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    O extremar de posições entre o Tribunal e o advogado Alexandre Chivale termina na emissão de um mandado de 
captura para prestação de declarações sob custódia e processo de desobediência. Alexandre Chivale requereu para que 

não fosse ouvido, para não violar o sigilo profissional. Todos os requerimentos de Alexandre Chivale foram rejeitados.
    Em contacto com o “Canal de Moçambique”, Alexandre Chivale disse que ainda não foi notificado, porque se encontra 

fora do país, a tratar de assuntos pessoais, e que em breve regressará a Moçambique.
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Guerra na sujeira das isenções 
aduaneiras leva a detenções e o 
rastilho chega ao partido Frelimo

Alfândegas em polvorosa

Procuradoria da Re-
pública na cidade de 
Maputo anunciou, na 
passada segunda-fei-

ra, a detenção de uma quadri-
lha que inclui alguns funcioná-
rios superiores das Alfândegas, 
despachantes aduaneiros e em-
presários que exercem diversas 
actividades económicas, envol-
vidos num esquema de emissão 
de isenção de encargos adua-
neiros orçada em 18.600.000 
de dólares, emitida pela Di-
recção- Geral das Alfândegas.

As acções do grupo lesaram o 
Estado em 1.209.000.000,00 de 
meticais (um bilião e duzentos e 
nove milhões de meticais), valor 
usado em investimentos em diver-
sos sectores. A Procuradoria-Ge-
ral da República apreendeu vários 
imóveis, viaturas de luxo e valores 
monetários, resultantes da fraude.

Mas o caso é muito mais grave e 
tem raízes muito mais profundas. 
A emissão de isenções para a eli-
te política nacional é uma prática 
comum na Autoridade Tributária, 
e um dos principais beneficiários 
tem sido o partido Frelimo. É 
aqui onde, dependendo do grupo 
que esteja no poder, se jogam as 
principais pedras. E isso passa 
pela colocação de indivíduos leais 
ao partido Frelimo na Direcção-
-Geral das Alfândegas (que inclui 
o seu director-geral-adjunto) e nos 
Terminais Internacionais Maríti-
mos de Maputo, Beira e Nacala.

É sabido que o anterior Presi-
dente da Autoridade Tributária, 
Rosário Fernandes, tinha relações 
azedas com o director-geral das 
Alfândegas (que, nessa altura, 
era Domingos Tivane) por causa 
da gestão das isenções. Rosário 
Fernandes chegou mesmo a sub-
meter um pedido de demissão, na 
altura, exactamente pelo jogo sujo 
que se jogava nas Alfândegas, 
com cobertura do partido Frelimo.

Segundo uma fonte envolvida 
no processo, no caso anunciado 
na passada segunda-feira tudo 
começou com o afastamento do 
director-geral-adjunto das Alfân-
degas, Inocêncio Mota, em finais 
do ano passado. O director-ad-
junto das Alfândegas é, normal-
mente, o director das Operações e 
lida directamente com o Terminal 
Internacional Marítimo (TIMAR).

O afastamento de um director-

-adjunto, ou seja, o operacional, 
mexe com todo o esquema no ter-
reno, e há alianças com os gran-
des comerciantes e grandes des-
pachantes que ficam severamente 
afectadas. E a guerra passa a con-
sistir em controlar o seu substituto. 
Há até ameaças de morte à mistura.

É no âmbito dessa guerra que 
umas das facções prejudica-
da, conhecendo todo o esquema 
de isenções, preparou o pro-
cesso e entregou-o à Procura-
doria Geral da República em 
forma de denúncia anónima.

Uma despachante identificada 
pelo único nome Célia e a sua 
empresa, denominada “Capital”, 
que se dedica a imprtação e ex-
portação, são as peças fundamen-
tais no processo. Célia está detida 
desde Novembro de 2021. Ela 
geria uma isenção para importa-
ção de fardos de roupa usada, que 
lhe foi passada pela Direcção-
-Geral das Alfândegas. Mas essa 
isenção tem contornos difusos, 
porque era também usada pelo 
partido Frelimo e por outras em-
presas que vinham em nome de 
dirigentes do partido Frelimo. Se, 
por um lado, a isenção era usada 
para os “negócios do partido”, 
Célia também angariava, a título 
privado, os seus próprios clientes, 
designadamente os comerciantes 

de ascendência asiática que ope-
ram no ramo de venda de viatu-
ras e uma rede de despachantes.

Na gestão da referida isenção 
começaram até a falsificar docu-
mentos autênticos da Autoridade 
Tributária com ajuda de algumas 
gráficas da cidade de Maputo, 
cujos gestores estão em fuga.

O documento do Ministério 
Público distribuído na passada 
segunda-feira diz que, entre os 
co-arguidos que agora estão ago-
ra detidos há alguns funcionários 
superiores das Alfândegas, despa-
chantes aduaneiros e empresários 
que exercem diversas actividades 
económicas, entre elas a venda de 
viaturas nos parques e em outros 
tipos de estabelecimentos comer-
ciais. Através do uso do mesmo 
documento de isenção, foram 
importando diversas mercado-
rias sem o pagamento dos encar-
gos aduaneiros correspondentes.

Um dos gestores de topo das 
Alfândegas que está detido é o 
gestor máximo do TIMAR em 
Maputo, de nome Arone, cujo 
apelido não conseguimos apurar.

“A operação consistia na aquisi-
ção de mercadorias na origem, em 
nome das empresas importadoras, 
porém, uma vez a mercadoria no 
porto de Maputo para o seu desem-
baraço, os indiciados trocavam, 

falsificando o ‘Bill of Landing’, 
colocando o nome da empresa [à 
qual foi] atribuída a isenção, por 
forma a furtar-se ao pagamento 
dos encargos aduaneiros em pre-
juízo do Estado. Em contrapartida, 
os indiciados recebiam parte do 
valor devido ao Estado em benefí-
cio próprio”, lê-se no documento.

Na sequência do escândalo, 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica instaurou um processo-
-crime registado sob o número 
2183/1101/P/2021, que corre ter-
mos na Procuradoria da República 
na Cidade de Maputo. Os elemen-
tos da quadrilha foram consti-
tuídos arguidos e foram presos.

O nosso Jornal contactou as 
Alfândegas de Moçambique para 
obter a sua reacção, mas até ao 
fecho desta edição a instituição 
não se predispôs a reagir. Mas 
soubemos que a instituição de-
cidiu não reagir para não com-
promoter os vários e poderosos 
interesses  que gravitam à volta 
da polémica  ordem de isenção.

Uma máfia com barba branca
O negócio das isenções é anti-

go. Em 2014, o Centro de Integri-
dade Pública apelou ao Ministério 
Público para investigar as isen-
ções usadas pelo partido Frelimo, 
quando este importava directa-

mente em seu nome mercadorias 
dos comerciantes que são os seus 
principais patrocinadores. Moto-
rizadas, congeladores, pneus, ca-
dernos escolares, pilhas, capula-
nas são algumas das mercadorias 
importadas pelos agentes comer-
ciais com direitos fiscais do par-
tido Frelimo. O agente comercial 
é que compra a mercadoria no ex-
terior e manda passar a factura em 
nome do partido Frelimo. Quando 
a mercadoria chega a Moçambi-
que, a Frelimo solicita isenção dos 
direitos nas Alfândegas, como se 
a mercadoria fosse pertença sua.

Mas como essa técnica já era 
conhecida, e porque o partido 
Frelimo não queria estar directa-
mente associado a pilhas e motori-
zadas, as isenções passaram a ser 
emitidas a favor de empresas pri-
vadas, como é o caso da empresa 
da arguida Célia. É aqui aonde os 
comerciantes tinham de se dirigir 
para importações. Acontece que 
uma zanga entre comadres, devi-
do à substituição do director ope-
racional, lesou muitos interesses, 
que acabaram por entregar a isen-
ção de Célia à Procuradoria. Neste 
momento, há um grande mal-estar 
nas Alfândegas e no partido Freli-
mo sobre o desfecho do caso, que 
deverá acabar por atingir apenas a 
arraia miúda. 

A

Na guerra de facções prejudicadas, uma ala preparou o processo e entregou-o à Procuradoria Geral da República
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Ordem de prisão para Alexandre 
Chivale e multa de cinquenta mil 
meticais 

Advogado da família Guebuza no extremo com o Tribunal

ecomeçou na passada 
segunda-feira, na cadeia 
de Máxima Seguran-
ça (B.O.), o julgamen-

to do caso das dívidas ocultas. E 
na primeira leva dos declarantes 
todas as atenções estavam vira-
das para o advogado Alexandre 
Chivale, que foi exonerado do 
processo e constituído declaran-
te no mesmo, por, no entender 
do Ministério Público, estar em 
conflito de interesses enquan-
to administrador da “Txopela”, 
uma empresa usada para rece-
bimento dos fundos das dívidas 
ocultas e detentora de património 
adquirido com aqueles fundos. 

Alexandre Chivale deveria ser 
ouvido na terça-feira, mas o juiz, 
na segunda-feira, anunciou que o 
oficial de diligências não conseguia 
encontrar Alexandre Chivale para o 
notificar do seu chamamento a juízo.

Segundo o juiz Efigénio Baptista, 
Alexandre Chivale disse que está 
fora do pais, sem dizer exactamen-
te onde e quando regressa a Mo-
çambique. Se Alexandre Chivale 
não se apresentasse na terça-feira, 
o juiz emitiria uma ordem para a 
sua captura e extracção de cópias, 
para que fosse julgado por desobe-
diência. “O Dr. Alexandre Chivale 
deve aparecer voluntariamente para 
prestar declarações. Está a furtar-se 
à acção da Justiça. Quando chegar 
a hora da audição do Dr. Alexandre 
Chivale e ele não estiver presen-
te, o Tribunal vai ordenar a prisão 
dele e mandar extrair cópias para 
um processo de desobediência. Se 
não comparecer, o Tribunal vai or-
denar que venha sob custódia. É 
preciso evitar isso”, disse o juiz.

E foi o que aconteceu. Quando 
eram 12h00 em Maputo, Alexandre 
Chivale não estava na sala de au-
diências. E tendo em conta os avisos 
que já haviam sido expedidos em di-
recto pelo juiz, o Ministério Público 
requereu a emissão de mandado de 
captura para Alexandre Chivale e 
para o declarante Hafiz Wahaj (dono 
da “Africâmbios”), que o Tribunal 
não também conseguiu notificar 
pessoalmente, como manda a lei.

A Ordem dos Advogados (as-
sistente no processo), através do 
advogado Vicente Manjate, disse 
que, das certidões que constam nos 
autos, não se prova que o Tribunal 
notificou o advogado Alexandre 
Chivale, para que se possa assu-
mir que se trata de desobediência. 

Segundo Vicente Manjate, Ale-
xandre Chivale é chamado a juízo 
na qualidade de administrador da 
“Txopela”, e as diligências fo-
ram feitas no seu domicílio pro-

fissional, quando deviam ter sido 
feitas no domicílio geral deste. 
Acrescentou que, nos termos da 
lei, a não comparência a juízo, 
nos casos de declarantes, é puní-
vel com multa e não com ordem 
de captura. “Aplique multa, Me-
ritíssimo”, disse Vicente Manjate.

Mas o juiz não alinhou nos argu-
mentos da Ordem dos Advogados. 
Indeferiu o requerimento desta 
justificando que, na sua opinião, 
Alexandre Chivale está a agir deli-
beradamente para não ser notifica-
do, o que, no seu entender, cons-
titui “boicote à acção da Justiça”. 

O juiz Efigénio Baptista leu o 
conteúdo das certidões feitas pelo 
oficial de diligência, numa das 
quais refere que falou com Ale-
xandre Chivale ao telefone e que 
este disse que estava fora do país. 

O juiz, considera que o facto de 
Alexandre Chivale ter falado ao te-
lefone com o oficial de diligências 
e não ter indicado o seu paradeiro 
constitui prova evidente de que “o 
declarante não quer comparecer e 
não quer ser notificado, limitando-
-se a dizer que está fora do país”.

Segundo o juiz, Alexandre Chi-
vale omitiu propositadamente a 
sua localização o que se compa-
ra a recusa, que, na sua opinião, 
preenche os requisitos do crime de 
desobediência. Assim sendo, o juiz 
ordenou a captura do advogado 
Alexandre Chivale, para que seja 
apresentado a declarações sob cus-
tódia, e condenou-o a uma multa de 
50.000,00 meticais. Também man-
dou extrair cópias para o Ministério 
Público, a fim de que seja proces-
sado por crime de desobediência.

Sorte diferente teve Hafiz Wahaj, 
dono da “Africâmbios”, que tam-
bém não foi localizado. Segundo 
consta na certidão lida na sessão, 
o mesmo informou ao tribunal, por 

intermédio de um seu trabalhador, 
que foi ao casamento de uma irmã 
no Dubai… no ano passado. E nun-
ca mais regressou. Na opinião do 
juiz, Hafiz Wahaj não deve merecer 
tratamento igual ao dado a Alexan-
dre Chivale porque disse onde es-
tava, e o oficial de diligências não 
conseguiu chegar à fala com ele. 

A Ordem dos Advogados 
considera que houve duali-
dade de critérios, pois trata-
-se de duas situações idênticas.

Animosidade com Alexandre 
Chivale

Na verdade, a ordem de captura 
de Alexandre Chivale já era espe-
rada, porque as posições há muito 
que já estavam extremadas entre 
Alexandre Chivale e o Tribunal.

O Tribunal e o Ministério Públi-
co nunca viram com bons olhos a 
relação que Alexandre Chivale tem 
com os libaneses. Alexandre Chiva-
le disse, no Tribunal, que tem ido 
frequentemente ao Líbano contactar 
com Jean Boustani, cidadão contra 
quem as autoridades moçambica-
nas emitiram um mandado inter-
nacional de captura. Tal declaração 
nunca caiu bem junto do Tribunal.

De resto, Alexandre Chivale 
transformou-se num símbolo da in-
disfarçável luta de facções dentro da 
Frelimo e tem sido um verdadeiro 
incómodo para o Ministério Públi-
co e para o juiz Efigénio Baptista. 
Mesmo antes do início do julga-
mento, a Justiça moçambicana já 
havia colocado Alexandre Chivale 
na mira, por causa dos seus comen-
tários em relação ao processo e, so-
bretudo, por, de forma recorrente, 
dizer que se trata de um processo 
que visa unicamente linchar a ima-
gem do ex-Presidente da República 

(Continua na pág. 22)

R

Há muito que as posições estavam extremadas entre Chivale e o Tribunal
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ano de 2022 começa com a confir-
mação da prorrogação da estadia do 
contingente militar estrangeiro que 

combate o terrorismo na província de Cabo 
Delgado, onde, desde 2017, é servida contra 
o povo uma carnificina a sangue-frio, num 
cruzamento de agendas mafiosas que não 
olha a meios para atingir os seus objectivos.

A tropa regional da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral chegou a 9 de 
Agosto de 2021 com um número não espe-
cificado de soldados, sabendo-se apenas que 
o dirigente do pelotão, a África do Sul, tem 
o maior contingente, com 1.500 soldados.

O Ruanda, um improvável “amigo” pes-
soal do Presidente da República, chegou 
em Julho, antes da SADC, o que criou 
ciúmes na corte comunitária. Há em Cabo 
Delgado cerca de dois mil soldados. Fei-
tas as contas, há, à vontade, quatro mil 
soldados estrangeiros em Cabo Delgado.

