram destruídos pe-
las inundações resultantes das 
chuvas que têm vindo a cair nos 
últimos dias na província de 
Maputo e nos países vizinhos.

O administrador de Marracuene, 
Shafee Sidat, disse no dia 6 de Ja-
neiro, ao , que, 
no posto administrativo de Ma-
chubo, foi afectada uma área total 
de 486,4 hectares cultivados. As 
culturas afectadas são batata-do-
ce, arroz, cana-de-açúcar, milho 
e hortícolas diversas. Foram atin-
gidas 71 famílias e 107 hectares.

Disse que, na localidade de 
Taula, nas baixas das povoações 

de Matimana e Mucize, a situação 
avalia-se em 28%, atingindo as 
culturas de arroz, piripiri e batata-
-doce, tendo afectado 27 famílias 
em 31 hectares, dos quais 6,8 hec-
tares são do programa “Sustenta”.

Disse também que, em Macan-
dza, nos povoados de Boxane, 
não se verificaram níveis muito 
alarmantes, diferentemente do que 
que acontece nos povoados de 
Tunguane, Mandie, Mabie, Dzom-
bo, onde o nível é quase alarman-
te. Um total de 44 famílias foram 
afectadas, e 76 hectares, incluindo 
área de pastagem, estão alagados.

“Neste momento, estamos a 
monitorar a colheita e retirada 
de equipamentos nas zonas bai-
xas, sensibilização das comu-
nidades para a exploração das 
zonas altas e manutenção de 
currais nas zonas altas”, disse.

O director do Serviço Distrital 
de Planeamento e Infraestruturas 
da Manhiça, César Ndimande, dis-
se ao  que, até 
às 16h00 de quinta-feira da semana 
passada, 6 de Janeiro, 1.884 famílias 
estavam afectadas pelas inundações.

“Até agora, 4.298 hectares estão 
afectados. Destes, 2.143 são dados 
como totalmente perdidos. As cul-
turas assoladas são milho, batata-
-doce, feijão nhemba, amendoim, 
abóbora e cana-de-açúcar”, afirmou.

César Ndimande disse que 
as zonas afectadas são Xinava-
ne, “Josina Machel”, Kalanga, 
uma parte da “3 de Fevereiro” 
e a área municipal da Manhiça.

A directora do Serviço Distrital 
de Planeamento e Infraestruturas de 
Magude, Natércia Mbaze, disse ao 

 que duas pon-
tecas estão submersas, condicionan-
do a circulação de pessoas e bens, 
na zona de Malhanganine, no posto 
administrativo de Magude-Sede.

“Até este momento, foram 
inundados 15,7 hectares de di-
versas culturas, incluindo mi-
lho e feijão nhemba”, disse.

Afirmou que decorrem acções 
de monitoria da escala hidromé-
trica na Bacia do Rio Incomá-
ti para melhor controlar o nível 
das águas e a subida do caudal.

“Continuamos a sensibilizar os 
pequenos agricultores para retira-
rem os seus equipamentos, monito-
rar as pontecas submersas, para ava-
liar a possibilidade de alocar uma 
embarcação, além de capacitar ma-
rinheiros locais em matéria de salva-
mento”, disse 

A

publicidade
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FACULDADE DE CIÊNCIAS  TECNOLÓGICAS
Licenciatura em Engenharia Ambiental e Gestão de Desastres
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura em Engenharia e Gestão de Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
Licenciatura em Engenharia e Gestão de Energias 
Renováveis e Recursos Petrolíferos
Licenciatura em Engenharia e Gestão da Construção Civil

Novos Cursos

Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas  
Licenciatura em Gestão Financeira
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria
Licenciatura em Administração Pública
Licenciatura em Organização e Economia de Trabalho

Licenciatura em Engenharia e Gestão de Cibersegurança
Licenciatura em Engenharia e Gestão de Transportes e Logística
Licenciatura em Engenharia e Gestão Mecatrónica

 Licenciatura em Gestão de Marketing e Relações Públicas

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

Novo Curso

LICENCIATURAS

FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Licenciatura em  Jurídico ForenseCiências
Licenciatura em Jurídico – Económico – EmpresarialCiências 
Licenciatura em Jurídico – Político – ConstitucionalCiências 

ALVARÁ Nº 23/UNI-ES/UDM/MCTESTP/2017

MESTRADOS

DOUTORAMENTOS
Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e
Desenvolvimento Humano

Doutoramento em Riscos Complexos 

Novo Curso

TURNOS:

Diurno e

Nocturno

PARA O ANO LECTIVO 2022 INSCRIÇÕES ABERTAS 

Mestrado em Direito do Trabalho
Mestrado em Direito Empresarial
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Desastres 

Novo Curso

Para mais Informações, os Interessados 
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O Ministério da Educação supõe que esta situação possa estar relacionada com o elevado 
número de escolas particulares na cidade de Maputo e na província de Maputo.

Cidade de Maputo e província de Maputo têm 
menos matriculados para o ano lectivo de 2022

Novos ingressos

processo de matrí-
culas começou em 
Outubro de 2021 e, 
até ao dia 15 de De-

zembro, já haviam sido ma-
triculados cerca de 840.000 
alunos, o correspondente a 
uma taxa média de execu-
ção de 63,4%, em todo o país.

Na cidade de Maputo e na pro-
víncia de Maputo houve pouca 
adesão às matrículas para novos 
ingressos. Segundo disse a porta-
-voz do Ministério da Educação, 
Gina Guibunda, até ao último 
dia, 31 de Dezembro, o nível de 
execução estava abaixo de 50%.

Gina Guibunda disse que su-
põe que esta situação possa es-
tar relacionada com o elevado 
número de escolas particulares, 

tendo os encarregados de edu-
cação optado em inscrevê-los 
nessas instituições de ensino.

“Não temos uma razão aca-
bada para essa pouca adesão, 

porque os dados captados até 
agora são das escolas públicas. 
A cidade de Maputo e a provín-
cia de Maputo têm maior núme-
ro de escolas particulares. Pode 

ser que os alunos estejam a ser 
matriculados nesses locais. Há 
um trabalho que está a ser feito 
nesses locais para se aferir se os 
alunos estão a ser inscritos nes-
ses locais”, disse Gina Guibunda.

As províncias de Cabo Del-
gado, Niassa, Nampula, Tete e 
Manica encabeçam a lista no 
que diz respeito aos novos in-
gressos, com uma média de 60%.

O sector da Educação prevê ma-
tricular para o ano lectivo de 2022 
cerca de um milhão e trezentas e 
doze mil crianças que completem 
seis anos até ao dia 30 de Junho.

Gina Guibunda disse tam-
bém que o processo de ma-
trículas deverá continuar, nas 
escolas com vagas disponí-
veis, até ao mês de Março.

Quanto ao processo de ma-
trículas para a 8.a classe e para 
a 11.a classe, Gina Guibunda 

exortou os encarregados de edu-
cação para que façam com que 
os alunos se matriculem dentro 
dos prazos estabelecidos, para 
permitir uma melhor organi-
zação, visto que apenas uma 
semana separa o processo de 
matrículas do início das aulas.

A abertura oficial do ano lecti-
vo será no dia 31 de Janeiro, e o 
primeiro trimestre do ano corren-
te vai até ao dia 6 de Maio. O se-
gundo trimestre começa em 16 de 
Maio e tem seu término em 8 de 
Agosto. O último trimestre é de 
29 de Agosto até 18 de Novembro.

O processo de exames do En-
sino Primário irá decorrer de 14 
de Outubro até 2 de Novembro, 
e o do Ensino Secundário será de 
29 de Outubro a 9 de Novembro.

Moçambique tem 13.000 es-
colas primárias e 677 escolas se-
cundárias. 

  oana da Lúcia
 joanadalucia01@gmail.com
J
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Três fiscais contraíram ferimentos e tiveram de ser evacuados para o Hospital Distrital de Nhamatanda. A população também vandalizou as viaturas nas quais os 
fiscais se deslocavam.

As autoridades do Parque Nacional da Gorongosa dizem que os elefantes invadem as localidades com alguma frequência, destruindo áreas de cultivo e residências.

  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J

A

Elefantes mataram duas pessoas e população 
enfurecida agrediu fiscais do Parque 
Nacional da Gorongosa

Conflito entre homem e fauna bravia em Sofala

população do distri-
to de Nhamatanda, 
na localidade de Me-
tuchira, agrediu na 

quarta-feira, 5 de Janeiro, três 
fiscais do Parque Nacional da 
Gorongosa, depois de duas pes-
soas terem morrido por terem 
sido atacadas por elefantes saí-
dos daquela Área de Conser-
vação, na província de Sofala.

Segundo o administrador do Par-
que Nacional da Gorongosa, Pedro 
Muagure, o caso ocorreu na loca-
lidade de Metuchira, no distrito de 
Nhamatanda, numa zona próxima 
do Parque Nacional da Gorongosa. 
Os três fiscais agredidos tinham 
sido delegados pelo Parque para 
consolar as famílias enlutadas.

“No momento do enterro, 

uma parte da comunidade co-
meçou a atacá-los”, disse Pe-
dro Muagura, administrador do 
Parque Nacional da Gorongosa.

Os fiscais tiveram de ser leva-

dos de emergência para o Hospi-
tal Distrital de Nhamatanda, de-
vido à gravidade dos ferimentos 
contraídos no acto de agressão. 
As suas viaturas foram totalmen-

te vandalizadas pela população.
As autoridades do Parque Na-

cional da Gorongosa dizem que 
os elefantes invadem as locali-
dades daquele distrito com al-
guma frequência, destruindo 
áreas de cultivo e residências.

“A situação constitui uma gran-
de preocupação pelo nível de estra-
gos que os animais estão a causar”, 
disse Adamo Ossumane, adminis-
trador do distrito de Nhamatanda, 
e acrescentou que estão a decorrer 
conversações com a Sirecção do 
Parque Nacional da Gorongosa 
visando encontrar mecanismos 
para diminuição do problema.

O conflito entre homem e fauna 
bravia surge devido à disputa de 
espaço e de recursos naturais, agra-
vado pela necessidade de ocupação 
para a prática de actividades agrí-
colas, situação que se regista mui-
tas vezes com população que vive 

próxima das áreas de conservação.
Segundo dados da Adminis-

tração Nacional das Áreas de 
Conservação, noventa e sete mo-
çambicanos morreram, e sessenta 
e seis ficaram feridos, em 2020, 
só em ataques registados (outros 
não chegam a ser reportados) que 
foram realizados por animais sel-
vagens, a maioria por crocodilos.

No mesmo ano, foram devo-
rados 258 animais domésticos, 
incluindo gado bovino, ovino e 
caprino, por leões, hienas e cro-
codilos, e foram destruídos 248 
hectares de diversas culturas. 

Todos os anos, as autoridades 
moçambicanas relatam casos de 
mortes, feridos, destruição de cul-
turas pelos animais, tendo já sido 
criados mecanismos para que a 
população os afugente, pelo me-
nos até à intervenção de fiscais.

 

publicidade
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Os sinais no terreno mostram que o Exército moçambicano ainda não tem condições para enfrentar a guerra por si só.

CDD de Adriano Nuvunga defende 
extensão do mandato da missão da tropa 
da SADC em Moçambique

Combate contra o terrorismo

Centro para De-
mocracia e Desen-
volvimento, uma 
organização não-

-governamental, defende a 
extensão da missão da tropa 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
que se encontra a combater o 
terrorismo em Cabo Delgado. 
Segundo diz o Centro para 
Democracia e Desenvolvimen-
to, está claro que as Forças 
de Defesa e Segurança não 
têm capacidade para contro-
lar a expansão do terrorismo 
para outros pontos do país.

“O CDD defende que a Troika 
do Órgão dos chefes de Estado e 
de Governo da SADC deve pror-
rogar, pela segunda vez, o man-
dato da SAMIM, para garantir 
a criação de condições de se-
gurança no Norte de Moçambi-
que”, lê-se numa publicação do 
Centro para Democracia e De-
senvolvimento, de quinta-feira 
da semana passada, 6 de Janeiro.

O Centro para Democracia e 
Desenvolvimento considera que 
está mais do que provado que “as 
forças moçambicanas não têm 
capacidade para conter a expan-
são do extremismo violento no 
Niassa ou de garantir a seguran-
ça em zonas actualmente con-
troladas pelas tropas da SADC”.

A SADC reuniu-se no dia 7 
de Janeiro, numa Cimeira Ex-
traordinária virtual de chefes 
de Estado e de Governo para 
avaliar o progresso e o man-
dato da Missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM). O en-
contro realiza-se numa altura 
que os terroristas estão a abrir 
novas frentes de ataque fora de 
Cabo Delgado, tendo sido já 
confirmados ataques no Niassa.

Antes da Cimeira Extraordi-
nária, Cyril Ramaphosa, Presi-
dente da África do Sul e Presi-
dente do Órgão da SADC para 
Cooperação em Política, Defesa 
e Segurança, convocou a 5 de 
Janeiro, uma Cimeira Extraor-
dinária da Troika do Órgão da 
SADC, composta por chefes de 
Estado e de Governo da Troi-
ka do Órgão, nomeadamente 
Botswana, Namíbia e África 
do Sul, e que terá a presença 
da República de Moçambique, 
como país beneficiário da ajuda.

Segundo um comunicado 
disponível na página da SADC 
na internet, a Cimeira deba-
teu o apoio ao funcionamento 
eficaz da SAMIM no seu ob-
jectivo de trazer paz e esta-
bilidade a Cabo Delgado, na 
República de Moçambique. 
Pela agenda da reunião, fica 
claro que a missão da SADC 
vai continuar em Moçambique.

A SAMIM foi implantada em 
Julho de 2021, na sequência 

da aprovação pela Cimeira Ex-
traordinária de Chefes de Estado 
e de Governo da SADC realiza-
da em Maputo, na República de 
Moçambique, em 23 de Junho 
de 2021, como uma resposta 
regional da SADC para apoiar 
Moçambique no combate ao ter-
rorismo e actos de extremismo 
violento em alguns distritos da 
província de Cabo Delgado. A 
missão tinha a duração inicial 
de três meses, com possibilida-
de de prorrogação em função da 
evolução da situação no terreno. 
Graças à intervenção da SADC 
e do Ruanda, os terroristas es-
tão a abandonar as zonas que ti-

nham ocupado, sofrendo baixas 
significativas nas suas fileiras.

Mas ainda nada está ganho 
e, por isso, em 5 de Outubro 
de 2021, a Cimeira Extraordi-
nária da Troika do Órgão da 
SADC mais a República de 
Moçambique, que se realizou 
em Pretória, na África do Sul, 
decidiu prorrogar o mandato da 
missão até o dia 15 de Janeiro.

Nessa altura, o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
que esteve em Pretória, afir-
mou: “A decisão de prolongar 
o período de estadia da tropa 
da SADC visa simplesmen-
te esclarecer, fazer a limpe-
za total e depois consolidar”.

Com a situação aparentemente 
controlada em Cabo Delgado, os 
terroristas estão a realizar ata-
ques no Niassa. Oficialmente, a 
presença dos terroristas no Nias-
sa foi confirmada primeiramente 
pelo comandante-geral da Polí-
cia, Bernardino Rafael. No dia 
16 de Dezembro, durante a Ses-
são Plenária Solene na Assem-
bleia da República sobre a Situa-
ção Geral da Nação, Filipe Nyusi 
falou sobre ataques e apresentou 
um pequeno historial sobre a pre-
sença de terroristas no Niassa.

Segundo Filipe Nyusi, as For-
ças de Defesa e Segurança já 
controlavam o movimento des-
ses homens, e não só nessa di-

recção. “Só para ver, no dia 7 
de Dezembro foram neutraliza-
dos dois homens que saíam de 
Cabo Delgado para Niassa. Eles 
fazem o corredor da Reserva de 
Niassa. No dia seguinte, mais 
quatro, já na zona de Mecula, 
com catanas e enxadas, etc.”, 
disse Nyusi e acrescentou que 
começou a haver ruído quando, 
no dia 8 de Dezembro, na zona 
de Mecula, homens armados 
atacaram viaturas da empresa 
“Safari”, da Reserva do Niassa.

“Tentaram, no dia 12, avançar 
para a zona de Mecula, e houve 
uma intervenção. Ficámos a sa-
ber que uns se escapuliram para o 
país vizinho e realizaram um ata-
que lá.” “Isso tem que ser encara-
do como resultado da pressão que 
as forças de Defesa e Segurança 
estão a fazer”, afirmou Nyusi.

Desde 2017, os ataques terroris-
tas causaram a morte de cerca de 
três mil pessoas e o deslocamen-
to de cerca de 800.000 pessoas.

Segundo Filipe Nyusi, de 1 
de Janeiro de 2021 a 30 de No-
vembro de 2021, foram regis-
tados cinquenta e dois ataques 
terroristas. No mesmo período 
de 2020, os terroristas realiza-
ram cento e sessenta ataques.

Quanto a trabalhos opera-
tivos, Nyusi disse que foram 
capturados cerca de duzentos 
suspeitos de serem terroristas, 
que foram objecto de um pro-
cesso de reintegração nas suas 
comunidades, em Palma.

Foram abatidos em combate 
cerca de duzentos terroristas, in-
cluindo chefes seus, que eram co-
mandantes militares e ideólogos.

Nyusi disse que os ataques são 
movidos por cobiça. Diz que é 
banditismo puro movido pela 
cobiça alheia sobre uma Nação 
que está prestes a dar um salto 
qualitativo e quantitativo. “A co-
biça é real”, disse, mas não apre-
sentou detalhes sobre quem são 
as pessoas que estão a cobiçar.