Quando estas tropas chegaram, muito foi 
dito, e foram levantados receios de vária 
ordem. Mas, na altura, seria muito injusto 
se estivéssemos a debater tecnicalidades 
jurídico-constitucionais para se decidir se 
se salvava a população de Cabo Delga-
do por via de artigos legais ou não com a 
musculatura necessária para travar o terror 
a que está submetida a população. O pró-
prio Direito prevê o estado de necessidade, 
exactamente para sacrificar formalidades e 
direitos menores, para salvar bens maiores. 
E, quando se chega ao capítulo vida, não 
há lei nem Direito que a possa condicionar.

Mas chegados aqui, tendo sido cum-
prido o estado de necessidade, já é justo 
que se faça um debate mais amplo e es-
truturado sobre o que está a acontecer em 
Cabo Delgado, e a relação custo-benefí-
cio de termos Exércitos de países estran-
geiros a fazerem a vez do nosso Exérci-
to, em nome da “cooperação bilateral”.

É que, por mais aforismos que se pos-
sam imprimir ao discurso que for elabo-
rado – tal como veio a fazer o Presidente 
da República Filipe Nyusi, na sua comu-
nicação sobre o estado geral da nação, no 
passado mês de Dezembro, quando invo-
cou tais cooperações, amizades e irmanda-
des –, o facto concreto é que, no concerto 
das nações e nas relações internacionais, 
“there is no free lunches”, como dizem os 

ingleses. Não há almoços grátis. De uma 
ou de outra forma, teremos de pagar a 
factura da presença dessas tropas por cá.

Seis meses depois, é justo que os mo-
çambicanos exijam envolver-se mais na 
agenda de Cabo Delgado, para que, no 
fim de contas, não fiquemos com a folha 
de uns eternos inocentes. O estado de ne-
cessidade, por ser uma excepção, não se 
pode prolongar por mais tempo, nem ser-
vir de salvo-conduto para que os moçam-
bicanos se demitam de elaborar sobre o 
país e propor as soluções mais adequadas, 
ainda que sejam erradas, mas que sejam 
de moçambicanos saídos numa dialéctica 
colectiva que crie um consenso nacional.

Continuarmos a cruzar os braços, ou 
melhor, abraçando retratos de Paul Kaga-
me como a nossa salvação nacional não 
pode ser opção de um país que se quer 
sério. Se assumirmos que os estrangei-
ros vão resolver os nossos problemas, es-
tamos apenas a adiar problemas maiores.

A abordagem do Estado moçambicano po-
dia compreender-se até ao momento razoá-
vel da invocação do estado de necessidade, 
mas já não se pode compreender passado 
todo este tempo. Achamos que é altura de 
os moçambicanos debaterem sobre Cabo 
Delgado. Concessionar o problema comple-
xo de Cabo Delgado fazia sentido quando 
nem se quer sabíamos do que se tratava, se 
bem que, agora, ficou mais confuso ainda. 
Mas, seja como for, concessionar aqueles 
problemas é criar outros inimigos invisíveis.

É preciso que os moçambicanos debatam 
Cabo Delgado e que de mentes moçambi-
canos haja propostas de soluções. Estar-
mos indefinidamente reféns de estrangeiros 
numa matéria que cruza agendas mafiosas 
internacionais não nos parece acertado. E 
quando falamos de debate, claramente que 
não estamos a levar em conta a coreogra-
fia circense que se dá na Assembleia da 
República, onde, em meia hora, vai lá o 
ministro apresentar relatório sobre o que 
os estrangeiros estão a fazer, com refe-
rência de consolação sobre a alegada li-
derança do nosso Exército nas operações.

O que os moçambicanos pensam sobre 
Cabo Delgado? O que os moçambicanos 
pensam da concessão dos problemas de 
Cabo Delgado a Exércitos estrangeiros e 

multinacionais militares e comerciais? O 
estado de necessidade não nos pode anes-
tesiar ao ponto de terceirizarmos uma ques-
tão de importância tão capital quanto esta.

Estamos todos satisfeitos com as narrativas 
da máquina de propaganda de Kagame ou os 
comunicados distribuídos pela SADC de dia 
em dia? E nós, o que achamos disto tudo? 
Ou estamos convencidos de que o problema 
é tão complexo que o melhor mesmo é en-
tregarmos Cabo Delgado a esses estrangei-
ros e entrarmos numa cruzada de fé de que o 
problema se vai resolver por si, ou os terro-
ristas se vão entender com os estrangeiros.

O ataque de que Moçambique está a ser 
vítima em Cabo Delgado está indubitavel-
mente ligado à exploração de hidrocarbo-
netos. A exploração de hidrocarbonetos 
em quase todo o Mundo arrasa consigo 
interesses mafiosos internacionais difusos 
que requerem uma análise e uma imagina-
ção cuidada. Para já, o que Moçambique 
deve ter como dado assente é que, nes-
sas questões, raramente há amigos, ain-
da que seja a título de uma pretensa ajuda.

E nesse cruzar de agendas difusas o maior 
erro que um país pode cometer é concessio-
nar a resolução desses problemas. O mais 
provável é que o problema nunca acabe, 
porque faz parte do ecossistema de deter-
minação do preço do produto a explorar. E 
quanto menos o Estado moçambicano esti-
ver em Cabo Delgado, melhor será para os 
interesses internacionais que ali convergem.

Para já, temos de começar a debater o que 
fizemos com o nosso Exército mais de qua-
renta e cinco anos após a Independência. O 
que fizemos com o Estado durante todo este 
tempo? Porque, se ainda tivéssemos Estado, 
a solução de Cabo Delgado viria do Estado 
moçambicano, corporizado por moçambi-
canos de vários quadrantes e várias tendên-
cias de pensamento. Na ausência do Estado, 
uma questão tão se sensível quanto a que se 
passa em Cabo Delgado é gerida de forma 
privada, sem que os moçambicanos sejam 
tidos nem achados. Aonde estão os mo-
çambicanos nesta equação? 

Editorial

O

Cabo Delgado sem Moçambique 
nem moçambicanos
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Opinião

aniel Kahneman (psicólogo in-
vestigador)1 e o seu parceiro 
Amos Tvrsky (psicólogo em 
matemáticas e ciência cognitiva)2 

trouxeram ao pensamento económico a base 
do que se designou de “efeito de dotação ou 
de posse”3, que se funda no princípio de que 
os seres humanos, quando se trata de faze-
rem as suas escolhas e tomar decisões, têm 
aversão ao risco. Segundo estes estudiosos, 
as pessoas têm mais probabilidade de reter 
um objecto que possuem do que de adquirir 
esse mesmo objecto quando não o possuem. 
Isto porque as perdas ou prejuízos magoam 
mais do que satisfazem ganhos iguais.

Esta teoria sugere que as formações sociais 
estariam mais em harmonia com um proces-
so de desenvolvimento que não acarretasse 
prejuízo, ou com o prejuízo reduzido. Como 
discutido em artigos anteriores, os caminhos 
trilhados ou experimentados por Moçambi-
que, perseguindo modelos de Países mais 
desenvolvidos, têm uma grande tendência 
para o risco e fiasco, pelo facto de Moçambi-
que estar a ser mais imitador do que criador. 
Pela teoria do efeito de dotação, os Moçam-
bicanos ofereceriam resistência para trocar 
o modelo de vida que têm por modelo dos 
outros. Mesmo se a imitação dos modelos 
dos desenvolvidos fosse perfeita, os riscos 
e os prejuízos estariam sempre presentes, 
pelo facto de que esses mesmos Países que 
servem de exemplo reconhecerem hoje que 
há algo de errado no seu modelo de desenvol-
vimento. Por isso haverá sempre resistência 
em “obrigar” os Moçambicanos a deitar fora 
o que é seu, e abraçar o que não é, por mais 
bonito e benéfico que seja.

Muitas das definições modernas apontam o 
conceito de desenvolvimento como o aumen-
to de produtividade e da renda por habitante 
acompanhado por uma acumulação de ca-
pital e incorporação de progresso técnico.4 
Esta definição e outras similares pecam por 
olharem para o desenvolvimento como uma 
normação e não como um processo. Com 
normação se força o desenvolvimento a con-
centrar-se obsessivamente na acumulação e 
construção de reservas de capital para o País 
e para os seus membros. Sem dúvida que o 

capital é importante para o desenvolvimento, 
pois possibilita o aumento dos padrões e 
as opções da vida. Mas o capital não pode 
ser o propósito do desenvolvimento, pois 
a sua exclusividade e domínio sacrificam 
outros aspectos importantes da sociedade. 
O desenvolvimento baseado na normação 
monopolizada pelo capital acarreta consigo 
aquilo que se designa de destruição criativa, 
caracterizada pelo facto de incansavelmente 
revolucionar a estrutura económica por den-
tro e incansavelmente destruindo a velha1. 
O desenvolvimento que tem o capital como 
centro de gravidade é, em simultâneo, um 
processo de acumulação e de liquidação do 
bem-estar. Enquanto se cria capital ocorrem 
perdas de valores morais, valores culturais, 
destruição ambiental, redução dos valores 
associados à solidariedade entre os homens, 
surgimento de doenças psicológicas como 
as depressões, guerras cada vez mais vio-
lentas vitimizando mais inocentes do que 
beligerantes e crises económicas com ciclos 
mais frequentes. Quase todas estas perdas 
são danos colaterais associados à obsessão 
da acumulação do capital.

Observando a mãe natureza pode-se apren-
der bastante sobre como transformar o con-
ceito de desenvolvimento de padrão normati-
vo em processo evolutivo. A biologia ensina 
que o crescimento e o desenvolvimento de 
um organismo são processos distintos, mas 
bem relacionados, integrados e interactivos. 
Enquanto o crescimento é multiplicação ce-
lular, o desenvolvimento ė a organização 
das células em tecidos para desempenharem 
uma actividade coordenada e específica. Os 
tecidos por sua vez se organizam forman-
do órgãos que desempenham funções mais 
complexas. Tudo isto ocorrendo dentro de 
uma agregação coordenada onde cada órgão 
desempenha um papel vital. Os processos de 
crescimento e de desenvolvimento têm har-
monia entre eles. Uma multiplicação celular 
excessiva ou com defeito prejudica o sistema 
no seu todo. Um tecido, ou órgão que esteja 
em falta ou em excesso tende a aniquilar a 
eficiência do sistema na sua totalidade.

Por Paulo Zucula

D

Desenvolvimento: Processo 
Normativo ou Evolução? 

1Estudioso na combinação da economia com a ciência cognitiva procura entendimento da gestão do risco dos 
humanos. Entre muitos escritos deste estudioso está o best seller de 2011 com o título “Rápido e Devagar – 
Duas Formas de Pensar” da Editora Farrar, Straus and Giroux
2Psicólogo cognitivo e economista, um dos pioneiros no estudo de gestão de risco dos humanos. 
3Tradução do autor do original “Endowment Effect”. 
4Luiz Carlos Bresser-Pereira. O conceito Histórico de Desenvolvimento Económico. Trabalho Originalmente 
Preparado Para o Curso de Desenvolvimento Económico na Fundação Getúlio Vargas. 2006.   
5Joseph Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge , London. 1994.

udo começou na entrada juventude. Eu apresentei-lhe 
a minha namorada da altura. Fernando Ferrão Romão, 
com a sinceridade que lhe era característica, numa noite, 
sentados no muro da minha casa, lá ele aproveitou a 
invulgar circunstância do movimento de uma estrela fu-
gaz, para me confessar que estava apaixonadíssimo pela 
minha namorada da altura. O cara-de-pau me disse num 
tom seco e frio, num momento em que, suspenso e em 
transe, eu observava a referida constelação estelar. Sem 
qualquer enfado, assenti que fosse como os dois conven-
cionaram. Pura e simplesmente desapareci da vida dela.
Fernando Ferrão Romão sempre soube eleger e explorar 
o momento adequado, para me arrebatar algo valioso. Em 
87, me convidou ele a Inhaminga, para vermos a maravi-
lha do eclipse da lua. Era o único lugar do mundo, onde 
tão nitidamente podia-se ver o eclipse, sem se precisar de 
algum objecto particular, como binóculos ou luneta teles-
cópica. Ele esteve comigo até aquele momento auge, em 
que se deu o eclipse. Nas vésperas do evento, ele me foi 
seduzindo com aquela conversa fiada, muito científica, 
em torno do eclipse, a falar-me da penumbra e do zénite, 
que nos ensinara o nosso professor comum, José Fijamo. 
Acontece que no preciso instante em que me encontrava 
absorto, a observar o zénite, ele me pediu para sair com a 
minha nova namorada, porque daquela outra não passara 
de algo fortuito, de aventura, da juventude. Eu assenti 
com a cabeça e mandei-os aos raios que partam e que 
me deixassem vegetalmente só. Depois de longas horas 
naquilo, a olhar fixamente para os céus, quando voltei 
a mim, me dei com um rugido que parecia de feras. 
Depois, ao inalar o cheiro forte a hormonas de ambos, 
me apercebi que estavam num “vis-a-vis” íntimo, mes-
mo debaixo das minhas barbas. Ainda reparei a minha 
namorada entre gemidos e numa voluptuosidade incrível, 
que comecei a sorrir, pois os dois pareciam possessos e 
só falavam ofegantes e naquela linguagem lunar e mais 
fazendo fé que se haviam eclipsado, um dentro do outro. 
Dei um gole de Vermute e me pus a sorrir ruidosa e estoi-
camente. Continuei a me deliciar daquele doce eclipse.
Lembro-me que pensei como nos fora difícil e arriscado 
alcançarmos Inhaminga, naquele período de guerra civil, 
atravessando os diferentes controlos das forças belige-
rantes, as minas esparsas pela terra. Lá ele, Fernando 
Ferrão Romão, como bom de papo e afeiçoado a impro-
visos, desencantou-nos uns salvo-condutos ao Comité 
Internacional da Cruz Vermelha, comida do melhor, um 
“coolman” com bebidas raras e espirituosas, um guia 
hábil que dominava a mata, e tudo correu-nos de feição.
Não obstante, quando os dois emergiram, fizemos um 
tchim-chim, brindando à nossa imorredoura amizade e 
à nossa eterna juventude. E tudo continuou como an-
tes, a debruçarmo-nos com aquela festiva maravilha.
Regressámos à Beira. Pus-me em casa, para não sair, 
durante seis meses. Acordava de manhã e ligava o meu 
gravador de bobina, que me repetia umas quantas vezes a 
música “What a wonderful world”, de Louis Armstrong. 
Depois fazia uma rotina que me dava total prazer, que 
era levar carinhosamente um café à Madalena, numa 
bandeja, enquanto ela ainda estivesse dormida, fosse 
por isto que me dava felicidade vê-la despertar ao forte 
calor aromatizado daquela bebida. Lembro-me que isso 
durou vários anos, até que numa manhã recebi uma 
carta de despedimento do serviço. Voltei à casa com 
a novidade, transmiti a Madalena com um sorriso de 
orelha a orelha, liguei o gravador e lá me pus a ouvir as 
minhas músicas jazz e blues. Ela voltava do serviço e 
me encontrava refundido no sofá, a ver a minha colecção 
de catálogos biográficos de artistas vanguardistas, desde 
Gustav Klimt a Monet, desde Degas a Van Gogh. Uma 
vez a outra punha-me a ler “El viejo que leía novelas del 
amor”, entremeando com “Viente poemas de amor y una 
canción desesperada” e “La educación sentimental”. 
Na verdade, parte da minha biblioteca é espanhola. O 
espanhol tem-me uma ressonância e uma densidade 
que me leva ao êxtase. É nesse êxtase musical e lírico 
que também escrevo. Em várias ocasiões, Fernando 