A Cimeira da SADC será di-
rigida por Lazarus McCarthy 
Chakwera, Presidente da Re-
pública do Malawi, na quali-
dade de Presidente da SADC.

 

O
  ndré Mulungo

andremulungo4@gmail.com
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Medicina Legal abarrotada porque ninguém 
quis enterrar mortos durante as festas

“É difícil combater raptos com agentes 
da Polícia e do SERNIC envolvidos”

No Hospital Central da Beira

Diz o director-geral-adjunto do SERNIC

Serviço de Medici-
na Legal do Hospital 
Central da Beira, em 
Sofala, registou en-

chentes, desde segunda-feira da 
semana passada, 3 de Janeiro, 
devido à demora no tratamento 
da documentação sobre os óbitos.

Segundo as autoridades locais da 
Saúde, mortes extra-hospitalares e 
a falta de conhecimento da lei le-
varam a que muitos familiares jul-
gassem que não seriam realizados 
procedimentos funerários ao lon-
go do fim-de-semana das festas.

Bonifácio Cebola, director do 
Serviço de Medicina Legal, que 
falava a jornalistas na Beira, dis-

se que muitos corpos deram en-
trada na Casa Mortuária do Hos-
pital Central da Beira desde 29 
de Dezembro até 2 de Janeiro, e 

que vários familiares não sabiam 
que os serviços de legalização 
funerária também funcionam 
aos fins-de-semana, facto que 

provocou enchentes na morgue.
“Os nossos serviços funcionam 

todos os dias, incluindo aos feria-
dos. Muitas pessoas ficaram tam-
bém com receio de se aproximar 
devido à tolerância de ponto anun-
ciada para a sexta-feira”, disse.

A situação provocou longas 
filas nos Serviços de Medi-
cina Legal, onde os familia-
res dos falecidos procuravam 
legalizar a situação dos cor-
pos dos seus entes queridos.

O Hospital Central da Bei-
ra diz que a maioria dos 
corpos é de mortes extra-
-hospitalares, as quais têm 
um tratamento específico.

“Nós temos um lugar onde as 
mortes extra-hospitalares são 
certificadas. Depois de certifi-

cadas, passam para o Registo 
Civil e depois para o Conselho 
Municipal, encarregado de emi-
tir o Boletim de Óbito”, disse.

Algumas famílias ouvidas no 
local julgavam que o Serviço de 
Medicina Legal apenas funcio-
nava nos dias úteis da semana.

“Não vim a tempo para tratar 
da situação do meu ente querido, 
pois pensei que não seria aten-
dido, por causa das festivida-
des”, afirmou Castigo António.

Quem tinha a mesma supo-
sição é Joaquim Timóteo, que 
adiou a cerimónia fúnebre do seu 
ente querido porque pensava que 
o Serviço de Medicina Legal não 
estaria em funcionamento duran-
te o fim-de-semana das festas.

 

ela primeira vez, um 
dirigente da Polícia 
reconhece que a qua-
drilha dos raptos tem 

a mão da corporação. O direc-
tor-geral-adjunto do Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal, Fernando Francisco, 
afirmou que é difícil combater 
os raptos com agentes da Po-
lícia e do SERNIC envolvidos.

Fernando Francisco falava, 
no dia 4 de Janeiro, durante o 
lançamento da semana come-
morativa do quinto aniversário 
do SERNIC. Disse que os cri-
mes de raptos que ocorrem no 
país estão cada vez mais com-
plexos e de difícil investigação.

“A situação de raptos que se vive 
um pouco por todo país, em algu-
mas vezes, é complicada ainda por 
envolver agentes da Polícia da Re-
pública de Moçambique, do Servi-
ço Nacional de Investigação Cri-
minal e outros órgãos”, afirmou.

Disse também que a comple-
xidade se deve ao facto de estes 
males estarem associados ao fe-
nómeno de crime organizado 
que é praticado com auxílio de 
tecnologias de informação e co-
municação mais sofisticadas.

Acrescentou que quem comete 
estes crimes de raptos são indi-
víduos que vivem na sociedade. 
“São nossos irmãos, familiares, 
vizinhos. Os cativeiros ocorrem 
nos bairros onde vivemos. Então, 
é triste que alguém note um mo-
vimento estranho numa determi-

nada casa e não questione. Fica 
à espera que a Polícia descubra. 
Por que não vai denunciar que 
naquela casa há um movimento 
estranho, há um carro que leva 
comida para o cativeiro, há quem 
diariamente vai para lá?”, disse.

Fernando Francisco conside-

ra que este problema dos raptos 
ou crime organizado não é só da 
Polícia, ou das Forças de Defe-
sa e Segurança, é um problema 
geral, e a sociedade também é 
chamada a contribuir denun-
ciando aquilo de que desconfia.

Quanto às exigências da inves-

tigação feita pelo SERNIC para 
estancar o terrorismo que afecta 
as províncias de Cabo Delgado 
e Niassa, Fernando Francisco 
disse que é necessária a profis-
sionalização dos seus quadros.

“Nós achamos que temos dé-
fice nessa matéria de profis-
sionalização. Este é o grande 
desafio que é para enfrentar o 
que inquieta a nossa sociedade”

A semana comemorativa do 
quinto aniversário do SERNIC 
decorre sob o lema “SERNIC 
apostando na profissionalização 
dos quadros para uma investiga-
ção moderna e científica face ao 
crime organizado com enfoque 
no rapto, corrupção e terrorismo”.

 

O
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DIC recebeu oito mil e quatrocentos 
pedidos de Bilhetes de Identidade e 
emitiu apenas dois mil e setecentos

Quando até uma conferência 
de imprensa é criminalizada 

Na cidade de Maputo

Associação de Direitos Humanos propõe revogação dos novos preços dos transportes

Associação Rede dos 
Direitos Humanos 
havia convocado uma 
conferência de im-

prensa no dia 31 de Dezembro 
para repudiar o aumento da ta-
rifa dos transportes públicos. No 
local da conferência de impren-
sa, em Maputo, foi montado um 
aparato policial para impedir o 
evento, acusando os organiza-
dores de quererem promover 
manifestações. Os organizado-
res, incluindo o seu dirigente, 
Sérgio Matsinhe, foram levados 
para Esquadra, alegadamente 
para esclarecerem o que iriam 
dizer na referida conferência 
de imprensa. Só no final da 
tarde é que foram libertados, e 
receberam instruções para da-
rem a conferência de imprensa. 

Na terça-feira da semana pas-
sada, 4 de Janeiro, a Associação 
Rede dos Direitos Humanos vol-
tou a chamar a imprensa para falar 
do assunto, mas, mais uma vez, 
foi mobilizada uma força policial 
para vigiar todos os movimentos. 
Antes da conferência de impren-
sa, Sérgio Matsinhe, presidente da 
Associação Rede dos Direitos Hu-
manos, foi obrigado a dirigir-se à 
7.a Esquadra, no Bairro T-3, na ci-
dade da Matola, para explicar ao 
comandante e ao chefe das Ope-
rações os motivos que levaram 
a Associação Rede dos Direitos 
Humanos a chamar a imprensa.

A Associação Rede dos Direitos 
Humanos propõe a revogação das 
novas tarifas dos transportes semi-
colectivos de passageiros aprova-
dos no ano passado pela bancada 
da Frelimo no Conselho Munici-
pal da cidade de Maputo e diz que 
o Governo deve encontrar formas 
de financiar o transporte, sem cus-
tos adicionais para os cidadãos.

O preço do transporte semico-
lectivo de passageiros, habitual-
mente designado “chapa”, passou 
a ser mais caro desde domingo, 
2 de Janeiro de 2022, na cida-
de de Maputo. As novas tarifas 
deviam ter entrado em vigor no 
dia 1 de Dezembro. A medi-
da foi adiada para 2 de Janeiro, 
porque os novos preços tinham 
de ser analisados pela Assem-
bleia Municipal de Maputo. A 
decisão foi tomada pela Frelimo, 
que é a maioria. A bancada mu-
nicipal da Renamo não concorda.

Para distâncias mais curtas, 
até dez quilómetros, a tarifa pas-
sa de 10,00 meticais para 12,00 

meticais. Para as distâncias de 
vinte e cinco quilómetros, passa-
-se a cobrar 15,00 meticais em 
vez dos actuais 12,00 meticais.

“Propomos a revogação da 
aprovação e manutenção dos ac-
tuais custos, incitação de debates 
e discussão sobre a melhor forma 
de financiar o transporte, que não 
implique agravamento de custos 
para os cidadãos, abertura do Es-
tado para acolher as reclamações 
dos cidadãos sem os afectar”, 
disse, na terça-feira da semana 
passada, 4 de Janeiro, numa con-
ferência de imprensa, o presidente 
da Associação Rede dos Direi-
tos Humanos, Sérgio Matsinhe.

A Associação Rede dos Direi-
tos Humanos diz que Assembleia 
Municipal e os transportadores 
devem debater e encontrar so-
luções que não impliquem cus-
tos adicionais para os cidadãos.