Ferrão Romão voltou a me apanhar instintivamente 
nisso, daí entrando com as suas propostas tentadoras.
Quem não me conhece julgará que sou altivo e algo 
depreciativo em relação a outros seres humanos. Nem 
pouco. Muito menos sou um homem deprimido. Na 
verdade, é consequência do transe em que vivo, pois 
pouco falo para os versos não se me evadirem da cabeça. 
O único esforço a que me sujeitava até há pouco era o de 
assinar cheques, de uma herança que me deixou o meu 
bisavô goês. Eu emprestava abundantes quantidades 
de dinheiro. Disso toda a gente o sabe e de soberba.
Perdi todo o dinheiro. Madalena partiu. Levou tudo o que 
era dela. Alguma coisa minha também. Deixou-me com a 
casa nua e com a roupa do corpo. Todavia, quando o meu 
gravador de bobina avariou voltei à realidade. Observei 
que também perdera os livros, que forravam as paredes 
da minha casa. Revi as listas dos meus credores e requi-
sitantes de livros. Fernando Ferrão Romão é quem as 
liderava. Fiz-lhes umas cinco chamadas telefónicas, em 
ocasiões diferentes. Permitam-me que vá pelos detalhes.
Na primeira usei a técnica de sanduíche: “Fernando, 
agradeço-te muito a bela amizade destes anos todos. 
Lembro-me que com anzóis de agulha pescámos musso-
pos juntos, no Rio Chiveve, namorámos a mesma mulher 
na juventude. Foi muito lindo. Agradeço-te muito por esta 
longa amizade. Não quero-te perder nunca como amigo”.
Ele me disse assim, todo condescendente: “Eu te devo 
muito. Levei-te os livros todos. Como se não bastasse, usei 
o teu anzol e, por último, pesquei a Madalena para mim”.
Nos rimos galhofeiros e com gosto. Eu lhe disse as-
sim: “A mulher serve para isso, Fernando: é para 
ser pescada. Não é por acaso que ela tem uma lagoa 
nas estranhas. Intuo que nos iludimos que servem 
particularmente para nós, mas não há um único mar 
privado, onde só um homem pode pescar. Por favor, 
peço-te os meus livros e o meu dinheiro de volta”.
Ele prometeu que daí a cinco dias poria tudo em ordem. 
Nem desta vez nem de outras honrou com a promes-
sa, apesar de eu ter usado a técnica de disco riscado, 
para lhe chamar a atenção e à consciência: “Neces-
sito que me devolvas o prometido, Fernando. Que 
tal passaste o Natal? E o Ano Novo estiveste tu e a 
Madalena, na Beira? Que tal está ela? Manda-lhe 
os meus cumprimentos e efusivas saudações de Ano 
Novo. Lembras-te que pescámos juntos em miúdos? 
Necessito que me devolvas o dinheiro que te emprestei 
e por meio de uma declaração que tu mesmo assinaste”.
Posteriormente, temeroso de perdê-lo como amigo, 
massajei-o, avançando com a técnica de reconhecimen-
to: “Reconheço que sempre assumiste as minhas coisas 
como tuas, as minhas mulheres como tuas, o que sempre 
foi bonito, nenhuma amizade é igual à nossa. Por favor, 
devolva-me a biblioteca e a fortuna que amassei sozinho”.
No meio dessas demandas, ele se barafustou comigo. 
Desligou o telefone na minha cara, como recurso ofen-
sivo. Ignorá-lo foi uma nova técnica a que recorri: “A 
vez passada parece que te telefonei a uma hora pouco 
própria. Me pareceu que estavas a fazer amor com 
a Madalena e estavas naquele momento G... Me des-
culpa por te ter estouvado no momento impróprio… 
Podes escolher a melhor ocasião para falarmos?”.
Convencionámos para o dia 15 de Janei-
ro, no Café Rivieira. Ele não apareceu.
Regressei à casa e liguei o gravador. Para a minha 
surpresa, voltou a tocar: “What a wonderful world”.

 Por Adelino Timóteo

T

What a wonderful world



chegada a Moçambique, neste mês, da plataforma flu-
tuante que será instalada na Área 4 da Bacia do Rovuma 
para exploração do gás corporiza um virar de página na 
história económica do país, resultado do compromisso 

pessoal de Filipe Nyusi, de tirar Moçambique da rota dos eventos 
negativos, e posicioná-lo como país viável.  Mais do que nunca a ex-
ploração do gás natural no Rovuma que vem transformar a economia 
moçambicana deixou de ser mero sonho ou perspectiva futurística.

Em termos numéricos, o projecto Coral Sul-FLNG trará ganhos esti-
mados em 19 mil milhões ao Estado durante a vida útil do projecto, 
que é de 25 anos e com arrecadações médias anuais de cerca de 740 
milhões de dólares, para além da garantia da contratação de nacio-
nais em cerca de 570 trabalhadores (Projecção 2022-2046). Até ao 
ano 2021 já haviam sido contratados cerca de 490 cidadãos moçam-
bicanos. Está também prevista a nacionalização em cerca de 90% da 
mão de-obra moçambicana em 2037.

E o segundo ano do mandato de Filipe Jacinto Nyusi fica também 
marcado pela decisão corajosa de aceitar a ajuda internacional afri-
cana para combater o terrorismo em Cabo Delgado que desde 2017 
já tirou a vida a vários moçambicanos e destruiu parcialmente a pro-
víncia de Cabo Delgado. Mais uma vez o pragmatismo de Filipe 
Nyusi falou mais alto e entre receios e críticas Nyusi escolheu o 
caminho da solução.

Ao abrigo de acordo bilateral, em Julho a tropa ruandesa chegou a 
Moçambique e em Agosto o exército regional da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral também chegou a Moçambique 
para se juntar ao exército nacional, e a luta contra o terrorismo ga-
nhou novo ímpeto.  

Aliás, é também, em parte, corolário da maximização por parte de 
Filipe Nyusi da presidência rotativa da SADC que Moçambique as-
sumiu em 2020.

A pacificação do país sempre ocupou um lugar importante na agen-
da do Chefe do Estado. Aliás, o seu envolvimento directo e pessoal 
na matéria faz disso prova. O processo de Desarmamento, Desmobi-
lização e Reintegração (DDR) dos guerrilheiros da Renamo é parte 
desse compromisso. Até ao momento o DDR já abrangeu 3267 ex-
-guerrilheiros da Renamo, do total de 5221 previstos.

Estes dois anos são também marcados por uma aposta forte na com-
ponente das infraestruturas, de resto um importante pilar no mani-
festo de Filipe Nyusi. A título de exemplo, na província do Niassa 
foi asfaltada a estrada Cuamba-Muíta-Lichinga, paralela ao Corre-
dor de Nacala, ligando as zonas de produção e de consumo, como 
as cidades de Nampula, Cuamba e Lichinga, para além de assegurar 
a ligação com o Malawi para o escoamento de mercadorias, através 
do Porto de Nacala. Em Cabo Delgado foi concluída a asfaltagem da 
estrada Montepuez-Ruaça (135 km), Xitachi-Mueda e Roma-Nego-
mano (70 km), que vai facilitar a conexão entre Pemba e Lichinga, 
bem como com a Tanzania, favorecendo o comércio transfrontei-
riço, regional e o escoamento de produtos e o desenvolvimento 

local.  O Aeroporto “Filipe Jacinto Nyusi”, em Xai-Xai inaugura-
do em finais do ano passado, também responde a uma necessida-
de premente em infraestruturas públicas. Leia neste Suplemento os 
principais acontecimentos dos dois anos de mandato de Filipe Nyusi 
como Presidente da República, completados no último sábado, 15 
de Janeiro de 2022.

Moçambique que queremos!
DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI

A
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Ruanda e SADC chamados a 
cooperar na luta contra o terrorismo

país tem estado a re-
gistar, de Julho do ano 
passado a esta parte 
grandes avanços no 

combate ao terrorismo na pro-
víncia de Cabo Delgado, onde 
foram destruídas as principais 
bases dos terroristas, encon-
trando-se estes desorientados.

Estes avanços significativos 
seguem-se à visão do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, que a 
par da reorganização do Exército 
nacional para se preparar contra 
este mal, conseguiu o compromis-
so dos apoios militares do Ruanda 
e da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC), 
para além de outros tipos de apoio 
europeus, asiáticos e americanos.

Com efeito, em Julho de 
2021 o Presidente da Repúbli-
ca anunciou a vinda de tropas 
ruandeses para apoiar as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 
no combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado, devolvendo a es-
perança na restauração da paz 
e segurança na província, afec-
tada pela violência desde 2017.

Cerca de um mês depois era 
accionada a Missão Militar da 
Comunidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SAMIM, 
sigla inglesa), para integrar os 
esforços das FDS e do Ruan-
da no combate ao terrorismo.

Desde a eclosão do fenómeno 
do terrorismo, a 5 de Outubro de 
2017, alguns distritos de Cabo 
Delgado, nomeadamente Mocím-
boa da Praia, Palma, Nangade, 
Quissanga, Muidumbe e Maco-
mia, foram alvo de ataques que 
causaram a morte de mais de 2000 
pessoas e outras mais de 817.000 
foram forçadas a deslocar-se das 
suas origens. De1de Janeiro a 
30 de Novembro de 2021, por 
exemplo, segundo o Presidente 
da República, foram registados 52 
ataques terroristas, contra os 160 
ataques em igual período do ano 
2020. Além de luto e dor, o terro-
rismo contribuiu para a destruição 
de infra-estruturas socioeconómi-
cas, património público e do te-
cido empresarial, causando uma 
quebra dos níveis de actividade, 
caracterizada pelo fechamento de 
empresas e instituições públicas.

De acordo com o Presidente da 
República, as operações conjun-
tas e combinadas entre as FDS, 
as forças da SADC e do Ruanda 
têm registado progressos assi-
naláveis, com impacto imediato 

na neutralização da capacida-
de combativa dos terroristas, o 
que alimenta as esperanças da 
população deslocada em retor-
nar às suas zonas de origem.

-“Fomos capazes não apenas 
de conter, mas de reduzir em três 
vezes o número de agressões ter-
roristas. Destacamos como resul-
tados operativos a captura de 245 
terroristas suspeitos, que após as 
necessárias diligências foram ob-
jecto de um processo da reinte-
gração nas suas comunidades no 
distrito de Palma”, disse o Chefe 
do Estado, acrescentando que em 
combate foram abatidos cerca de 
200 terroristas, incluindo alguns 
dos seus principais líderes que, 
para além de comandantes mili-
tares, eram ideólogos radicais e 
extremistas. Foi ainda capturado 
diverso material, desde armas e 
munições de diversos tipos e cali-
bres, viaturas, motorizadas, gera-
dores eléctricos, rádios de comu-
nicação, computadores, telefones 
satélites e vária documentação, 
que inclui manuais tácticos e do-
cumentação religiosa usada para 
doutrinação dos jovens terroristas.

Actualmente está reforçado o 
controlo de grande parte das zo-
nas anteriormente críticas, no-
meadamente distrito de Mocím- 
boa da Praia (aldeias Maputo, 
Awasse, Chinda, Mumo, Ntotoe,

Zâmbia, Quelimane, Diaca, 
Mbaú e a Vila de Mocímboa da 
Praia); Palma (vila de Palma e 

Quionga); Muidumbe (aldeia 
Chitunda, Xitaxi e Miengueléua); 
e distrito de Macomia (aldeia 
Chai, Litamanda e N ́tchinga).

Acordos e presença militar 
estrangeira

Filipe Nyusi recorreu ao Acor-
do de Cooperação que existe entre 
Moçambique e o Ruanda desde 
a década de 1990 para celebrar 
um memorando de entendimento 
sobre a cooperação no sector da 
Defesa e Segurança e o Acordo 
relativo ao Estatuto da Força de 
Apoio no Combate ao Terrorismo 
em Moçambique. É na sequência 
destes instrumentos que as forças 
do Ruanda estão no país, comum 
efectivo de 1000 homens, entre 
militares e polícias, para uma 
missão que vai terminar quando 
tiver sido erradicado o terroris-
mo em Cabo Delgado, segundo 
anunciou em Pemba, no dia 25 
de Setembro de 2021, o Presi-
dente ruandês, Paul Kagamé, du-
rante uma visita que efectuou ao 
contingente militar do seu país.

Por sua vez, o Presidente da Re-
pública disse que a participação 
do Ruanda se enquadra no princí-
pio da solidariedade e na defesa de 
uma causa nobre e comum, um es-
forço de defesa que não tem preço. 

-“Trata-se de salvar vidas 
humanas, de evitar a decapi-
tação de pessoas. Trata-se de 
evitar a destruição de bens e 
infra-estruturas públicas e pri-

vadas. O Ruanda está no terreno
a dar a vida de alguns dos seus 

melhores filhos, um sacrifício 
que merece o máximo carinho e 
respeito de todos os moçambica-
nos”, defende Filipe Nyusi. Em 
relação ao contingente da SADC, 
encontra-se no país no Pacto de 
Defesa Mútua da SADC e no Pro-
tocolo de Cooperação nas Áreas 
de Política, Defesa e Seguran-
ça, instrumentos ractificados por 
Moçambique. A Missão Militar 
da SADC foi aprovada pela Ci-
meira Extraordinária de Chefes 
de Estado e de Governos da or-
ganização regional que teve lugar 
a 23 de Julho de 2021 em Mapu-
to, quando Filipe Nyusi exercia 
a presidência rotativa da SADC.

O mandato das tropas estrangei-
ras é de ajudar as Forças de Defesa 
e Segurança no terreno a restaurar 
a segurança, tranquilidade e per-
mitir a retomada da normalidade 
para consolidar a paz definitiva.

- “Assegurar que a actuação das 
forças no terreno obedece a precei-
tos preconizados em instrumentos 
próprios e no âmbito de uma es-
trutura de comando previamente 
aprovada. Está absolutamente 
claro que os moçambicanos é que 
estão na vanguarda. São os nossos 
quadros que asseguram a direcção 
estratégica das operações”, garan-
te Filipe Nyusi, acrescentando que 
não existe nenhuma razão para se 
recear a presença e intervenção, 
nem das Forças da SADC, nem do 

contingente do Ruanda, uma vez 
que ninguém pediu uma recom-
pensa a Moçambique por estar a 
salvar as vidas de moçambicanos.

Plano de reconstrução
O Governo dirigido por Fili-

pe Nyusi sempre defendeu que a 
prevenção, o controlo e o com-
bate ao extremismo violento não 
se resumiam apenas a questões 
militares, mas também à in-
clusão de programas de desen-
volvimento comunitário local.

Trata-se de iniciativas e progra-
mas intensivos de formação e cria-
ção de oportunidades de emprego 
nas províncias de Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula, implementados 
pela Agência de Desenvolvimen-
to Integrado do Norte (ADIN).

O programa de prevenção e 
resiliência contra conflitos da 
ADIN poderá atingir um va-
lor superior a 100 milhões 
de dólares norte americanos.

Em paralelo, o Conselho de 
Ministros aprovou, no último 
trimestre do ano passado, o Pla-
no de Reconstrução da Provín-
cia de Cabo Delgado para o 
período 2021-2024, orçado em 
cerca de 300 milhões de dólares.