A conjuntura económica não é 
favorável ao aumento do preço 

do transporte
Num documento de repúdio 

pelo aumento do preço do trans-
porte enviado, em 27 de Dezem-
bro, ao Ministério da Adminis-
tração Estatal e Função Pública, 
a Associação Rede dos Direitos 
Humanos diz que o aumento ocor-
re num momento em que o custo 
de vida sofreu e continua a sofrer 
um agravamento sem precedentes 
e a gestão financeira quotidia-
na por parte do cidadão tornou-
-se impraticável para custear as 
suas necessidades mais básicas.

“Dada a conjuntura económica 
e financeira de que o país, e, em 
particular, o cidadão pacato se 
ressente, julgamos ser esta apro-
vação desenquadrada do contexto 

Direcção de Identifi-
cação Civil da Cida-
de de Maputo emitiu, 
durante os meses de 

Outubro, Novembro e Dezem-
bro do ano passado, 2.700 Bilhe-
tes de Identidade, em resposta a 
8.400 pedidos que foram feitos.

Bethole António, porta-voz na 
Direcção Nacional de Identifica-
ção Civil da Cidade de Maputo 
disse no dia 4 de Janeiro, numa 
conferência de imprensa, que no 
mesmo período, a instituição re-
gistou 3.700 pedidos de Bilhetes 
de Identidade por pré-marcação 
e 4.700 pedidos presenciais.

Informou que uma falha na 
internet está a contribuir para 
as enchentes que se verificam 
nos postos de emissão dos Bi-
lhetes de Identidade da cidade.

“É importante frisar e acau-

telar a sociedade que, às vezes, 
há uma certa morosidade de-
vido à oscilação de internet. O 
processo biométrico funciona 
com recurso à internet. Portan-
to, quando há oscilação de in-
ternet, isso acaba influenciando 
directamente o processo. A osci-
lação causa a morosidade”, disse.

Afirmou que, para ultrapas-
sar esta situação, foram despa-
chadas brigadas móveis com 
vista a reduzir as enchentes nos 
locais de atendimento. Numa 
primeira fase, abrangem esco-
las, campos e espaços públicos.
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actual e, como tal, implicará 
grandes limitações para a loco-
moção diária das pessoas para 
grandes centros urbanos onde 
diariamente buscam recursos para 
a sua sobrevivência, inclusive 
para o exercício de direitos hu-
manos como o acesso a escolas 

e outros”, lê-se no documento.
A Associação Rede dos Direitos 

Humanos considera que a conjun-
tura económica actual não deixa 
margens para dúvidas sobre as 
dificuldades que os estudantes de 
diferentes níveis de escolaridade 
terão de enfrentar, visto que tem 
sido o transporte rodoviário o meio 
pelo qual se têm deslocado para 
os locais de ensino, e, como con-
sequência dessas dificuldades, já 
se antevêem desistências da esco-
la, de raparigas em particular, por 
falta de dinheiro para o transpor-
te. E porque o custo de vida se vai 
agravando a passos largos, muitas 
outras consequências recairão so-
bre este grupo social, no qual se 
deposita esperança de desenvol-
vimento científico e académico.

“Neste contexto, nos termos do 
Artigo 79 da Constituição da Re-
pública de Moçambique, a Rede 
dos Direitos Humanos, como uma 
Associação de carácter social e 
humanitário cujo desígnio ime-
diato consiste em promover e ga-

rantir os direitos fundamentais do 
Homem e o respeito pela dignida-
de da pessoa humana, incluindo 
denúncias de violações e outras 
arbitrariedades, reclama veemen-
temente contra a aprovação, pela 
Assembleia Municipal de Mapu-
to, do aumento do preço do ‘chapa 
100’, advertindo insistentemente 
sobre as graves consequências 
que dele advirão”, pode ler-se 
no documento de três páginas.

Nos termos da alínea d) do 
Artigo 11 da Constituição da 
República, a Associação Rede 
dos Direitos Humanos exorta o 
Governo, que dirige o país e que 
define as normas de funciona-
mento das empresas privadas de 
transporte, a revogar com efeitos 
imediatos a referida aprovação e 
a encontrar soluções para todas e 
quaisquer outras motivações que 
terão estado na origem do aumen-
to da tarifa do “chapa” na cidade 
de Maputo. 
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1.	 O que é Contrato de Seguro?

O seguro é um acordo mediante 
o qual o Tomador do Seguro se 
obriga ao pagamento de certa 
quantia (prémio) e, em contrapar-
tida, a Seguradora se compromete 
a indemnizá-lo ou a terceiro (s), 
dentro dos limites acordados, no 
caso de verificação de um evento 
futuro, incerto, fortuito e que es-
capa à vontade das partes (risco). 

2.	 O que é Seguro Obrigatório 
de Responsabilidade Civil 
Automóvel (SORCA)?

O SORCA garante o ressarcimento 
dos danos causados a terceiros, em 
consequência de actos ou omissões 
da sua condução em vias públicas e 
tem como coberturas: danos mate-
riais e danos corporais, com a fina-
lidade de compensação pelos danos 
corporais ou morte, resultantes de 
acidentes de viação e indemnização 
pelos danos materiais causados a 
terceiros, respectivamente.

3.	 Quem deve contratar o SOR-
CA?

A contratação do seguro obrigató-
rio de responsabilidade civil au-
tomóvel resulta da Lei, enquanto 
condição essencial para o trânsito 
nas vias públicas, por veículos a 
motor e seus reboques.

Assim, recai sobre os proprietá-
rios dos veículos a obrigação de 
contratar este seguro e de mantê-lo 
em dia, pagando o devido prémio e 
cumprindo todas as demais condi-
ções necessárias para que o mesmo 
continue activo.

Porém quaisquer pessoas podem 
contratar o seguro, desde que o 
mesmo produza efeitos sobre o 
proprietário do veículo seguro e/
ou pessoa que o conduza.

São também obrigados a contratar 
o SORCA os garagistas bem como 
quaisquer pessoas ou entidades que 
habitualmente exerçam a activida-
de de fabrico, montagem ou trans-
formação, de compra ou venda, de 
reparação, de desempanagem ou 
controle do bom funcionamento 
de veículos, quando utilizem, por 
virtude dessas funções, os referidos 
veículos no âmbito da actividade 
profissional.  

4.	 Quem está isento de contra-
tar o SORCA?

Os veículos automóveis e seus re-
boques que transitem no território 
nacional provenientes de países li-
mítrofes ficam isentos de contratar 
o SORCA desde que relativamente 
aos mesmos os seus condutores fa-
çam prova de existência de seguro 
contra danos patrimoniais e não 
patrimoniais causados a terceiros, 

contratado no respectivo país, com 
o qual a República de Moçambique 
haja celebrado acordo que estabe-
leça tratamento de reciprocidade.

5.	 Quem se beneficia do SOR-
CA?

O SORCA beneficia os terceiros le-
sados pelos acidentes cobertos pelo 
seguro e causados pelo tomador do 
seguro, garantindo que sejam in-
demnizados ou compensados pelos 
danos e lesões que sofrerem. 

6.	 Porquê contratar o seguro de 
SORCA?

A sociedade actual expõe-nos a 
uma série de riscos, cujas conse-
quências podem reflectir-se no pa-
trimónio do cidadão ou da empresa 
obrigados a indemnizar terceiros, e 
para essas situações cada vez mais 
quotidianas ganha importância o 
SORCA, garantindo a indemniza-
ção pelas suas perdas e lesões.

7.	 Quem são os terceiros lesa-
dos no SORCA?

Aqueles que, em consequência de 
um evento que desencadeia o ac-
cionamento da cobertura do risco 
previsto no contrato de seguro, 
considerando-se como um único ou 
vários eventos resultantes da mes-
ma causa (sinistro), sofram lesões 
que originem danos susceptíveis de 
serem reparados ou indemnizados, 
nos termos da legislação vigente e 
da apólice respectiva.

Quais são as consequências de 
não contratar o SORCA?

Sendo a contratação do SORCA 
uma imposição legal, não o con-
tratar conduz às consequências 
também previstas por Lei. 

Assim, em caso de acidente e não 
estando o veículo seguro coberto 
pelo SORCA, o mesmo poderá ser 
apreendido.

Mais ainda, a circulação de veí-
culos não cobertos pelo SORCA é 
uma infracção, punível com multa 
de até dois salários mínimos.

Portanto, contratar o SORCA re-
sulta em tranquilidade e bem-estar 
social, tanto para quem o contra-
ta como para todos os utentes das 
vias públicas, assegurando que, em 
caso de sinistro coberto, os tercei-
ros lesados vejam indemnizadas e/
ou compensadas as suas perdas e 
lesões. 
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esta altura, o assun-
to central das con-
versas no desporto 
é a indemnização 

que a FIFA “decretou” à FMF, 
relativamente à rescisão do 
contrato com o ex-treinador 
dos Mambas, Luís Gonçal-
ves. Os 24 milhões de meti-
cais pelo que restava de um 
contrato, mais os valores para 
os adjuntos, era sigiloso. Só 
por força das circunstâncias 
apareceram em público, pois 
de outra forma permanece-
riam no “silêncio dos deuses”.