- “Este plano visa apoiar a re-
cuperação das zonas afectadas 
através das acções de assistência 
humanitária, recuperação de in-
fra-estruturas e actividade econó-
mica e financeira com projectos, 
a curto e médio prazos”, refere 
o Chefe do Estado. Este plano 
de Cabo Delgado tem o seu foco 
nas zonas onde as Forças de De-
fesa e Segurança expulsaram a 
presença terrorista e já estão em 
curso acções de reposição de algu-
ma sinfra estruturas danificadas.

Até ao presente momento foram 
realizadas acções de impacto ime-
diato nos domínios da assistência 
humanitária e das infra-estruturas 
económicas e sociais. Estas inter-
venções têmestadoacontribuirpa-
raa normalização das condições 
de vida, o retorno em segurança 
da população aos seus locais de 
origem com condições para a 
sua subsistência, autosuficiência 
e também a retoma da actividade 
económica local. Estão reabertas 
algumas vias de acesso que tinham 
sido interrompidas, restaurados 
serviços de telefonia móvel bem 
como de fornecimento de água e 
de energia eléctrica da rede públi-
ca em distritos como Mocímboa 
da Praia e Palma, por exemplo.

DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI

O
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Diálogo com a Renamo leva ao DDR

Registo de 
guerrilheiros

d e s a r m a m e n t o , 
D e s m o b i l i z a ç ã o 
e Reintegração 
(DDR) de ex-guerri-

lheiros da Renamo é um dos 
marcos dos primeiros dois 
anos do segundo mandato do 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, um processo que já 
abrangeu 3267 beneficiários.

O DDR é parte do Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacio-
nal assinado a 6 de Agosto de 
2019, em Maputo, pelo Chefe 
do Estado, Filipe Nyusi, e o 
presidente da Renamo, Ossu-
fo Momade, encerrando ne-
gociações iniciadas em 2015.

Estas ditaram igualmente a 
aprovação de um pacote sobre 
a descentralização administra-
tiva, possibilitando a eleição 
dos governadores provinciais 
em 2019 e dos administrado-
res distritais a partir de 2024.

Para além do Desarmamen-
to, Desmobilização e Reinte-
gração dos ex-guerrilheiros 
da Renamo, estava prevista a 
incorporação de parte destes 
nas fileiras das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambi-
que (FADM) e na Polícia da 
República de Moçambique, 
acções essas em efectivação.

O “Acordo de Maputo”, 
como ficou conhecido o epílo-
go da rota negocial, marcou o

cumprimento da promessa 
de Filipe Nyusi renovada na 
sua investidura para o segun-

do mandato como Presidente 
da República, segundo a qual 
“não descansaria enquanto 
não colocar ponto final às hos-
tilidades militares que opu-
nham o Governo e a Renamo”.

No dia da assinatura des-
te entendimento Filipe 
Nyusi comprometeu-se a 
trabalhar de forma empe-
nhada na implementação 
do DDR bem como para a 
restauração da paz no país.

Falou igualmente da ne-
cessidade de todos os mo-
çambicanos abraçarem a 
iniciativa e apoiarem a rein-
tegração dos ex-guerrilheiros 
da Renamo nas suas comu-
nidades, de modo a que es-
tes possam contribuir para o 
desenvolvimento nacional.

Até ao momento o DDR já 
abrangeu 3267 ex-guerrilhei-
ros da Renamo, do total de 
5221 previstos. Destes, 156 
são mulheres e 3141 homens. 

Esta informação foi partilha-
da pelo Chefe do Estado no 
seu último informe à Assem-
bleia da República sobre o 
Estado Geral da Nação, em 
que anunciou ainda o encerra-
mento de 11 bases da Renamo, 
do total de 16 identificadas.

Trata-se de bases militares 
da Renamo em Savane, Mu-
xúnguè, Inhaminga, Chemba, 
Marínguè, na província de So-
fala; Mabote, em Inhambane; 
Tambara, Mossurize, Báruè, 
em Manica; Zóbuè, em Tete; 
e Murrupula, em Nampula.

Na sua comunicação, Fili-
pe Nyusi disse que aderiram 
ao DDR 90 antigos mem-
bros da auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo, 
que voluntariamente aban-
donaram as matas para abra-
çar o caminho da paz, entre 
os quais oficiais superiores.

- “O processo do DDR tem 
sido conduzido num espíri-

O registo das forças residuais da Renamo, no âmbito do processo 
de Desarma- mento, Desmobilização e Reintegração, iniciou a 
29 de Julho de 2019, em Satungira, distrito de Gorongosa, em 
Sofala.
Esta actividade foi levada a cabo pelo Grupo Conjunto para o 
DDR, constituído por representantes do Governo, da Rena- mo e 
de forças internacionais da Argen- tina, Suíça, Alemanha, Zim-
babwe, Tanzania, Irlanda, Índia, Noruega e Estados Unidos da 
América.
O processo foi testemunhado pelo Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, e pelo líder da Renamo, Ossufo Momade, que con-
sideraram o acto um marco histórico para a pacificação efectiva 
do país.
A inscrição dos ex-guerrilheiros da Renamo visava flexibilizar 
o processo do DDR, previsto no Acordo de Paz e Reconciliação 
Nacional, assinado em Maputo, sob testemunho da União Afri-
cana e de toda a comunidade internacional.
Desde então o DDR tem conhecido avanços, não obstante as 
restrições impostas pela Covid-19, sob o acompanhamento do 
Governo, liderado por Filipe Nyusi, da Renamo, sob a assistên-
cia do enviado pessoal do Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para Moçambique, Mirko Manzoni.
A abertura ao diálogo pelo Chefe do Esta- do levou a que o DDR 
granjeasse apoio de diversas entidades, entre as quais a União 
Europeia, que recentemente anunciou 62 milhões de euros em 
prol da iniciativa.

DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI

to de confiança mútua e de 
colaboração profícua entre 
o Go verno, a Renamo, os 
parceiros internacionais e a 
equipa dirigida pelo enviado 
especial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas”, disse.

Revelou que graças ao bom 
entendimento entre o Go-
verno que dirige e a lideran-
ça da Renamo, foi possível,

junto à comunidade in-
ternacional, mobilizar re-

cursos financeiros neces-
sários para desenvolver 
programas de reintegração.

- “Uma vez terminado o 
processo de DDR teremos 
dado um grande passo para 
uma vitória colectiva, o que 
vai permitir assegurar que 
o sonho de todos nós, o de 
superar as feridas de uma 
guerra que tanto luto se-
meou, seja alcançado”, disse.

O
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Mudanças que inspiram 
resultados mais céleres

Benefícios da descentralização 
ultrapassam desafios

REMODELAÇÃO GOVERNAMENTAL

m Novembro de 2021 o 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyu-
si, efectuou mexidas 

no Governo, ao exonerar três 
ministros, dois dos quais de pe-
louros de defesa da soberania e 
integridade territorial, numa 
medida que, eminentemente, 
visa inspirar resultados mais 
céleres no xadrez governativo à 
luz do Programa Quinquenal.

Com efeito, o Chefe do Estado 
exonerou Jaime Bessa Neto do 
cargo de ministro da Defesa Na-
cional, Amade Miquidade, da pas-
ta do Interior, e Adelaide Anchia 
Amurane, do cargo de ministra na 
Presidência para Assuntos da Casa 
Civil. Em sua substituição, Filipe 
Nyusi nomeou Cristóvão Artur 
Chume para Ministro da Defesa 
Nacional, Arsénia Félix Massin-
gue para o Interior, e Constantino 
Alberto Bacela ao cargo de Minis-
tro na Presidência para os Assuntos 

da Casa Civil. Tratou-se da primei-
ra remodelação a nível ministerial 
a ser efectuada por Filipe Nyusi 
no presente ciclo governativo.

Nyusi realizou estas mexidas 
no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Constituição 
da República. Discursando na ce-
rimónia de tomada de posse dos 

novos titulares, o Presidente da 
República afirmou que o acto con-
figurava uma nova etapa nas insti-
tuições onde aqueles iriam prestar 
a sua contribuição. Dir-se-ia que 
nos casos dos ministros da Defe-
sa Nacional e do Interior, Filipe 
Nyusi tratou de “dar a César o que 
é de César”. Com efeito, o novo 

titular da pasta da Defesa Nacio-
nal dirige a casa que bem conhe-
ce pois, entre outros cargos, já foi 
assessor no Estado-Maior General 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique e dirigiu, com suces-
so, a Direccão da Política da De-
fesa, a Academia Militar Samora 
Machel e comandou o Exército.

A nova ministra do Interior, a 
primeira mulher a assumir o cargo 
desde a independência nacional, é 
quadro cujo percurso na Polícia da 
República de Moçambique é con-
sideravelmente rico, fazendo parte 
das primeiras mulheres da classe 
de generais, que inclui missões e 
funções de comando e direcção 
policial nas províncias de Mani-
ca, Nampula de Inhambane. Foi 
Comissária-Chefe da Migração e 
Directora-Geral do Serviço Nacio-
nal de Migração. Cristóvão Chume 
e Arsénia Massingue foram no-
meados numa altura em que o país 
enfrenta o flagelo do terrorismo e 

do extremismo violento nalguns 
distritos da província de Cabo Del-
gado, com tendência de alastrar-se 
na província do Niassa. Os sectores 
que dirigem fazem parte das For-
ças de Defesa e Segurança (FDS), 
conjuntamente com os Serviços de 
Informação e Segurança do Estado.

O Chefe do Estado disse que 
o combate ao terrorismo no solo 
pátrio e a restauração da normali-
dade nas regiões afectadas cons-
titui o desafio mais urgente para 
as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, tuteladas pelo 
Ministério da Defesa Nacional.

Por seu turno, Constantino Al-
berto Bacela é um quadro com 
provas dadas na gestão da coisa 
pública, cujas tarefas são realiza-
das na Presidência da República e 
incluem apoio ao Chefe do Estado 
na realização das suas actividades 
e garantir que a Presidência seja 
modelo no seu funcionamento.

S benefícios da des-
centralização ul-
trapassam os seus 
desafios e a preo-

cupação deve ser a busca de 
soluções para esses desafios. 
Em si, a descentralização é 
um meio para se atingir os ob-
jectivos definidos para a im-
plementação deste processo.

A 25 de Agosto de 2021 a ci-
dade de Maputo foi palco da I 
Sessão do Conselho Nacional de 
Coordenação, no quadro da ope-
racionalização do mecanismo de 
coordenação e articulação entre 
os órgãos centrais do Estado, 
os órgãos de governação des-
centralizada provincial, órgãos 
de representação do Estado nas 
províncias e as autarquias locais. 
O encontro tinha como objectivo 
a aprovação do regulamento in-
terno do Conselho Nacional de 
Coordenação e o aprimoramento 
do entendimento sobre os princí-
pios de articulação e coordena-
ção entre os órgãos centrais do 

Estado, os órgãos de governação 
descentralizada provincial, ór-
gãos de representação do Estado 
nas províncias e as autarquias 
locais. Nesta sessão o Presiden-
te da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, destacou, entre outros 
aspectos, que uma descentraliza-
ção mal conduzida pode dificul-
tar a implementação de progra-
mas de desenvolvimento do país. 
Segundo o Chefe do Estado, para 
evitar incumprimento dos planos 
traçados, recomenda-se um alto 
grau de cooperação, coordena-
ção e flexibilização na acção.

A descentralização não é ne-
nhuma novidade em Moçam-
bique, pois a Constituição da 
República de 1990 já previa 
esta forma de governação, numa 
perspectiva de fazer chegar o 
centro da tomada de decisões o 
mais próximo do povo. Porém, 
o actual modelo de governação 
descentralizada foi aprovado 
com a revisão pontual da Cons-
tituição da República de 2004, 

através da Lei no 1/2018, de 12 
de Junho. O modelo resulta dos 
entendimentos havidos entre o 
Presidente da República e o fa-
lecido líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, depois de vários 
encontros entre ambos, alguns 
dos quais até com carácter se-
creto, realizados tête-a-tête com 
a deslocação de Filipe Nyusi à 
Serra da Gorongosa. Contra to-
das as conjecturas e remando 
contra tudo, mercê da sua cora-
gem, perseverança, humanismo 
e amor ao povo moçambicano

- o seu patrão - Filipe Jacin-
to Nyusi foi cumpridor da sua 
promessa de que não descan-
saria enquanto a paz no país 
não fosse uma realidade. Como 
consequência desta perspicá-
cia do mais Alto Magistrado da 
Nação, assistiu-se à assinatu-
ra, a 6 de Agosto de 2019, do 
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional de Maputo, que 
abriu espaço, sobretudo, para 
a realização de eleições gerais 

e das assembleias provinciais 
num ambiente de segurança.

Com efeito, o actual modelo 
de descentralização tem com o 
objectivo organizar a participa-
ção dos cidadãos na solução dos 
problemas da sua comunidade, 
promover o desenvolvimento 
local e aprofundar e consolidar 
a democracia no quadro da uni-
dade do Estado moçambicano.

As atribuições da governação 
descentralizada estão plasma-
das no artigo 276 da Constitui-
ção da República. São órgãos 
de governação descentralizada 
na província a Assembleia Pro-
vincial, o Governador de Pro-
víncia e o Conselho Executivo 
Provincial. O legislador cons-
tituinte estabeleceu limites da 
descentralização, instituindo a 
figura de Secretário de Estado 
na Província, bem como esta-
belecendo a tutela, para que es-
ses órgãos não actuem fora da 
lei dos objectivos do Estado.

Desde que foram instalados os 

órgãos de governação descentra-
lizada, em 2020, vários foram os 
instrumentos legais, entre leis e 
decretos, aprovados, sobretu-
do para esclarecer e delimitar 
as áreas de actuacão, nomeada-
mente do Conselho Executivo 
Provincial, incluindo o Gover-
nador Provincial, enquanto en-
tidade singular, e a represen-
tação do Estado na província, 
incluindo o Secretário de Estado.

Para além desses instrumentos 
legais, foram realizados seminá-
rios de capacitação ministrados 
por quadros dos ministérios da 
Administração Estatal e Função 
Pública e da Economia e Finan-
ças e por vários outros especia-
listas, cujo objectivo é que os 
órgãos de governação descentra-
lizada e a representação do Es-
tado na província se apropriem 
das nuances do próprio processo 
e aprimorem cada vez mais os 
seus conhecimentos sobre o pró-
prio pacote da descentralização.

DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI

E

O
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Estradas e pontes a pensar na 
dinamização da produção

PÓS assumir o se-
gundo mandato, em 
2020, o Presidente da 
República, Filipe Ja-

cinto Nyusi, priorizou o desen-
volvimento de infra-estruturas 
rodoviárias que ligam as zonas 
de grande potencial agrícola 
bem como os principais corre-
dores de desenvolvimento, por 
forma a dinamizar a produção, 
comercialização e a economia.

Nos últimos dois anos muitas in-
fra-estruturas foram erguidas e rea-
bilitadas em várias partes do país e 
os benefícios são mais que visíveis: 
melhorou a transitabilidade e a li-
gação campo-cidade, incluindo a 
facilitação do escoamento da pro-
dução para os principais mercados.

Por exemplo, na província do 
Niassa foi asfaltada a estrada 
Cuamba-Muíta-Lichinga, parale-
la ao Corredor de Nacala, ligando 
as zonas de produção e de consu-
mo, como as cidades de Nampula, 
Cuamba e Lichinga, para além de 
assegurar a ligação com o Malawi 
para o escoamento de mercado-
rias, através do Porto de Nacala.