Esta questão levanta um 
velho problema de fun-
do: afinal o nosso futebol 
é profissional ou amador?

Ao que tudo indica, nem 
uma coisa nem a outra.

Essa anormal realida-
de obriga-nos a um “jogo 
de cintura”, cada vez mais 
complicado, devido ao en-
volvimento das estruturas 
continentais e mundiais.

Vivemos em contramão 
com o que se passa no mun-
do do futebol, onde os cifrões 
que os atletas ganham são to-
talmente do domínio público. 
Mas nós continuamos a con-
fundir isso com o vencimen-
to de um assalariado normal, 
que tem o direito de o não 
ver partilhado em público.

Integrações: mau pontapé 
sem saída?

Quando os dinheiros que 
sustentavam as colectivida-
des provinham da boa-von-
tade das empresas e do bolso 
dos cantineiros, era normal 
e aceitável um certo sigilo 
em relação a esta matéria.

As colectividades viviam 
de apelos, com base no bair-

ro, religião e região, zo-
nas de origem e por aí fora.

Vieram as integrações e com 
elas os descontrolados apoios 
aos clubes, particularmente 
das empresas públicas, o mes-
mo que dizer... do erário públi-
co. As integrações terão sido 
“males necessários”, mas que 
não podem (per)durar! Há que 
repensar, séria e rapidamente, 
este profissionalismo encapo-
tado, pois vai em contramão 
com o que se passa no mundo.

Tudo começa nos clubes, 
em que os valores das quo-
tizações e das “dotações”, 
ao entrarem para o mesmo 
saco, criam espaços para os 
chamados desvios de aplica-
ção. A partir daí, a não apre-
sentação pública das con-
tas, se possível auditadas, 
aumenta a vulnerabilidade.

Para satisfazer os adeptos e 
sócios importa apenas apre-
sentar um “time” forte, recor-
rendo a reforços, mesmo que 
de nível duvidoso dos países 
vizinhos, para lutar pelo título.

Daí os paradoxos, em que 
qualquer um pode aceder aos 
salários e benesses das nos-
sas estrelas além-fronteiras, 
como Reinildo, Mexer, Geny 
Catamo ou Miquissone, mas 
é praticamente impossível 
saber quanto ganham os jo-
gadores do Moçambola.

Muito embora possam pa-
recer insignificantes para a 
realidade internacional os nú-
meros envolvidos no acordo 
com Luís Gonçalves, segura-
mente que eles não nos dei-
xariam indiferentes, se tiver-
mos em conta a inclusão do 
pagamento da renda de casa 
e subsídio de combustível.

Não tenhamos ilusões...

Se nos pretendemos en-
quadrar na alta roda interna-
cional, teremos que acertar 
o passo. Lá fora, pelos nú-
meros movimentados, a rea-
lidade é esta: futebol é uma 
coisa, há outros desportos e... 
salários para os “normais”.

Veja-se um exemplo: o 
Atlético de Madrid pagou 
por João Félix, um jovem fu-
tebolista português de vinte 
e poucos anos, uma quantia 
superior a cem milhões de 
dólares! É verdade! Isso re-
solveria muitos dos proble-
mas de milhares de vítimas 
do ciclone “Idai”, em Sofala, 
mas a Comunidade Euro-
peia, depois de prometer uma 
parte deste valor, não o con-
seguiu cobrir na totalidade.

Estas são as regras. Injustas 
para uns, impensáveis para 
outros, porém, quando passa-
mos a fazer parte do reino dos 
patrões da CAF e FIFA, pouco 
espaço de manobra nos resta.

As vozes de África, infeliz-
mente, nem sempre sopram 
em sintonia. A partir daí, a 
nossa presença nas compe-
tições internacionais e a té-
nue força do continente nos 
organismos fragilizam-nos.

Baixar os braços? Não. 
Uma aspirina para as dores 
de cabeça estará longe de nos 
curar, ou mesmo encurtar as 
distâncias. Mas passar das 
intenções à prática, com pa-
triotismo e africanismo, tudo 
fazendo para que o tão pro-
palado “slogan” da massifi-
cação e estudo para atletas e 
dirigentes sejam uma realida-
de, serão passos importantes.

Agenda cultural e social

Por: Renato Caldeira
Na área de rigor

Só com um castigo FIFA 
cai o véu do sigilo?

LITERATURA E LIVROS

12 de Janeiro (quarta-feira)
 l Lançamento do livro de contos 

populares “Terra Amarga”, de 
António Bonifácio e Tafan-
dzua Simba, às 15h00, no Ho-
tel “Mil Park”, em Chimoio. 

TEATRO

14 de Janeiro (sexta-feira)
 l Apresentação da peça de tea-

tro “Novo Ano – (Sem) Expec-
tactivas”, às 19h00, na Galeria 
“Vivos pela Arte”, em Maputo. 
Limitado a 30 pessoas.

15 de Janeiro (sábado)
 l Apresentação da peça de teatro 

“A Dignidade Remanescente”, 
às 18h30, na Associação Cul-
tural “Matsinga”, em Manica. 
Alusivo à abertura do ano.

16 de Janeiro (domingo)
 l Apresentação da peça de teatro 

“Último Silêncio da Madru-
gada”, com o grupo de teatro 
“Txivirica Zembe”, às 19h00, 
com transmissão “online” na 
“Quinta Tropical”, em Inham-
bane.

PALESTRAS, CONFERÊN-
CIAS, DEBATES 

12 de Janeiro (quarta-feira)
 l Palestra sobre o impacto do 

consumo de alimentos in-
dustrializados, com o nutri-
cionista Dulce Wambire e 
Eunésimo Paia, às 15h00, no 
Hotel “Nelson’s Place”, com 
transmissão em simultâneo nas 
plataformas digitais da Orga-
nização “Saúde e Bem-Estar”.

 l Palestra motivacional “Como 
tornar 2022 num ano de su-
cesso?”, com Arcélio Tivane, 
às 15h30, nas plataformas di-
gitais.

14 de Janeiro (sexta-feira)
 l Conversa sobre novas estra-

tégias de negócios em 2022, 
às 14h45, no Hotel “Vip”, em 
Maputo. Limitado a 25 pes-
soas. Bilhetes disponíveis em: 
xava mocambique.com

 l Sessão de conversa “Livrando-
-se das dívidas”, com Edson 
Magaia, às 15h00, no Hotel 
“Inter-Chimoio”.

15 de Janeiro (sábado)
 l Seminário “Ampliando vozes 

de mulheres em prol dos direi-
tos humanos”, de 15 de Janeiro 
a 20 de Fevereiro, nas platafor-
mas digitais da rede “Mulheres 
com Impacto”.

17 de Janeiro (segunda-feira)
 l Aulas colectivas de Francês, 

primeira sessão, às 7h00, no 
Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano.

ENTRETENIMENTO

12 de Janeiro (quarta-feira)
 l Lançamento da música “Roko-

xi”, da autoria de Deltino 
Guerreiro. Pagamento de re-
serva para o disco disponível 
a partir do dia 28, na Fundação 
Fernando Leite Couto.

14 de Janeiro (sexta-feira)
 l Sessão de gin e tónica, às 

18h00, no Hotel Cardoso.
 l   “Welcome 2022”, às 19h00, 

no Bar e “Lounge” “Ibiza”.

15 de Janeiro (sábado)
 l Música com Aniano Tamele 

e Rei Dragão, às 19h00, no 
Hotel Glória. Entrada: 200,00 
meticais.

 l “Final Round”, às 16h00, na 
Machava-Socimol KM 15.

 l “Noite de saltos”, às 19h00, no 
Bairro “T3”, na Matola.

 l Sessão de “rompimento”, às 
19h00, no “Bar do Alto-Maé”, 
em Maputo.

 l “Abertura do ano vibrante 
2022”, às 15h00, no “Lenga 
Lenga Eventos”.

16 de Janeiro (domingo)
 l Lançamento do disco de Rajai, 

às 14h00, no campo da Liga 
Muçulmana, em Maputo.

 l “Dia do CD”: sessão de venda 
do disco “Mestre do Amor”, às 
11h00, no Café “Jazz Spoon”, 
na Matola.

OUTRAS ACTIVIDADES

14 de Janeiro (sexta-feira)
 l Passeio pela Ilha de Santa 

Maria, Inhaca, até à Ilha dos 
Portugueses. Partida às 7h30, 
na Escola Náutica.

N
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Autoridade Tributária diz ultrapassou meta de 
arrecadação de impostos em cinco por cento

Com covid e guerra e desaceleração geral da economia 

Os impostos internos tiveram uma contribuição de 204,03 mil milhões de meticais (77%), tendo os impostos externos 
contribuído com 74,83 mil milhões de meticais, (23%). 

pesar da guerra nas 
províncias de Sofala e 
Manica e do terroris-
mo em algumas regiões 

das províncias de Cabo Delgado e 
Niassa e também apesar dos efei-
tos da covid-19, a Autoridade Tri-
butária de Moçambique diz que 
superou a meta de arrecadação 
de receitas prevista para 2021.

A presidente da Autoridade Tri-
butária de Moçambique, Amélia 
Muendane, disse esta segunda-fei-
ra 10 de Janeiro, em Maputo, que 
o fisco arrecadou para os cofres do 
Estado um valor total de 278,86 mil 
milhões de meticais, corresponden-
te a uma realização bruta de 105,0% 
em relação à meta orçamental de 
265,60 mil milhões de meticais, 
e realização líquida de 101,0%. 

Neste processo, os impostos in-
ternos tiveram uma contribuição de 
204,03 mil milhões de meticais, o 
que corresponde a 77%, tendo os 
impostos externos contribuído com 
74,83 mil milhões de meticais, o que 
corresponde a 23% da receita fis-
cal total arrecadada neste período. 

“O sucesso das políticas tribu-
tárias e aduaneiras resultou ainda 
do esforço conjugado que decor-
reu da implementação criteriosa, 

pelo Governo, de medidas restri-
tivas visando a redução dos níveis 
de propagação da covid-19 e es-
timular a retoma gradual da eco-
nomia”, disse Amélia Muendane.

Acrescentou que, no ano passa-
do, houve crescimento do Produto 
Interno Bruto na ordem de 3,4%, 
comparando com o período homó-
logo de 2020, onde se destacaram 
os sectores da hotelaria e restaura-
ção, com uma variação de 5,09%, 
indústria extractiva, com 5,01%, e 
sector da agricultura, com 4,88%.

No âmbito da gestão do comér-
cio externo, Amélia Muendane 

disse que o processo de selagem 
electrónica, introduzido em 2021, 
resultou na codificação de um total 
de 139.815 selos nas regiões norte, 
centro e sul, dos quais 57.150 de car-
ga contentorizada, 39.683 de carga 
a granel e 42.982 de combustíveis.

Quanto ao processo de controlo 
e fiscalização da selagem de bebi-
das alcoólicas e tabaco manufactu-
rado, foram abertos 276 processos 
de apreensões de bebida alcoólicas 
aos cidadãos, dos quais 274 por 
contrabando, cujo imposto adua-
neiro foi calculado em 22,3 mi-
lhões de meticais, dos quais foram 

cobrados 8,54 milhões de meticais.
Relativamente aos cigarros ma-

nufacturados, Amélia Muenda-
ne disse que foram abertos qua-
tro processos de apreensões, dos 
quais três por contrabando, sendo 
um imposto aduaneiro calculado 
em cerca de 239.000,00 meticais.

Outros impostos nacionais 
tiveram um desempenho cor-
respondente a 339,87%, in-
fluenciado pelas entregas ex-
traordinárias do imposto de selo.

O Imposto Específico da Acti-
vidade Petrolífera, com 124,46%, 
facto influenciado pela procu-
ra de energia no mercado inter-
nacional, devido à retomada da 
actividade económica global. O 
Imposto Simplificado dos Pe-
quenos Contribuintes, teve uma 
realização de 132,87%, cor-
respondente a um crescimen-
to de 609% em relação a 2020.

Amélia Muendane disse que o de-
sempenho destes impostos resultou 
da criação de onze postos móveis, 
que tinham como objectivo dina-
mizar as actividades de cobranças 
e as campanhas de educação fiscal.

Para o ano 2022, a Autoridade 
Tributária estabeleceu uma meta 
anual de 293,92 mil milhões, o que 
corresponde a um aumento de 28,32 
mil milhões de meticais em relação 
à meta de 2021 e um crescimento 

nominal de 10,7% como objectivo.
Para o cumprimento da mesma, 

a Autoridade Tributária pretende 
melhorar mecanismos de con-
trolo e fiscalização de cobrança, 
expansão da carteira de contri-
buintes que recorrem ao paga-
mento electrónico, auditoria e 
fiscalização às casas de câmbio, se-
guradoras e instituições financeiras.

Expulsos seis funcionários envol-
vidos em esquemas de corrupção

Os elevados níveis de corrupção, 
o contrabando de mercadorias, fuga 
ao fisco e outros crimes de natureza 
fiscal continuam a ser um dos prin-
cipais problemas para o cumpri-
mento da meta de arrecadação de 
receita na Autoridade Tributária. 
Um outro problema para a baixa 
arrecadação de receita está no en-
volvimento de funcionários da Au-
toridade Tributaria em esquemas 
ilícitos. Devido a este problema, a 
Autoridade Tributária introduziu 
um novo sistema de controlo in-
terno que teve como consequência 
a instauração de 48 processos dis-
ciplinares, envolvendo 57 funcio-
nários, que culminaram com: seis 
expulsões, seis demissões, dezano-
ve despromoções, catorze multas, 
quatro repreensões públicas e sete 
absolvições. 

Novo sistema de controlo interno resultou na instauração de 48 
processos disciplinares, envolvendo 57 funcionários
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O

Segurança dos cartões do Millennium bim 
reconhecidos pelo PCI-DSS

s cartões bancários do 
Millenium Bim acabam 
de ser reconhecidos 
como tendo um elevado 

nível de segurança, com a atribui-
ção do certificado internacional 
pelo organismo independente e 
autoridade máxima do sector, o 
PCI-DSS (Payment Card Indus-
try Security Standards Council). 
Um comunicado do banco refere 
que a certificação anual, atribuída 
mais uma vez ao Millennium bim, 
é para os Clientes uma garantia 
de que o Banco cumpre todos os 
requisitos de segurança necessá-
rios para proteger as transacções 
com cartões bancários (débito 
e crédito) e prevenir o acesso e 
utilização abusivos da informa-
ção pessoal dos seus titulares.

O PCI-DSS é um organis-
mo internacional independente 
criado pelas principais marcas 
de cartões (Visa, MasterCard, 
American Express, Discover e 
JCB) com a responsabilidade de 
implementar e garantir a con-
formidade ao Padrão PCI-DSS. 
Este foi desenvolvido para ga-

rantir que todas as empresas que 
aceitam, processam, guardam ou 
transmitem informações relati-
vas a cartões bancários, operem e 
mantenham um ambiente seguro.   

Os cartões bancários do Mi-

llennium Bim voltaram a cum-
prir os requisitos do padrão PCI-
-DSS, conforme reconheceu a 
empresa independente emissora 
do certificado de conformida-
de após uma auditoria concluída 
no último trimestre. Nesse pe-

ríodo, foi avaliada a protecção 
de informação dos titulares dos 
cartões, e testada, de diferentes 
formas a resiliência dos sistemas 
do Banco, entre outros proce-
dimentos de elevada exigência. 

Para Jorge Octávio, Adminis-
trador Executivo do Millennium 
Bim, esta certificação fundamen-
tal significa “a confirmação do 
mais absoluto respeito que o Mi-
llennium bim tem pela confiden-
cialidade dos dados e do patrimó-
nio dos seus Clientes, cimentando 
assim a Confiança depositada em 
nós, valor imprescindível para o 
presente e futuro do Banco. Além 
disso”, sublinhou Jorge Octávio, 
“o certificado PCI-DSS reflecte, 
acima de tudo, o esforço, profis-
sionalismo e dedicação dos Co-
laboradores do Banco na procura 
de soluções de vanguarda que 
garantam a máxima fiabilidade e 
robustez de todos os processos, 
produtos e plataformas do Banco. 

Em 2019, o Millnium Bim re-
cebeu o prémio “Melhor Banco 
em Segurança de Informação e 
Prevenção de Fraude de África”, 
como reconhecimento do esforço 
do Millennium Bim no desen-
volvimento de soluções bancá-
rias que evidenciam elevados 
padrões de segurança no seu uso.

 

m total de 1.074 famí-
lias vítimas do ciclo-
ne “Idai” que foram 
realojadas em Mutua 

e Savane, no distrito do Dondo, 
província de Sofala, são forçadas 
a percorrer longas distâncias a 
pé ou através de táxis-mota para 
aceder aos cuidados de saúde.

A Representação da Comuni-
dade de Sant’Egidio em Sofala 
está mudar a situação através 
de uma clínica móvel que tem 
ido duas a três vezes ao en-
contro dos dois grupos, a fim 
de prestar serviços de saúde.

Segundo Maria Estrela Mulan-

dane, responsável do projecto, de-
signado “Ninguém fica sozinho, 
juntos superamos a emergência 
em Mutua e Savane”, a iniciativa 
será implementada durante vinte 
meses. Maria Estrela Mulanda-
ne acrescentou que, terminado 
o programa, a ambulância que 
serve de clínica móvel, incluído 
todos os equipamentos médicos 
nela existentes, serão entregues 
ao Governo do distrito do Dondo.