Em Cabo Delgado foi con-
cluída a asfaltagem da estrada 
Montepuez-Ruaça (135km), Xi-
tachi-Mueda e Roma-Negomano 
(70km), que vai facilitar a cone-
xão entre Pemba e Lichinga, bem 
como com a Tanzania, favorecen-
do o comércio transfronteiriço, 
regional e o escoamento de pro-
dutos e o desenvolvimento local.

Ainda nesta província, foram 
construídas pontes metálicas, uma 
sobre o rio Montepuez, na estrada 
Sunate-Macomia-Oasse, e duas 
sobre os rios Namikoe e Nihiro, 

respectivamente, na estrada Mon-
tepuez-Nairoto-Mueda, conec-
tando as zonas centro e norte de 
Cabo Delgado com o resto do país.

Arrancou a construção de uma 
segunda ponte metálica sobre o 
rio Messalo, na estrada Monte-
puez-Nairoto-Mueda, para pôr 
termo à situação de intransita-
bilidade no período chuvoso.

Estas obras estimularão a eco-
nomia local entre os distritos de 
Macomia, Muidumbe, Mueda, 
Nangade, Mocímboa da Praia, 
Palma e a vizinha Tanzania.

- “As realizações foram nu-
merosas e distribuem-se por 
áreas bastante diversas da vida 
nacional. Não estamos a falar 
de números. Estamos a falar da 
vida dos moçambicanos”, afir-
mou o Presidente da Republica.

Nas províncias de Nampula e 
Niassa começou a asfaltagem da 
estrada Malema-Cuamba, inte-
grada no Corredor de Nacala, e a 
reabilitação das estradas rurais, 
numa extensão de 627,3 quiló-
metros, nos distritos de Eráti, 
Mossuril, Mogincual, Memba e 
Monapo. Estas obras facilitarão 
a circulação de pessoas e escoa-
mento dos excedentes agrícolas 
e pesqueiros. Foi inaugurada, em 
2020, a estrada Nampula-Nametil, 
que estimula o desenvolvimento 
da cadeia de valor agrícola, ligan-
do famílias rurais aos principais 
mercados de Nampula, Mecon-
ta, Mogovoas, Moma e Angoche.

Ainda em Nampula, foi con-
cluída a montagem de duas pontes 
estratégicas sobre os rios Naca-
la e Muendaze, ligando Memba, 
Mazua, Chipeme e Posto Lúrio, e 

iniciada a asfaltagem da rodovia
Naguema-Chocas Mar, que vai 

impulsionar o turismo e agricultura.
Na Zambézia, foram foi concluí-

da a construção da ponte sobre o 
rio Licungo, em Malei, na estrada 
Malei-Maganja da Costa-Pebane, 
que reduz a distância entre a ca-
pital provincial e os distritos de 
Maganja da Costa, Mocubela e 
Pebane. Esta infra-estrutura vai 
alavancar substancialmente a acti-
vidade agrícola, pesqueira, turismo 

e vai incrementar a renda familiar. 
Arrancaram igualmente as obras 
de reabilitação de estradas rurais, 
numa extensão de 769 quilóme-
tros, nos distritos de Lugela, Ma-
ganja da Costa, Mocubela Peba-
ne, Morrumbala, Luabo e Chinde 

para dinamizar a economia local.
Na província de Tete iniciou 

a manutenção periódica de 269 
quilómetros da estrada Matema-
-Cassacatiza, cuja primeira fase 
abrange uma extensão de 135 qui-
lómetros, sendo de capital impor-
tância na ligação com os países 
do hinterland e com as cidades de 
Tete e Chimoio e o porto da Beira, 
através da Estrada N6, facilitan-
do a circulação de pessoas e bens.

Em Manica estão na fase 
conclusiva a manutenção pe-
riódica da estrada N7, troço 
Vandúzi-Rio Púngue, numa

extensão de 60 quilómetros e 
Guro-Rio Luenha, de 72 quilóme-
tros. Estas vias de acesso vão fa-
cilitar a mobilidade nas províncias 
de Manica, Tete e ligação com paí-
ses como o Zimbabwe, Malawi e 
Zâmbia. Na província de Sofala, o 
Executivo prosseguiu com a asfal-
tagem de 134 quilómetros da estra-
da Tica-Búzi-Nova Sofala, traba-
lho que inclui a construção de uma 
ponte sobre o rio Búzi, determinan-
te para o escoamento da produção 
agrária e pesqueira para grandes 
mercados e centros de consumo.

Na província de Inhambane co-
meçou a construção da nova ponte 
sobre o rio Save e reabilitação da 
antiga, intervenções que promo-
vem a integração territorial, ao 
permitir a ligação entre o Sul e o 

Centro de Moçambique através da 
Estrada Nacional Número 1 (N1).

- “Tendo em conta a importância 
inquestionável da N1, o Governo 
encontra-se a finalizar a mobiliza-
ção de 600 milhões de dólares para 
a reabilitação de cerca de 1.200 qui-

lómetros nas províncias de Inham-
bane, Sofala, Zambézia, Nampula 
e Cabo Delgado”, indicou o PR.

Ainda em Inhambane foi concluí-
da a manutenção do troço Pamba-
ra-Mangungumete, numa extensão 
de 35 quilómetros, e arrancaram 
as obras no troço Mangungumete-
-Rio Save, em secções críticas.

Em Sofala iniciaram os tra-
balhos de manutenção no troço 
Inchope-Gorongosa-Caia, em 
secções críticas da estrada, e está 
em curso a contratação do em-
preiteiro para intervir no troço 
Rio Save-Muxúngue–Inchope, vi-
sando melhorar a transitabilidade.

Na província de Gaza o Gover-
no concluiu a reabilitação da ponte 
sobre o rio Limpopo, em Xai-Xai, 
que garante uma transitabilidade 
cómoda e segura. Foram igualmen-
te concluídas as obras de asfalta-
gem da estrada Caniçado-Com-
bumune-Mapai (190 quilómetros) 
e que potencia o incremento do 
comércio transfronteiriço e a ac-
tividade turística, com incidência 
nos parques nacionais de Banhine 
e Limpopo. Com estas obras, fi-
cou concluída a ligação da estra-
da, de Caniçado a Chicualacuala.

Na província de Maputo foram 
concluídas as obras de reabilitação 
e ampliação da Estrada Nacional 

Número 4 (N4) e a construção do 
nó de Tchumene, ligando a Estrada 
Circular de Maputo e a N4, o que 
melhorou a ligação entre as cida-
des da Matola e Maputo, a mobi-
lidade urbana no Grande Maputo e 
o tráfego de e para a África do Sul.
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15 de Novembro 
de 2021 o Presi-
dente da Repúbli-
ca, Fi- lipe Nyusi, 

assis- tiu à cerimónia de
baptismo e partida da Ilha de 
Goeje, na Correia do Sul, da 
Plataforma Flutuante FLNG- 
-Coral Sul, com destino a Mo- 
çambique, onde deverá asse- 
gurar a primeira exploração 
do gás natural descoberto na 
Bacia Sedimentar do Ro- vuma, 
na província de Cabo Delgado.
O acto marcou a conclusão da 
construção de uma infra-estrutura 
que vinha a ser construída desde 
2018, com investimentos glo-
bais avaliados em sete biliões de 
dólares norte-americanos, o que 
é visto como revelador da capa-
cidade de estruturação de pro-
jectos complexos pelos parcei-
ros e o Governo moçambicano, 
particularmente numa fase em 
que o mercado de gás tem vindo 
a evidenciar enormes desafios.

Dirigindo-se aos presentes na 
cerimónia realizada na Correia 
de Sul, Filipe Nyusi classificou o 
acto como um marco no percurso 
de desenvolvimento económico 
de Moçambique. Acrescentou que 
a descoberta, em 2010, de uma das 
maiores reservas de gás natural do 
mundo mudou a perspectiva da 
economia de Moçambique e abriu 
novos horizontes de desenvol-
vimento que começam a cintilar 
com a plataforma e com a conclu-
são da perfuração de seis poços 
em princípios de Novembro, o 
que permitirá o início da produ-
ção do gigantesco reservatório da 
Coral Sul, na bacia do Rovuma.

- “Hoje temos a oportunida-
de de, não obstante as contrarie-
dades impostas pela pandemia 
da Covid-19 e outros desafios, 
anunciar que foi possível imple-
mentar o plano acordado entre 
o Governo de Moçambique e os 
parceiros para o início da produ-
ção e efectivação dos primeiros 
carregamentos de GNL a partir 
da Plataforma Flutuante neste ano 
de 2022, o que evidencia a nossa 
determinação e resiliência”, refe-
riu o Presidente. Trata-se de boa 
notícia, porquanto, segundo Filipe 
Nyusi, Moçambique, de pequeno 
produtor de gás natural passa-
rá para um actor relevante entre 
os produtores mundiais de GNL.

- “Esperamos que num futuro 
próximo, sejam estimulados os 
investimentos nas infra-estruturas 
nacionais há mais empregos, dis-
ponibilidade de mais um fonte 
de combustíveis para a geração 

de energia doméstica e para a in-
dustrialização de Moçambique, 
desde a petroquímica e outro tipo 
de produtos induzindo um novo 
dinamismo na economia que que-
remos que seja mais robusta”, 
destacou o Presidente da Repúbli-
ca. Recordou que o gás natural é 
também o combustível de eleição 
para a transição energética e di-
versificada e permitirá mitigar o 
impacto das mudanças climáticas 
e responder os desafios no quadro 
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável sobretudo na 
componente do Acesso Univer-
sal de Electricidade, em 2030.

Para o Chefe do Estado, não 
há dúvidas que o Gás Natu-
ral Liquefeito de Moçambi-
que vai afirmar-se no mercado

internacional e observou que: 

“estamos todos cientes da neces-
sidade duma acção global para 
travar as mudanças climáticas 
sendo, por isso, necessário con-
trolar as emissões de carbono que 
estão a atrair a atenção de todo o 
mundo”. Sublinhou que Moçam-
bique com os seus mais de 150 
triliões de pés cúbicos de reser-
vas de gás, oferece garantias de 
fornecimento fiável e competi-
tiva de GNL por várias décadas”

Projecto renderá emmédia 740 
milhões de dólares/ano

Diferentemente de outros projec-
tos que serão desenvolvidos par-
cialmente no mar e em terra (como 
por exemplo o Golfinho e Mam-
ba), o projecto Coral Sul-FLNG 
será desenvolvido na sua totalida-
de em águas profundas (offshore).

Assim, especialistas na matéria 
consideram que, dada as especi-
ficidades técnicas deste projecto, 
torna-se técnica e economicamente 
complexo transportar o gás natural 
para a terra, para o consumo do-
méstico, visto que seria necessário 
instalar infra-estruturas (gasodu-
tos) exclusivamente dedicados ao 
transporte de gás para o mercado 
doméstico a custos competitivos.

Por essa razão o Coral Sul- 
FLNG não contempla a alocação 
de gás para o mercado doméstico.

Contudo, a porção de gás natural 
deste projecto que seria dedicado 
ao mercado nacional, em cumpri-
mento da obrigação de forneci-
mento de gás natural ao mercado 
doméstico, ficou diferido para os 
projectos subsequentes da mesma 
concessionária da Área 4 (pro-

jecto Coral Norte e/ou Mamba), 
numa obrigação cumulativa com 
a que lhe couber nesses projectos.

Não obstante a não alocação 
do gás para o mercado domésti-
co, o projecto Coral Sul-FLNG 
trará ganhos consideráveis ao 
Estado estimados em 19 biliões 
de dólares durante a vida útil do 
projecto, que é de 25 anos e com 
arrecadações médias anuais de 
cerca de 740 milhões de dólares.

No que concerne ao Conteúdo 
Local, o projecto Coral-FLNG 
irá gerar ganhos nas seguintes 
componentes: garantia da con-
tratação de nacionais em cerca 
de 570 trabalhadores (Projecção 
2022-2046). Salienta-se aqui que 
até o ano 2021 já haviam sido 
contratados cerca de 490 cida-
dãos moçambicanos. Está tam-
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bém prevista a nacionalização 
em cerca de 90% da mão-de-obra 
moçambicana em 2037 através da 
alocação progressiva de moçam-
bicanos na operação do projecto 
e substituição de expatriado; Ga-
rantia da formação contínua para 
assegurar as actividades de opera-
ções da plataforma, nas áreas de 
produção, geologia e geofísica, 
reservatórios, perfuração e outros;

O projecto também deverá 
assegurar o desenvolvimento 
de programas de formação em 
coordenação com a UEM, Uni-
Lúrio, UDM, ISUTC, Unizam-
beze e Universidade Católica;

Em matérias de provisão de bens 
e serviços destaca-se que, pese 
embora os trabalhos de produção 
serem efectuados todos no mar, 
várias actividades de suporte às 

operações em terra, que incluem o 
fornecimento de bens e serviços, 
poderão ser adquiridas e forneci-
das por provedores locais (alguns 
em parceria com empresas estran-
geiras), destacando-se, entre elas, 
a logística e serviços de agencia-
mento para os navios e equipamen-
tos (actividades portuárias maríti-
mas, serviços aduaneiros, serviços 
de expedição de mercadorias);

Nos serviços de apoio marí-
timo há oportunidades no abas-
tecimento de combustíveis, res-
tauração, gestão de resíduos, 
fixação (de equipamentos) a bor-
do, diversos serviços de forneci-
mento para navios, entre outras.

Outros serviços que provirão de 
entidades locais são a logística, 
transporte, serviços aduaneiros, 
apoio administra tivo, arrenda-

mento de escritórios, alojamento, 
restauração, finanças, seguros, 
serviços médicos, segurança, e 
outros. Refira-se que o projecto 
em andamento irá fornecer ca-
pacitação contínua a Pequenas 
e Médias Empresas (PME) e 
fornecedores moçambicanos.

Findos 25 anos a infra-
estrutura reverterá a

Favor do estado
Outros dados disponíveis indi-

cam que a fase de produção do 
projecto Coral Sul-FLNG tem a 
duração de 25 anos, pelo que após 
este período a plataforma passa a 
pertencer ao Estado. Nessa altu-
ra caberá ao Governo decidir o 
que fazer com a infra-estrutura.

Significa isso que na eventuali-
dade de ainda haver gás natural e 
a integridade da plataforma per-
mitir que ela continue em ope-
ração poderão ser feitos outros 
contratos com o mesmo operador 
ou com outros que ofereçam me-
lhores termos e condições, não 
se descurando a possibilidade 
de ser a própria Empresa Nacio-
nal de Hidrocarbonetos (ENH) a 
dar continuidade das operações.

Em caso não haver con-
dições de continuidade de 
negócio a plataforma será 
desmobilizada, conforme es-
tabelecido no Regulamento 
das Operações Petrolíferas.

Refira-se que esta plataforma 
flutuante chegou às aguas ter-

ritoriais neste mês de Janeiro. 
Após ancoragem e a respectiva 
conexão com as linhas de fluxo e 
as linhas de elevação seguir-se-á 
o processo de comissionamento 
,que irá consistir em operações 
de testagens de equipamento, 
antes do início da produção.

Contudo, antes da entrada em 
funcionamento da plataforma, 
será efectuada uma vistoria à 
mesma, no âmbito do Regu-
lamento de Infra-estruturas e 
Operações Petrolíferas. Após 
esta vistoria, será emitida uma 
Licença de Operação. O iní-
cio de produção esta previs-
to para o segundo trimestre 
de 2022 o início da produção.
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PRAVIDA: água potável chega a 
mais de 20 milhões de pessoas 

INICIATIVA PRESIDENCIAL

ais de vinte milhões 
de pessoas passa-
ram a ter acesso à 
água potável e 13 

milhões ao saneamento em re-
sultado, em grande medida, 
da implementação da inicia-
tiva presidencial Programa 
Água para a Vida (PRAVIDA).

Lançado em 2018 pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, o PRAVIDA é uma das 
suas bandeiras governativas 
para melhorar o abastecimento 
de água e saneamento em Mo-
çambique, condição essencial e 
fundamental para elevar o bem-
-estar social dos moçambicanos.

Nos últimos dois anos o Go-
verno liderado por Filipe Nyu-
si construiu e disponibilizou 
infra-estruturas, a nível na-
cional, garantindo o contínuo 
aumento do acesso à água e 
saneamento para as comunida-
des nas zonas rurais e urbanas.

O Chefe do Estado destacou o 
facto de o programa ser executado 
com base no Orçamento Geral do 
Estado e afirmou que “orgulhosa- 
mente, o fazemos com o propó-

sito de aumentar cada vez mais a 
disponibilidade do precioso líqui-
do nas zonas rurais e urbanas”.

O Presidente da República 
acrescentou que as intervenções 
feitas no acesso aos serviços de 
abastecimento de água possi-
bilitaram que o acesso à água 
potável passasse de 19,1 mi-
lhões de pessoas, em 2020, para 
20,3 milhões de pessoas, em 
2021, e o acesso ao saneamen-
to de 12,5 milhões de pessoas 
para 12,9 milhões de pessoas.

Os números são claros, pois 
em 2015, quando Filipe Nyu-
si iniciou o primeiro mandato 
cerca de 12.6 milhões de pes-
soas tinham acesso aos servi-
ços de abastecimento de água 
e 7.7 milhões ao saneamento.

A título de exemplo, des-
taca-se, na província e cida-
de de Maputo, a conclusão 
da Estação de Tratamento de

Água de Sábiè com capaci-
dade de produção de 60 mil 
metros cúbicos e sua linha de 
transporte de quase 100 quiló-
metros até ao Bairro da Macha-
va, no município da Matola.

Os sistemas de abastecimen-
to de água da Ponta do Ouro, 
Ressano Garcia, Catembe-
-Nsimi, Machubo e Macandza 
que beneficiarão, numa pri-
meira fase, 565 mil pessoas.

Na província de Gaza foi 
concluída a reabilitação e ex-
pansão dos sistemas de abas-
tecimento de água de Ma-
caense Banga, Mukatchana, 
Siqueto-Sede, Changanine Hate-
-Hate, Mapai Rio e Chicualacua-
la, que estão a beneficiar a mais 
de 25 mil pessoas adicionais.

Na província de Inhambane 
foram concluídos os sistemas de 
abastecimento de água de Funha-
louro e Mapinhane que estão a 
beneficiar mais de 15 mil pessoas. 
Destaca-se na província de Sofala 
a conclusão dos sis- temas de abas-
tecimento de água de Inhaminga, 
Maríngué e a reabilitação dos sis-
temas de abastecimento de água de 
Savane e Nhangaú que estão a be-
neficiar mais de nove mil pessoas.

Na província da Zambézia fo-
ram concluídos os sistemas de 
abastecimento de água de Êrrego, 
Muakiua e Mepuaguia que estão a 

beneficiar cerca de 10 mil pessoas.
Concluiram-se na província de 

Nampula os sistemas de abasteci-
mento de água de Muacone Ser-
ração, Quixaxe, Napai-Namialo, 
Cazuzo e Umuato que estão a be-
neficiar a mais de 15 mil pessoas.

Na província de Cabo Delga-
do foram concluídos os sistemas 
de abastecimento de água de 
Quionga, Meza, Negomano, Na-
mweto e Mazeze que estão a be-
neficiar mais de 12 mil pessoas.

Como corolário foram esta-
belecidas 18.233 ligações do-
miciliárias nas cidades e vilas 
que estão a beneficiar cerca de 
97 mil pessoas. Sobre as fontes 
de água, o Governo construiu de 
raiz 358 e reabilitadas 381 fontes, 
que estão a beneficiar adicional-
mente e cumulativamente 221 
mil pessoas em todo território 
nacional. Como se pode consta-
tar, as infra-estruturas de água 
decorrem em paralelo com as de 
energia, estradas, pontes e mais.

O Governo registou o aumento 
da percentagem de agregados fa-
miliares que passaram a ter aces-
so a fontes de água segura de 64 

por cento em 2020 para 73 cento 
em 2021. Em 2022 pretende-se 
aumentar a cobertura de abaste-
cimento de água para a as rurais 
até 54 por cento e para as zonas 
urbanas 84.4 por cento. Entretan-
to, o programa PRAVIDA é uma 
iniciativa presidencial coorde-
nada pelo Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos que tem como objectivos 
acelerar a reabilitação e/ou cons-
trução de novos sistemas de abas-
tecimento de água, promover o sa-
neamento e erguer infra-estruturas 
de armazenamento com vista a 
providenciar o bem-estar social.

O PRAVIDA é de âmbito na-
cional e está em implementação 
desde 2018 e com o horizonte 
de 2024. Projecta-se que mais 
de 2.099.360 milhões de pessoas 
sejam beneficiados com infra-
-estruturas de abastecimento de 
água e saneamento, contribuin-
do substancialmente para o al-
cance dos Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS).
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Mais energia para 
áreas urbanas e rurais

PROJECTO ELECTRIFICAR MOÇAMBIQUE

governo empenhou-
-se na promoção de 
mais investimen-
to público e priva-

do de expansão e reforço das 
infra-estruturas eléctricas 
para o aumento da capacida-
de de geração e distribuição 
de energia a nível nacional, 
para estimular o desenvolvi-
mento industrial e a economia.

Para tal, foram incrementa-
dos 650 Megawatts de capa-
cidade de geração de energia 
e a implantação dos primeiros 
750 quilómetros da nova “Es-
pinha Dorsal de Alta Tensão”, 
interligando o Sistema de Trans-
porte Norte ao Sul do país.

Assim, no quadro do reforço 
da geração de energia eléctrica, 
o Governo retomou o desenvol-
vimento do projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa, 
com a liderança da empresa 
Electricidade de Moçambique 
e da Hidroeléctrica de Caho-
ra Bassa, criando, para tal, um 
gabinete que se dedica exclusi-
vamente à sua implementação.

Foram assinados acordos co-
merciais considerados um marco 
importante para o arranque das 
obras de construção da Central 
Térmica de Temane, que irá adi-
cionar 450 Megawatts de geração 
de energia eléctrica no Sistema 
Eléctrico Nacional. Arrancaram 
igualmente as obras de constru-
ção da Linha de Transporte de 
Energia Temane-Maputo, com 
400kV, numa extensão de 563 
quilómetros, que inclui a constru-
ção de subestações de Vilanku-
lo, Chibuto e Marracuene, com 
capacidade total de 700MVA.

Estas obras irão garantir a 
interligação com os países da 
região, através do Sistema de 
Transporte Sul, ligado à Rede 
Eléctrica da África do Sul, via-
bilizando, dessa forma, o objec-
tivo estratégico de posicionar 
Moçambique como Pólo Re-
gional de Geração de Energia.

- “Adicionámos uma capa-
cidade de transformação total

de 605MVA na Região Sul, 
dos quais 530MVA na província 
de Maputo e 75 MVA em Gaza, 
e uma capacidade de transfor-
mação de 60MVA na região 
norte, sendo 50MVA em Tete, 
10MVA em Manica e 35MVA 
no Niassa, reforçando a Rede 
do Sistema Eléctrico Nacional”, 
explicou o Chefe do Estado.

O Governo rubricou ainda 
acordos comerciais para a im-
plantação das centrais com recur-
so a fontes renováveis, de Cuam-
ba (30MW) e de Mecúfi (20MW), 
adicionando uma capacidade de 
50MW à rede eléctrica nacional. 
Segundo o Chefe do Estado foi 
concluída a electrificação de nove 
sedes de postos administrativos 
através da rede eléctrica nacional.

Nas energias renováveis, foram 
electrificadas cinco sedes de pos-
tos administrativos: Matchedje, 
em Sanga; Zimane, em Mabote; 
Alto Changane e Changanine, 
em Chibuto, e Ilha de Inham-
bane, na Terra da Boa Gente.

O Governo instalou ainda, em 
regime piloto, o sistema de irriga-
ção solar num campo agrícola da 
Associação Mulheres Tlawene, 
em Chókwè, e adoptados siste-
mas solares residenciais, comple-
mentando o modelo híbrido da 
electrificação fora da rede eléc-
trica nacional, em parceria com 
o sector privado, beneficiando 
mais de 34 mil e 207 famílias.

No total foram electrificados 
34 de 135 postos administrati-
vos no quinquénio 2020-2024.

Os investimentos realizados na 
área de energia eléctrica permiti-
ram o estabelecimento de mais de 
191 mil novas ligações nas áreas 
urbanas, peri-urbanas e rurais, 
garantindo que cerca de 850 mil 
pessoas tivessem acesso à energia 

eléctrica pela primeira vez, ele-
vando a Taxa de Acesso Domésti-
co a este recurso para 42 por cento.

- “Retirámos a barreira do 
poder das famílias ao acesso 
à energia eléctrica, eliminan-
do a taxa de ligação de 3501,00

meticais exigida a quem preten-
de dispor de energia pela primeira 
vez, cumprindo com a promessa 
feita aquando da minha tomada de 
posse” lembrou o mais alto ma-
gistrado da nação, acrescentando 

que o povo celebra a remoção da 
taxa e liberalização do sector de 
produção energética, expandin-
do o acesso à energia para todos.

- “Pode-se dizer que estão 
criadas as condições para a rea-
lização do sonho de electrificar 
Moçambique”, referiu. Com os 
investimentos realizados foram 
efectivadas mais de 290 mil no-
vas ligações, em áreas urbanas, 
peri-urbanas e rurais, permitindo 
que cerca de um milhão e 450 mil

pessoas tivessem acesso à ener-
gia pela primeira vez, o que irá as-
segurar o alcance de 34 por cento 
da população, um passo visando 
o alcance do acesso universal 
em 2030. O Executivo concluiu 
a linha de transmissão a 110kv, 
ligando Cuamba a Marrupa, na 
província do Niassa, contemplan-
do uma vasta extensão da rede de 
distribuição ao longo do corredor, 
a interconexão com os distritos 
de Balama e Namuno, em Cabo 
Delgado, e a ligação de 25 mil fa-
mílias. Foi erguida ainda a linha 
de transmissão a 110kV ligan-
do Chibabava a Vilankulo, com 
uma componente de expansão e 
reforço da rede de distribuição.

Igualmente lançou o concurso 
do projecto da linha de interliga-
ção Moçambique-Malawi, que 
ligará Matambo, na província de 
Tete, ao Malawi, concretizando, 
deste modo, a estratégia de inte-
gração regional que visa conso-
lidar a posição de Moçambique 
como polo energético regional.

No sector de Energia foram re-
postas as linhas de energia afec-
tadas pelas calamidades numa 
extensão de mil quilómetros nas 
províncias de Cabo Delgado, 
Manica e Sofala, com um va-
lor de investimento de cerca de 
720 milhões de meticais. Ainda 
nesta província, foi restabeleci-
da a energia em cinco distritos 
afectados por acções terroristas.
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Celeridade na justiça e avanços na 
luta contra a corrupção

Aeroporto FJN

JUSTIÇA

ma das grandes marcas 
do Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
na sua governação é, 

sem dúvida, a luta cerrada contra 
a corrupção. A expressão máxi-
ma desta “guerra” é o início, ano 
passado, do julgamento do maior 
escândalo financeiro de que há 
memória no país e que lesou o Es-
tado em 2.2 mil milhões de dóla-
res. No tribunal estão 19 réus do 
chamado caso “Dívidas não de-
claradas” em que estes beneficia-
ram de parte do valor dos emprés-
timos destinados à viabilização 
do projecto de proteccão costeira.

Os valores, segundo a acu-
sação, foram recebidos através 
de subornos pagos pela Pri-
vinvest, fornecedora dos equi-
pamentos necessários para a 
implementação da iniciativa, 
através de transferências direc-
tas para contas bancárias ou de 
empresas criadas para o efeito.

Entretanto, no âmbito do me-
canismo de recuperação de ac-
tivos, a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) conseguiu rea-
ver 15 por cento do valor total 
dos 2,2 mil milhões de dólares.

Aliás, no seu informe anual à 
Assembleia da República, refe-
rente ao Estado Geral da Nação, o 
Presidente da República reiterou a 

necessidade do fortalecimento de 
medidas para a erradicação des-
te mal, referindo-se, particular-
mente, a monitoria e elaboração 
de planos sectoriais de preven-
ção e combate à corrupção em 

17 ministérios e sete províncias.
Em 2021, por exemplo, os Ga-

binetes de Combate à Corrupção e 
Procuradorias Provinciais recebe-
ram um total de 1079 processos, 
dos quais 641 continuavam em 

instrução e 438 tinham o seu des-
fecho. Dos processos entrados, 97

por cento, ou seja, 1050 são 
do sector público. Relativamente 
ao sector privado, deram entrada 
29 casos dos quais, quatro estão 

relacionados com corrupção pas-
siva, 21 com corrupção activa e 
quatro de tráfico de influências.

Ainda no âmbito do com-
bate à corrupção, disse que o 
trabalho cingiu-se no reforço

da fiscalização da legalida-
de dos actos administrativos na

Administração Pública, ten-
do para o efeito sido julgados 
89 dos 250 processos do Con-
tencioso Administrativo, o que 
corresponde a 36 por cento de 
execução face ao programado.

Na implementação da Lei de 
Probidade Pública, através das 
Comissões de Recepção e Veri-
ficação da Procuradoria Geral da 
República e dos órgãos subordi-
nados, foram registados cerca de 
49 mil e 525 declarações de bens, 
representando um aumento de 4,9 
por cento em relação ao ano an-
terior e um aumento em 39 por 
cento acima da meta programada.

No mesmo período foram as-
sistidos 84 mil e 377 cidadãos 
carenciados, ao mesmo tempo 
que aumentou a eficiência e cele-
ridade, reduzindo, deste modo, a 
pendência processual, através da 
consolidação do sistema infor-
mático de gestão documental e 
processual, tendo julgado 54 mil 
e 76 casos nos tribunais judiciais.

província de Gaza passou a 
contar com um aeroporto, inau-
gurado em Novembro de 2021 
pelo Presidente da República, 

Filipe Nyusi, em preendimento que vai 
contribuir para a dinamização da econo-
mia desta região do país, com projectos 
de desenvolvimento em carteira. Gaza 
era a única província sem aeroporto.

É o maior empreendimento construído de 
raiz na província, no período pós-independên-
cia, e um dos mais modernos de Moçambi-
que, a par dos aeroportos de Maputo (requali-
ficado) e Nacala, construído também de raiz. 
A obra custou cerca de 75 milhões de dólares, 
valor desembolsado pelo governo da Repúbli-
ca Popular da China, em forma de donativo.