“Para além das consultas e 
triagem, os técnicos de saúde 
contratados pela ‘Sant’Egidio’, 
oferecem fármacos essenciais 
aos que precisam. Na verdade, 
o projecto visa aliviar o sofri-
mento pelo qual os reassentados 
passam para aceder aos cuidados 

de saúde, pois tinham que per-
correr longas distâncias a fim de 
encontrar uma unidade sanitária. 
Durante a caminhada, algumas 
parturientes acabavam dando par-
to. Tivemos até relatos de óbitos 
que aconteceram durante a ca-
minhada”, disse Maria Estrela 
Mulandane, e acrescentou que 
está previsto um outro projecto, 
de construção de duas unidades 
sanitárias, sendo uma em Mutua 
e outra em Savane, com vista a 
aproximar os cuidados sanitários 
dos dois grupos de realojados.

Maria Estrela Mulandane disse 
que a clínica móvel é financiada 
pela Agência Italiana de Coope-
ração para o Desenvolvimento.

Uma parteira comunitária, 

Marta Manuel Vasco, afirmou 
que a iniciativa da Comunida-
de de Sant’Egidio é bem-vinda, 
e acrescentou que, apesar des-
te apoio, o problema principal, 
o de falta de atendimento du-
rante a noite, ainda prevalece.

“Durante a noite, os táxis-
-mota não aceitam transportar 
os doentes do centro de reas-
sentamento para o hospital mais 
próximo, daí que alguns par-
tos acontecem aqui no Centro. 
Preciso de uma tenda e algum 
equipamento para ajudar as par-
turientes deste Centro de Mu-
tua”, disse Marta Manuel Vasco.

O chefe do centro de realoja-
mento de Mutua, Nhamponera 
Ndalusa, agradeceu o apoio da 

Comunidade de Sant’Egidio 
e disse que nunca pensou que 
um dia o Centro teria uma 
clínica móvel e medicamen-
tos oferecidos aos pacientes.

“A clínica móvel vem duas 
vezes ao Centro de reassenta-
mento, e o facto está a aliviar o 
sofrimento da população, que era 
obrigada a ir ao Centro de Saúde 
de Mutua-Sede, que fica a vários 
quilómetros do nosso Centro. Te-
mos promessas de construção de 
uma unidade sanitária, o que será 
bom para a população reassenta-
da, pois os cuidados de saúde es-
tarão próximos da nossa popula-
ção”, disse Nhamponera Ndalusa.

 

U

Clínica móvel leva cuidados de saúde aos 
realojados de Mutua e Savane

Da Representação da Comunidade de Sant’Egidio em Sofala

  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J
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“Standard Bank” levou Dia da Família a 
instituições de acolhimento e de caridade

o âmbito das cele-
brações do Dia da 
Família, que se co-

memora em 25 de Dezembro, 
o “Standard Bank”, através 
das suas agências espalha-
das por todo o país ofereceu 
recentemente donativos a di-
versas unidades sanitárias e 
instituições de acolhimento, 

com vista a confortar e ale-
grar as crianças internadas 
e acolhidas naqueles locais.

Constituída por bens alimen-
tares, material de higiene e lim-
peza, vestuário e diversos brin-
quedos, a oferta visa transmitir 
calor, amparo e solidariedade do 
“Standard Bank” às crianças e 
adultos que estão numa situação 

vulnerável nesta época natalícia.
“Natal não é apenas um dia, 

um momento ou uma época do 
ano. Natal é um estado mental, 
estado de valorização de pes-
soas queridas, valorização da 
paz e da generosidade com o 
próximo. Quando levamos esse 
estado mental para a vida, en-
tão encontramos o verdadeiro 
significado do Natal” foi esta 
mensagem que cada gerente, 
em representação do “Standard 
Bank”, levou às crianças, adul-
tos e instituições que bemefi-
ciaram do apoio deste Banco.

A iniciativa abrangeu ins-
tituições das três regiões do 
país: Pediatria do Hospital Ru-
ral de Cuamba (Niassa); Hos-
pital Provincial do Niassa; Lar 
Esperança Elda Lunelli (Cabo 
Delgado); Centro Médico e de 
Acolhimento Materno-Infantil 
Madre Pilar (Nacala); Orfanato 
Mosteiro Mater Dei (Nampula); 
Hospital Rural de Ribáuè (Nam-
pula); Orfanato Casa Esperança 

(Quelimane); Pediatria do Hos-
pital Provincial de Tete; Orfa-
nato Melane Center (Beira); 
Pediatria do Hospital Distrital 
de Caia; Orfanato Missão Apos-
tólica Tessalónica (Chimoio); 
Infantário Provincial de Gaza; 
Pediatria do Hospital Rural de 
Chicuque (Inhambane); Hospi-
tal Rural de Xinavane (Maputo).

A acção serviu também para 

oferecer material hospitalar, 
como forma de contribuir para os 
esforços do Governo para a re-
dução da mortalidade infantil no 
país. Foram também oferecidos 
produtos de limpeza, para ajudar 
a manter as unidades sanitárias 
limpas e acolhedoras, sobretudo 
neste momento de pandemia.

N

“Millennium bim” 
anunciou a venda de 
70% do capital da 
“Seguradora Interna-

cional de Moçambique” (“Ím-
par”) ao grupo “Fidelidade”. 
A operação prevê também a 
possibilidade de a “Fidelidade” 
adquirir uma participação adi-
cional de 12% pelo exercício das 
opções de compra e venda tam-
bém acordadas entre as partes.

Neste âmbito, o “Millennium 
bim” mantém uma participação 
na empresa seguradora “Ímpar” e 
estabelece simultaneamente uma 
parceria estratégica com o grupo 
“Fidelidade” para venda de se-
guros aos clientes do Banco, em 
todos os balcões e canais digitais. 
Um comunicado do “Millen-
nium bim” refere que a operação 
permitirá que o Banco reforce a 
oferta na área de seguros, garan-
tindo maior competitividade na 
sua operação de “Bancassurance”.

Este acordo de cooperação es-
tratégica entre o “Millennium 

bim” e o grupo “Fidelidade” ga-
rante um conjunto de sinergias e 
constitui um contributo relevante 
para o desenvolvimento do mer-
cado financeiro nacional, através 
da excelência do serviço bancá-
rio associado à venda de seguros.

O presidente da Comissão Exe-
cutiva do “Millennium bim”, José 
Reino da Costa, afirmou: “Com 
esta operação reforçamos o nosso 
modelo de ‘Bancassurance’ atra-
vés da parceria estratégica com a 
‘Fidelidade’, um grupo segurador 
de referência internacional, garan-
tindo a prestação de serviços ban-
cários mais competitivos e asso-
ciados à melhor oferta de soluções 

de seguros aos nossos clientes”.
Do lado da “Fidelidade”, a ope-

ração de aquisição de 70% da “Ím-
par” permitirá que a “Fidelidade” 
consolide e reforce a sua presença 
no mercado moçambicano, nos 
ramos Vida e Não-Vida, colocan-
do-se, com esta aquisição, como 
uma das três empresas segurado-
ras líderes de mercado, segundo 
os dados do Instituto de Super-
visão de Seguros de Moçambi-
que referentes ao ano de 2020.

Segundo um comunicado da 
empresa portuguesa, o Conselho 
de Administração será presidi-
do por Manuel Alfredo Gamito 
e terá como vice-presidentes Rui 

Oliveira e Carlos Leitão (que 
acumulará com o cargo de presi-
dente da Comissão Executiva).

“Com esta operação, o ‘Grupo 
Fidelidade’ passará a actuar no 
mercado moçambicano com as 
marcas ‘Fidelidade’ e ‘Ímpar’, e 
teremos um leque de opções de 
marcas que nos garantem uma 
maior flexibilidade para ir ao 
encontro das necessidades dos 
clientes em Moçambique, dan-
do cumprimento à estratégia do 
Grupo. Estamos seguros de que 
a parceria e as sinergias geradas 
por esta aquisição, que juntam a 
raiz e tradição moçambicana da 
‘Ímpar’ com a capacidade, ex-
periência e ‘know-how’ da ‘Fi-
delidade’, serão uma receita de 
sucesso”, disse Rogério Campos 
Henriques, presidente da Comis-
são Executiva do grupo “Fide-
lidade”, citado no comunicado.

Após a conclusão desta tran-
sacção, a participação de ou-
tros accionistas será a seguinte: 
“Millennium bim”, com 22%, e 

“outros minoritários”, com 8%.
A “Fidelidade” diz que, além 

da aquisição de 70% do capi-
tal da “Seguradora Internacio-
nal de Moçambique” (“Ímpar”), 
tem uma opção que lhe permi-
te adquirir posteriormente uma 
participação adicional de 12%.

Criada em 1992, em Moçambi-
que, a “Seguradora Internacional 
de Moçambique” actua nos ra-
mos Vida e Não-Vida, através da 
marca “Ímpar”, com a qual está 
presente nos canais tradicionais, e 
da marca “Millennium Seguros”, 
com que opera na área bancária 
por via do “Millennium bim”.