O aeroporto, baptizado Filipe Jacinto 
Nyusi, localiza-se a cerca de 25 quilóme-
tros da cidade de Xai-Xai, capital provin-
cial de Gaza, e compreende uma pista de 
aterragem de 1.800 metros, numa área to-

tal de cerca de nove mil metros quadrados.
A infraestrutura poderá dinamizar várias 

iniciativas em carteira, como a exploração 
de diamantes e as areias pesadas, turismo e 
ainda o mega-projecto da Zona Económica 
Especial de agro-negócio do Limpopo, apro-
vado pelo Governo para permitir o incre-
mento da produção, produtividade e indus-
trialização desta parcela da província. Aliás, 
este posicionamento é também assumido por 
diversas personalidades da província, que 
afirmam que a infraestrutura é um marco 
histórico, que abre uma nova página no de-
senvolvimento do sector do turismo e para a 
atracção de investimentos, tendo em conta as 
potencialidades que a Gaza detém. Apesar da 
complexidade da obra, aliada a vários facto-
res, entre os quais a pandemia da Covid-19, 
que atrasou ou paralisou vários projectos em 
todo o mundo, a infraestrutura foi concluída 
em tempo útil, de três anos, após o lançamen-
to da primeira pedra a 5 de Outubro de 2018.

DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI
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Fim do bloqueio financeiro a Moçambique
este mês o Governo e o 
Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) vão 
retomar as negociações 

para o retorno do financia-
mento programático ao Esta-
do moçambicano, justificado a 
instituição da Bretton Woods 
a sua decisão por aquilo que 
considera de gestão transpa-
rente e racionalização da des-
pesa pública nos últimos anos.

A ajuda do FMI e vários ou-
tros parceiros de cooperação 
internacional foi suspensa em 
2016, na sequência da desco-
berta das dívidas não declara-
das, que lesaram o país em mais 
de 2 mil milhões de dólares.

Desde então o Governo liderado 
pelo Presidente da República, Fi-
lipe Jacinto Nyusi, apostou numa 
diplomacia económica que para 
além da atracção de investidores 
estrangeiros passava também pelo 
fortalecimento da credibilidade 
de Moçambique nos mercados 
internacionais, procurando igual-
mente trazer de volta os princi-
pais parceiros do apoio progra-
mático ao Orçamento do Estado.

Aliás, no seu informe anual o 
Presidente da República destacou 
o aprofundamento da diplomacia 
económica que resultou em várias 
parcerias e mobilização de vários 
recursos para o desenvolvimento.

- “Em resultado da diplomacia 

económica, mobilizámos cerca 
de 24,8 mil milhões de meticais 
para apoio a projectos de desen-
volvimento do sector público e so-
cial, concorrendo para a melhoria 
do sistema de segurança pública, 
do sistema de saúde com foco no 
combate as doenças pandémicas. 
Mobilizámos fundos, no âmbito 
do Plano Nacional de Resposta à 
Pandemia da Covid-19, sendo que 
a União Europeia disponibilizou 
100 milhões de euros”, disse o 
Presidente da República. Ainda de 
acordo com o Chefe do Estado, o 
Governo esta beleceu acordos de 
perdão ou suspensão da dívida com 
parceiros como a França e a Repú-
blica Popular da China, permitindo 

a mobilização de fundos para inves-
timentos públicos e para o desenvol-
vimento socioeconómico do país.

Em relação às negociações 
com o FMI, sabe-se que as mes-
mas versarão sobre um progra-
ma de financiamento ampliado 
para Moçambique, visando aju-
dar a aliviar as pressões financei-
ras num contexto de recuperação 
económica, apoiar a agenda das 
autoridades na redução da pobre-
za e na restauração de um cresci-
mento equitativo e sustentável.

As negociações com o FMI po-
dem ser consideradas também um 
sinal da eficiência do Governo na 
gestão da despesa num contexto de 
restrições e com recurso a recei-

tas próprias que levou a que Mo-
çambique conseguisse assegurar 
o financiamento das actividades 
essenciais da economia e criasse 
uma capacidade para que a di-
nâmica económica continuasse.

Para além do apoio financeiro, o 
FMI poderá dar uma assessoria às 
finanças públicas moçambicanas, 
sobretudo no que que respeita à 
gestão da dívida pública, visto que 
o pagamento dos empréstimos pú-
blicos está a desviar recursos que 
viabilizariam sectores importantes 
de desenvolvimento, ao mesmo 
tempo que sufoca o Estado, limitan-
do a sua capacidade de satisfazer 
as suas necessidades prioritárias

DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI

SADC reforçou capacidade de 
enfrentar desafios globais

SOB PRESIDÊNCIA DE MOÇAMBIQUE

uando em Agosto de 
2020, Moçambique 
assumiu a lideran-
ça da Comunidade 
de Desenvolvimen-

to da África Austral (SADC), 
o Chefe do Estado, Filipe Ja-
cinto Nyusi, apostou numa 
presidência orientada para 
resultados em vários sectores.

As áreas identificadas como 
prioritárias, nesse contexto, foram 
a saúde pública; resiliência face 
aos efeitos das mudanças climá-
ticas; envolvimento do sector pri-
vado e promoção da SADC como 
destino de investimento; paz e 
segurança: combate ao terroris-
mo; infra-estruturas e segurança 
alimentar. Durante o ano que du-
rou o mandato da Presidência da 
SADC, Moçambique, sob a lide-
rança do Presidente Filipe Nyu-
si, os países da região sofriam o 
impacto negativo e devastador da 
pandemia da Covid-19, com um 
elevado número de infecções e 
óbitos, bem como na desacelera-
ção e recessão nas suas economias.

“Durante a nossa Presi-
dência, através do Comi-
té Técnico alargado aos 
Ministros da Saúde, as nossas in-
tervenções foram orientadas pela

busca de equilíbrio entre as 
medidas de protecção restritivas 
introduzidas e a necessidade de 
mantermos aberto o intercâm-
bio entre os países da região”, 
disse Nyusi, na sessão de encer-

ramento da cimeira ordinária da 
SADC , realizada em Lilongwe, 
no Malawi, e que marcou o fim 
da presidência de Moçambique da 
organização. Enfatizou que a prio-
ridade do nosso país foi também 
a coordenação da resposta à pan-
demia da Covid-19 e à aquisição 
e distribuição de vacinas, bem as-
sim as medidas para impedir o co-
lapso dos sistemas de saúde, com 
iniciativas macro- -económicas e 
fiscais para o funcionamento dos 
sectores produtivos ao nível na-
cional e regional, com a reabertu-
ra cautelosa da circulação de pes-
soas e bens no espaço da SADC.

No que respeita à resiliência 
face aos efeitos das mudanças cli-
máticas, a região tem sido afecta-
da por desastres naturais que têm 
resultado na destruição de infra-
-estruturas, interrupção prolonga-
da de serviços essenciais, paralisa-
ção total da actividade económica, 
insegurança alimentar e, por ve-
zes, na perda de vidas e de sub-
sistência de comunidades inteiras.

Para minimizar os impactos 
negativos deste fenómeno foi 
lançado, no dia 21 de Junho de 
2021, em Nacala, província de 
Nampula, o Centro de Operações 
Humanitárias e de Emergência 
(COHE) da SADC. “É nossa con-
vicção que, com o lançamento 
do COHE, estão criadas as bases 
para a rápida conclusão das for-
malidades legais para a sua ope-
racionalização, nomeadamente 

a assinatura do Acordo de Sede 
entre Moçambique e o Secreta-
riado da SADC, assim como do 
Memorando de Entendimento 
entre os Estados Membros”, dis-
se o Presidente da República.

Moçambique também defi-
niu como uma das prioridades 
da sua presidência, o lançamen-
to do 1o Fórum de Negócios da 
SADC, com o objectivo de dar 
relevância ao envolvimento da 

comunidade empresarial na im-
plementação da agenda de de-
senvolvimento da SADC e a ne-
cessidade de promover a região 
como destino de investimentos.

Foi nesse contexto que a cida-
de de Maputo acolheu, nos dias 
22 e 23 de Junho de 2021, a 1a 
Edição do Fórum de Negócios da 
SADC e a SADC EXPO, à mar-
gem da Cimeira Extraordinária 
dos Chefes de Estado e de Go-
verno sob o lema “Diálogo dos 

Sectores Público e Privado: Em-
preendedorismo, Investimento e 
Fazendo Negócios na Região da 
SADC”. No que respeita à Paz e 
Segurança, sob a Presidência de 
Moçambique, realizou-se no dia 
23 de Junho, em Maputo, a Ci-
meira Extraordinária da organi-
zação regional, que autorizou o 
destacamento da Missão da Força 
em Estado de Alerta da SADC 
na República de Moçambique.
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Moçambique mais ousado 
no panorama internacional

CANDIDATURA AO CS DA ONU

diplomacia moçambi-
cana tem estado a dar 
passos determinantes 
para a ascensão do país

no concerto das nações, o 
que é aferível pelo prestígio e 
pelo interesse que Moçambi-
que desperta além-fronteiras.

Se por um lado a diplomacia 
económica tem catapultado o país 
para o desenvolvimento económi-
co, como se pode depreender, por 
exemplo, com a atracção de multi-
nacionais para investirem no país, 
a diplomacia tradicional para que 
Moçambique contribua nos assun-
tos globais, também tem marcado 
a presidência de Filipe Nyusi. É 
neste contexto que o Chefe do Es-
tado lançou em Setembro a candi-
datura de Moçambique a membro 
não permanente do Conselho de 
Segurança (CS) das Nações Uni-
das (ONU), o que desde logo teve 
reacções positivas de muitos paí-
ses e organismos internacionais.

A candidatura afigura-se como 
um interesse de Moçambique em 
contribuir, a partir da montra da 
ONU, para as questões globais que 
o mundo enfrenta na actualidade. 
O Presidente Nyusi elegeu, aquan-
do do lançamento da candidatura, 
a 16 de Setembro, em Maputo, a 
paz e a segurança mundiais como 
as vertentes em que pretende con-
tribuir mais durante o mandato, a 
ser eleito, que vai de 2023 a 2024.

Nyusi defende, neste projecto, 
uma presença de Moçambique ba-
seada na agenda africana e mundial 
de paz e segurança, que contem-
plam o combate ao terrorismo e a 
eliminação dos conflitos armados 
e a promoção do desenvolvimento 
sustentável. Para chegar ao Con-
selho de Segurança da ONU Mo-
çambique deve enfrentar uma lon-
ga cruzada diplomática de modo a 
convencer o mundo a votar em si 
para integrar a maior organização 
mundial de países. A campanha co-
meçou e Moçambique já garantiu 
o apoio de todos os países da Co-
munidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e de alguns 
da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). Presentemente 
Moçambique empenha-se em con-
vencer o mundo a votar em si para 
integrar o Conselho de Segurança 
da ONU no período 2023-2024, 
como um dos dez membros não-
permanentes, já com assento defi-
nitivo os Estados Unidos, a Rússia, 

França, Reino Unido e França.
Para levar a cabo a missão de 

conduzir o processo que leve Mo-
çambique ao Conselho de Segu-
rança da ONU, o Presidente da 
República nomeou o antigo mi-
nistro dos Negócios e Coopera-
ção Leonardo Simão, que tem a 
missão de de promover a imagem 
do país na sua candidatura, numa 
cuja eleição decorrerá em Junho.

Leonardo Simão foi designa-
do embaixador itinerante, tendo 
mandato de representar o país 
nesta questão específica, deven-
do em nome deste aproximar 
a outros Estados e pedir para 
que votem por Moçambique.

As Nações Unidas têm 193 
membros e para se ser membro do 
Conselho de Segurança é preciso 
garantir pelo menos dois terços dos 
votos, o que dá 123 votos, mais ou 
menos. Decorrem contactos efec-
tuados pelo Presidente da Repúbli-
ca junto dos seus homólogos, quer 
através de cartas, quer através de 
encontros que promove junto de-
les. Outros, na mesma linha, são 
feitos pela Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Ve-
rónica Macamo Dlhovo, e outros 
ainda pelo embaixador itinerante 
e também pela Missão Permanente 
de Moçambique nas Nações Uni-
das. O embaixador itinerante, que 

já se encontra a trabalhar na sua 
missão, afirma que a receptivida-
de dos países de que Moçambique 
se aproxima tem sido encorajado-
ra, nesta que é a primeira vez que 
o país se candidata a este posto e 
nas organizações multilaterais há 
sempre um princípio de que todos 
os Estados-membros dessa orga-
nização devem ter oportunidade 
de servir em diferentes órgãos.

Já há 46 anos como membro das 
Nações Unidas, Moçambique nun-
ca serviu no Conselho de Seguran-
ça, havendo por isso a certeza de 
que este factor será tido em conta.

- “A candidatura de Moçambi-
que é acolhida com muita simpatia 
por isso. A segunda razão é a pró-
pria experiência de Moçambique 
na gestão e resolução de conflitos, 
quer conflitos internos quer de 
outros Estados nos quais Moçam-
bique trouxe o seu apoio. E este 
apoio que Moçambique deu e tem 
dado em relação a outros Estados 
é acolhido com muita simpatia 
por diversos estados como mem-
bro das Nações Unidas e há uma 
convicção de que a experiência 
que o nosso país traz vai ajudar 
muito no trabalho do Conselho 
de Segurança”, explicou Simão.

A afirmação de Moçambique 
no concerto das nações tem, as-
sim, na presidência de Filipe 

Nyusi um capítulo que se afigura 
desafiante, tal é a grandiosa am-
bição de fazer parte de um dos 
maiores fórums de tomada de 
decisão sobre questões globais.

O Presidente Nyusi faz esta 
aposta neste seu segundo manda-
to para partilhar a experiência que 
Moçambique carrega no campo di-
plomático e mais especificamente 
nos domínios de paz e segurança. 
Essa experiência é trazida do con-
tributo do país em locais como a 
Guiné-Bissau, República Demo-
crática do Congo, Uganda, Su-
dão, Timor Leste, Lesotho, entre 
outros exemplos de participação 
em missões de construção e ma-
nutenção da paz e tranquilidade.

A diplomacia moçambicana
carrega consigo também casos 

de resolução de conflitos, como 
o fronteiriço entre a Tanzania 
e o Malawi, ao longo do Lago 
Niassa, ou a pacificação de Ma-
dagáscar, num caso apreciado 
pela comunidade internacional.

Candidatura no meio da luta 
contra o terrorismo

A candidatura de Moçambique a 
membro não permanente do Con-
selho de Segurança da ONU acon-
tece numa altura em que o país se 
vê atacado por grupos terroristas na 
província de Cabo Delgado. Nada 

mais que um momento também 
para chamar à atenção do mundo 
para um problema que mais do que 
de países isolados é global. Para 
Leonardo Simão, a candidatura 
ao Conselho de Segurança pode 
ser também vista nesta perspec-
tiva, na medida em que a ONU é 
um fórum ideal para engajar o 
mundo para uma luta comum. 

- “Moçambique não vai ao Con-
selho de Segurança buscar solução 
para os seus problemas, mas para lá 
levar a sua experiência para resol-
ver problemas dos outros. Mas ao 
fazê-lo ganha maior relevância ao 
nível internacional e essa simpatia 
para com Moçambique aumenta e 
isso é importante para mobiliza-
ção de apoios para a resolução do 
desafio interno que tem”, explica.

A agenda de Moçambique foi 
sempre de paz e o país trabalhou 
sempre em questões de paz interna.

Desde que Moçambique alcan-
çou a independência, em 1975, 
foi sempre se inserindo em orga-
nizações multilaterais, a começar 
da SADC, a União Africana, as 
Nações Unidas e membro funda-
dor da CPLP e membro de outras 
organizações internacionais, como 
a Commonwealth, e membro ob-
servador da Organização Inter-
nacional da Francofonia, o que 
prova a sua faceta multilateralista.