Fundada em 1808, a “Fidelida-
de” é a empresa seguradora líder 
de mercado em Portugal, nos ra-
mos Vida e Não Vida, com uma 
quota de 28%, em 2020, estando 
presente em Angola, Cabo Verde, 
Moçambique, Espanha, França, 
Macau, Perú, Bolívia, Paraguai 
e Chile. 

O

“Millennium bim” desfaz-se da “Ímpar” e o 
grupo “Fidelidade” é o novo proprietário



Canal de Moçambique | quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022 31

Canal de Empresas e Marcas

Conselho de Admi-
nistração do Banco 
Africano de Desenvol-
vimento aprovou uma 

subvenção de 47,09 milhões de 
dólares para a primeira fase do 
Desenvolvimento da Zona Es-
pecial de Processamento Agro-
-Industrial (SAPZ) do Corredor 
de Desenvolvimento Integrado 
Pemba-Lichinga, um projecto 
transformador, que visa melho-
rar a produtividade agrícola e 
o desenvolvimento do agrone-
gócio na província do Niassa.

O representante do Banco 
Africano de Desenvolvimento 
em Moçambique, César Augus-
to Mba Abogo, disse que o pro-
jecto vai permitir aos produtores 
agrícolas, processadores, agre-
gadores e distribuidores ope-
rarem no mesmo bairro, para 
reduzir os custos de transacção, 
partilhar serviços de desenvol-
vimento empresarial e aumentar 
a produtividade e competitivi-
dade. “O SAPZ pode promover 
a participação de pequenos pro-
dutores em cadeias de valor e 
adição deste valor, oferecendo 
assim, um modelo de desenvol-
vimento inclusivo”, afirmou.

O projecto será financiado pelo 
Fundo Africano de Desenvolvi-
mento e, na sua primeira fase, 
tem os seguintes objectivos: (i) 
reforçar a capacidade institucio-
nal e o ambiente empresarial para 
o desenvolvimento do agro-in-
dustrial; (ii) apoiar a produtivida-
de agrícola, as competências e o 
empreendedorismo, a fim de me-
lhorar o desenvolvimento da ca-
deia de valor agrícola na provín-
cia do Niassa, em Moçambique. 

O projecto irá permitir uma 
melhor coordenação política e 

de desenvolvimento entre a pro-
víncia do Niassa e os Departa-
mentos nacionais, especialmente 
com o Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural e o Mi-
nistério da Indústria e Comércio.

O ministro da Indústria e Co-
mércio, Carlos Mesquita, disse 
que o projecto é um elemen-
to transformador da economia, 
promotor de inclusão e coesão 
social e de paz, ao abordar facto-
res importantes da indústria, que 
permitem o desenvolvimento de 
infraestruturas, conteúdos locais, 
desenvolvimento rural, inovação 
e capacitação institucional, tanto 
no sector público como no sector 
privado, num só conjunto e cons-
tituirá uma mudança de jogo do 
desenvolvimento do Corredor 

Pemba-Lichinga, em particular.
Informado sobre aprovação 

desta subvenção, o ministro da 
Agricultura e do Desenvolvi-
mento Rural, Celso Correia, 
reconheceu a importância des-
te projecto para Moçambique. 
Afirmou: “O Plano Quinquenal 
do Governo 2015-2019 identifi-
ca o sector agrícola como central 
para as ambições de crescimento 
económico do país e a promo-
ção de um crescimento mais in-
clusivo, que procura contribuir 
directamente para a erradicação 
da pobreza no país e para a ne-
cessidade de diversificar, afas-
tando-se da agricultura de baixa 
produtividade e orientada para a 
subsistência, para actividades de 
maior produtividade, como as 

industriais e transformadoras, in-
cluindo o agro-processamento”.

O projecto basear-se-á numa 
longa lista de intervenções do 
Banco Africano de Desenvolvi-
mento no Norte de Moçambi-
que, para o fornecimento de in-
fraestruturas e irá desbloquear, 
a partir do Niassa, o potencial 
agrícola do Corredor de Nacala. 

De 10 a 13 de Dezembro fo-
ram inauguradas duas destas in-
fraestruturas: a Estrada N13, no 
troço Cuamba-Muíta, no Niassa, 
e o troço Montepuez-Ruaca da 
Estrada N14, que liga as provín-
cias de Cabo Delgado e Niassa. 
A cerimónia de inauguração foi 
presidida pelo Presidente Nyu-
si, que salientou que, através do 
desenvolvimento de infra-estru-

turas sustentáveis, o Governo 
pretende impulsionar a prospe-
ridade nas províncias do Norte.

Um comunicado do Banco 
Africano de Desenvolvimento 
indica que a iniciativa está em 
conformidade com a “Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento 
de Moçambique 2015-2035”, 
que visa melhorar as condições 
de vida da população através da 
transformação estrutural da eco-
nomia e da expansão e diversi-
ficação da base de produção. É 
consistente com os esforços con-
certados da comunidade interna-
cional para apoiar Moçambique 
no aumento de oportunidades 
e para promover o crescimento 
económico inclusivo; e será a 
primeira intervenção de inicia-
tivas fundamentais: o Programa 
Nacional para Industrializar Mo-
çambique e a Estratégia para a 
Resiliência e Desenvolvimento 
Integrado do Norte de Moçambi-
que, que visa abordar as assime-
trias regionais para a construção 
da paz e estabelecer as condi-
ções básicas para a recuperação 
económica nestas províncias.

O projecto está também em 
conformidade com o documen-
to “Estratégia do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento para 
Moçambique 2018-2022”, com 
incidência geográfica nas pro-
víncias do Norte, e também em-
penhado na estratégia “Alimentar 
África”, do Banco Africano de 
Desenvolvimento, para a trans-
formação da agricultura em 
África, que define a promoção 
de Zonas Especiais de Processa-
mento Agro-Industrial como um 
dos seus programas principais.

BAD disponibiliza USD 47 milhões para o 
Corredor de Desenvolvimento Integrado 
Pemba-Lichinga

O

publicidade
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Pensionistas e crianças 
receberam do INSS 
cabazes natalícios

ensionistas do Sistema 
de Segurança Social 
Obrigatória e crianças 
internadas em diferen-

tes pediatrias do país foram 
contemplados pelo movimen-
to solidário do Instituto Na-
cional de Segurança Social, 
no âmbito do “Natal Solidá-
rio 2021”, através de oferta 
de cabazes e material diverso.

O INSS ofereceu, durante a se-
mana passada, cabazes contendo 
produtos alimentares aos pensio-
nistas do Sistema, sobretudo aos 
pensionistas por invalidez e aos 
pensionistas de sobrevivência, 
que recebem a sua pensão abai-
xo da pensão mínima, e também 
a crianças de todas as províncias 
do país, que se encontravam inter-
nadas nas pediatrias de diferentes 
hospitais, principalmente os hos-
pitais provinciais, contempladas 
com presentes constituídos por 
livros para crianças e material 
de desenho (lápis a carvão, lápis 
de cor, borrachas e afiadores).

Foi neste contexto que a Delega-
ção Provincial do INSS em Sofala 
ofereceu, no dia 29 de Dezembro 
de 2021, no distrito do Dondo, 
cabazes contendo diversos pro-
dutos alimentares para um grupo 
de quinze pensionistas, nomea-
damente pensionistas de sobrevi-
vência e pensionistas por invali-
dez, que recebem a pensão abaixo 

da pensão mínima, e a um grupo 
de crianças que se encontravam 
internadas no Serviço de Pediatria 
do Centro de Saúde do Dondo, 
que receberam diversos presen-
tes, constituídos por livros para 
crianças e material de desenho. 
Participaram no evento, além dos 
pensionistas, membros do Gover-
no distrital do Dondo e do Conse-
lho Municipal de Dondo e repre-
sentantes de confissões religiosas.

Na Zambézia, a Delegação Pro-
vincial do INSS entregou, no dia 
29 de Dezembro de 2021, mate-
rial escolar diverso e cinquenta 
cabazes de produtos alimentares a 
crianças da Pediatria do Hospital 
Central de Quelimane, no âmbito 
da Acção Sanitária Social do INSS, 
também por ocasião das festas de 
Natal e do fim do ano, com o ob-
jectivo de lhes proporcionar uma 
quadra festiva agradável, pois 
encontram-se fora do convívio 
familiar, por motivos de doença.

Ainda no mesmo contexto, 
onze pensionistas do Sistema 
de Segurança Social, sendo sete 
de pensão de sobrevivência e 
quatro de pensão de invalidez, 
receberam cabazes de produtos 
alimentares compostos por 25 
kg de arroz, 25 kg de farinha de 
milho, 5 kg de açúcar, 6 kg gar-
rafas de refresco de dois litros, 
uma caixa de massa esparguete, 
dois frangos e 10 kg de carapau.
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