DOIS ANOS DE MANDATO DE FILIPE NYUSI
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ais um ano passou 
e estamos ainda no 
dealbar de 2022, mas 
tão rapidamente hou-

ve sucessão de assuntos que aju-
dam a disfarçar a nossa tristeza e 
pobreza colectivas. E, diga-se de 
passagem, uma pobreza avassa-
ladora, qualquerizante e pequeni-
zante. Há-de ser, eventualmente, 
por essa razão, que preferimos 
escudar-nos numa absoluta gam-
betização da sociedade, afagando 
as nossas mágoas no debate de 
vários e supérfluos assuntos. Por 
isso é que a agenda muda de for-
ma estonteante e psicadélica, sem 
nos preocuparmos com o impacto 
que o assunto anterior provocou 
nas nossas vidas. É o novo “mo-
dus Vivendi” baseado nas redes 
sociais que, como antes se disse, 
se mal usadas têm o condão de 
rapidamente se tornar num repo-
sitório de sonhos inalcançáveis.

Mas a  que propósi-
to  vem este  in t rói to?

Se não bastava a sumária cri-
minalização dos que se divertiam 
com a narração feita por um jo-
vem, num vídeo que retratava o 

desastre que foi aquilo que estava 
programado para ser um “show” 
de pirotecnia, para anunciar um 
novo ano, eis que tornamos agen-
da nacional o celular dourado da 
cantora e intérprete Liloca. Não 
sei se por se ter exibido nas redes 
sociais com o agrado do seu con-
sorte ou porque há algo oculto na 
relação dela com alguns dos mais 
vistosos internautas, as qualque-
rizações ao telefone oferecido à 
jovem não tardaram. Muitas foram 
as teorias convocadas para des-
qualificar o aparelho sob as mais 
diversas formas, sem, no entanto, 
se deixar claro o obejctivo des-
se exercício. E aqui poderíamos 
pensar que essas críticas foram 
feitas por gente de baixo quila-
te académico, que não poderia 
ser confundido com a verdade.

Do nada pretende-se um engaja-
mento colectivo para pôr em causa 
a autenticidade do telemóvel da 
jovem Luísa Zélia Madade, de 
seu nome completo, como se isso 
fosse resolver os problemas que 
apoquentam esta jovem nação. É 
como se empenharmo-nos a deba-
ter isso – e frise-se, sem conclusão 

alguma, tão pouco recomendação 
– melhorasse a qualidade das nos-
sas estradas, hospitais e escolas.

Consta que, no lugar de mobili-
zarmos a nossa capacidade analíti-
ca em assuntos que agregam valor, 
quedamo-nos em assuntos banais e 
que só reforçam a convicção acer-
ca da nossa probreza colectiva.

Lembro-me que, há meses, ou-
tro aceso debate foi levantado pelo 
facto de um certo apresentador de 
uma das televisões locais se ter 
apresentado com uma camisete 
com um logo aparentemente con-
trafeito. Não passou despercebido 
o facto de ter ficado evidente que 
queremos transformar toda uma 
sociedade em escravos de etique-
tas. Há um tremendo esforço em 
qualificar as pessoas em função 
da marca que veste ou calça.

Há dias, perguntei a um colega 
(numa dessas lojas de venda de 
vestuário) a razão de tanta preocu-
pação na marca de uma gravata ou 
fato, se, no fim de contas, só ele ou 
muito poucas pessoas saberão que 
veste determinada marca. A verda-
de é que, tanto numa como noutra 
peça, a etiqueta que identifica a 

marca está do lado interior, sendo, 
portanto, de alcance impossível 
para a maioria, a quem suposta-
mente se pretenderia que estivesse 
a par dessa marca. Pessoalmente, 
na maior parte das vezes, só dou 
conta da marca de certo objecto de 
vestuário que compro depois de o 
aquirir ou no contacto físico com 
ele, bastando que entenda que me 
fica bem e que goste, sem que a 
razão para a escolha seja a marca.

Aliás, gente efectivamente 
rica e importante – que é o que 
muitas vezes se pretende dar a 
entender com a escravidão das 
etiquetas – liga muito pouco a 
estas coisas de marcas. Duvido 
que, por exemplo, um Presidente 
da República esteja acorrentado 
à paranóia das marcas, de igual 
forma que julgo que as pessoas 
que dele se aproximam e lhe dão 
a devida importância o fazem por 
vestir um fato de certa marca ou 
de calçar um certo tipo de sapato.

Tenho motivos de sobra para 
acreditar que, no lugar de desfru-
tarmos a vida, andemos a vascu-
lhar indícios de falsificação em 
objectos alheios, tentando forçar 

uma sociedade inteira a embarcar 
num debate fútil que só pode tra-
zer engrandecimento aos donos 
das marcas. Discutir se o celular 
de Liloca é ou não original só ga-
rante publicidade ao fabricante ou 
ao empreendedor que adicionou 
alguns elementos particulares.

Infelizmente é este o debate que 
conduz a uma manifesta e inacei-
tável gambetização da sociedade, 
das redes sociais e do debate na 
esfera pública. Temos uma grande 
aversão a um debate sobre os pro-
blemas que o país enfrenta, como 
se saltitar de barulho em barulho 
nos resolva as questões estruturais.

Duvido que haja muita gente en-
gajada em ler o Plano Económico 
e Social de 2022 para ver se as 
suas ou parte das suas aspirações 
poderão ser alcançadas este ano. 
Para a nossa tristeza colectiva esta-
mos preocupados em saber porquê 
Gambeta virou estrela e é recebido 
em certos gabinetes ou ainda se 
existe ou não celulares dourados.

Enfim, já que morrer é da-
qui para aqui: acenda essa 
cena Maputo, é 2022 este!

M

O celular da Liloca
 Por Alexandre Chivale

rimeiro foi um fio bran-
co, meio amarelo, um 
líquido pegajoso, que 
me colou à minha cue-

ca. De repente senti-me molhada, 
meti o dedo na calcinha e depois 
passei-o na narina para desmas-
carar o seu cheiro. Pensei que 
fosse uma urina não terminada. 
Tinha 13 anos e, meses depois, ao 
acordar, uma mancha de sangue 
tinha criado uma pequena ilha na 
minha calcinha. Sangue na minha 
cueca, meu Deus, fiquei desespe-

rada, chorei, fiquei com os olhos 
cheios de sangue de tanto chorar.

Examinei-me toda, procu-
rei qualquer ferimento em mim 
que justificasse o sangramento, 
vasculhei-me toda chorando, não 
me doía nada, mas ver o pequeno 
mapa de sangue na minha calci-
nha doeu-me. Minha mãe veio, la-
vou-me e colocou-me uma tira de 
algodão entre as pernas. Um mapa 
de sangue na minha calcinha e eu 
procurando os rios desse mapa...

– Mãe, o que houve? Tenho ferida.

E ela não me respondia nada, 
apenas me disse que devia andar 
longe de rapazes, não podia tocá-
-los, pois a minha ferida ia crescer 
e podia engravidar. Andei longe 
de todos os rapazes, sempre que 
me encontrasse com um rapaz des-
viava-me ou punha-me a correr.

Pela noite fui ao banho, tirei 
o algodão e ainda havia sangue; 
gotejava como se fosse soro do 
hospital no tubo. Tinha 13 anos 
e no peito os seios já me pica-
vam e ali onde tinha o algodão 

cabelos sensíveis levantavam-
-se; sempre que passasse a mão 
uma teia de arrepio congelava-
-me. Tinha pingos de borbu-
lhas em todo o rosto e passava 
as noites espremendo-as com o 
espelho estendido nas pernas.

Não eram só os cabelinhos 
que me acendiam o calafrio 
no corpo; a carninha que es-
preitava da cueca e os botões 
pretos dos seios, também, já 
me criavam tremor agradável.

Lembro-me da minha primeira 
menstruação, do horror que me 
criavam os rapazes, da vergonha 
que sentia do meu corpo, das có-
licas que me raspavam o útero, 
a bexiga, o estômago. Não sei 
ao certo de onde me vinham as 
dores, mas eram insuportáveis.

Vou terminar por aqui. Não 
posso continuar, porque não 
quero que rapazes leiam isto, não 
quero que a minha ferida me cres-
ça e nem quero engravidar tão já.

Lembro-me da minha 
primeira menstruação

Por Sérgio Raimundo

O

Opinião
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Para a leitura do Boletim veja em:
https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/boletim-mensal-12-dezembro-2021/

Preços médios de Dezembro em relação ao mês anterior

Maputo Beira Nampula

Preço Variação 
percentual Preço Variação 

percentual Preço Variação 
percentual

Farinha de milho (kg) 45,00 0% 56.0 0.4% 55,00 -7%
Arroz (kg) 48.6 1% 42.7 -2% 43.1 0%

Massa esparguete (700g) 28.8 -2% 27.2 4% 32.3 -4%
Amendoim (copo) 31.0 3% 43.0 8% 17.5 14%

Coco (unidade) 28.2 36% 22.8 27% 19.6 -4%
Feijão nhemba (copo) 27.5 2% 26.9 -4.0% 5.0 0%

Mandioca (molhe) 38.4 -8% 50.0 6% 10.0 0%
Tomate (molhe) 17.0 11% 16.2 58% 13.3 0%
Cebola (10kg) 232.0 10% 416.7 3% 520.0 8%

Batata-reno (10kg) 290.0 -5% 454.0 4% 536.7 3%
Repolho (unidade) 56.8 -2% 43.4 9% 48.7 15%

Sal (kg) 27.0 1% 40.0 0% 33.3 0%
Açúcar castanho (kg) 70.6 0% 68.4 3% 70.0 0%

Óleo alimentar (5 litros) 621.2 1% 550.4 1.9% 666.7 -2%
Peixe Carapau (kg) 159.0 4% 159.8 -1% 166.0 1%

Frango (1,3 a 1,4 kg) 298.0 5% 247.0 2% 272.8 4%
Ovos (dúzia) 102.0 0% 100.0 0% 104.8 4%
Banana (kg) 53.0 6% 35.0 0% 35.0 -7%

Carvão (molhe) 33.6 3% 10.0 0% 10 0%
Média da variação percentual 

dos preços dos 19 bens 3% 6% 1%

Nota: As células pintadas a azul correspondem às cidades com falta do produto no mercado. 
As células pintadas a cinza correspondem às cidades com o preço médio mais elevado. As 
células pintadas a verde correspondem a aumentos superiores a 10% e as pintadas a amarelo 
correspondem a diminuições maiores que 10%.

Preços de bens essenciais de consumo
BOLETIM Nº 12 Dezembro 2021

Mercados das Cidades de Maputo, Beira e Nampula
Jonas Milagre Mbiza

Divulgação

(Continuação da pág  04

Armando Guebuza e da sua família.
Alexandre Chivale tem usado 

a camisola política para defender 
Guebuza, e nele estava centra-
da boa parte de toda a estratégia 
de defesa do grupo de Guebuza.

As suas declarações recorren-
tes e a colagem que faz do ac-
tual Presidente da República ao 
processo também têm causado 
irritação ao Ministério Público 
e ao juiz. A animosidade entre 
Alexandre Chivale e o juiz é até 
visível na forma como comuni-
cam um com o outro nos requeri-
mentos e nos despachos judiciais.

Processo autónomo contra 
Alexandre Chivale

Para além do processo por de-
sobediência, Alexandre Chivale 
tem outro processo em instrução 
no Ministério Público. No pro-
cesso autónomo, o Ministério 
Público quer saber se o advoga-
do Alexandre Chivale é, ou não, 
um elemento no crime de bran-
queamento de capitais na em-
presa “Txopela Investimentos”. 

Uma fonte familiarizada com o 
processo disse ao “Canal de Mo-
çambique” que não tem dúvidas 
de que o Ministério Público fará de 
tudo para que o advogado Alexandre 
Chivale seja transformado em réu. 

No processo principal, Ale-

xandre Chivale era advogado de 
António Carlos do Rosário, Ma-
ria Inês Moiane e Elias Moiane. 
Desde o impedimento, Alexan-
dre Chivale foi substituído por 
Isálcio Mahanjane, que, até ago-
ra, defendia Ndambi Guebuza.

Todos os requerimentos 
indeferidos

Lembre-se que Alexandre Chi-
vale requereu ao Tribunal para que 
não fosse ouvido na qualidade de 
declarante, para, alegadamente, 
não violar o princípio de sigilo 
profissional estabelecido no Es-
tatuto da Ordem dos Advogados.

Alexandre Chivale argumen-
ta que, de tudo quanto sabe sobre 
o processo, soube-o desempe-
nhando as funções de advogado.

Segundo o Artigo 217 de Có-
digo do Processo Penal “não são 
obrigados a depor nem a prestar 
declarações: os ministros de qual-
quer culto, legalmente permiti-
do, os advogados, procuradores, 
notários, médicos ou parteiras 
sobre os factos que lhe tenham 
sido confiados ou de que te-
nha conhecimento, no exercício 
das suas funções ou profissão”.

Sobre o dever de colaborar com 
a Justiça, o número 3 do Código 
do Processo Civil, que é subsidia-
riamente aplicável, estabelece que 

“a recusa (de colaborar com a Jus-
tiça) é, porem, legítima, se a obe-
diência importar violação do sigilo 
profissional”. Essas são as razões 
que Alexandre Chivale invocou 
no requerimento que submeteu 
ao Tribunal. Esses requerimentos 
foram indeferidos pelo Tribunal, 
com o apoio do Ministério Público.

Mas tudo começou no dia 19 de 
Outubro de 2021, quando, a pedido 
do Ministério Público, o Tribunal 
decidiu que Alexandre Chivale es-
tava em conflito de interesses, por 
ser, por um lado, colaborador do 
SISE (que é uma instituição do Es-
tado) e, por outro lado, patrocinar a 
causa dos réus implicados nas dí-
vidas ocultas. O Ministério Público 
fez dois requerimentos. O primeiro 
foi sobre a necessidade de Alexan-
dre Chivale ter de abandonar a casa 
que ocupava, que foi adquirida com 
fundos da “Privinvest”. Alexandre 
Chivale foi colocado na casa como 
fiel depositário, em representação 
da “Txopela”. O segundo pedido 
foi sobre a situação de incompati-
bilidade em que Alexandre Chivale 
se encontra por ser, em simultâneo, 
colaborador do SISE e defensor 
dos arguidos que lesaram o Estado.

Em relação ao primeiro pedido, 
o Ministério Público disse que, no 
âmbito do processo que está em jul-
gamento, foi ordenada a apreensão 

dos imóveis da empresa “Paraíso 
de Férias” (de António Carlos do 
Rosário), na Avenida Marginal, e, 
no acto da apreensão, o escrivão 
indicou a “Txopela”, na pessoa de 
Alexandre Chivale, como fiel de-
positário. Consta no despacho de 
pronúncia que os referidos imóveis 
foram pagos pela “Txopela” com 
fundos provenientes da “Infrastruc-
ture Resources & Services”, uma 
empresa ligada ao grupo “Privin-
vest”, no interesse e em benefício 
de António Carlos do Rosário, que, 
segundo o Ministério Público, usou 
a “Txopela” para ocultar e dissimu-
lar a sua ligação com os imóveis 
em causa. Segundo o Ministério 
Público, se Alexandre Chivale é 
administrador da “Txopela”, em-
presa usada por António Carlos do 
Rosário para fazer branqueamen-
to de capitais, no processo sobre o 
caso das dívidas ocultas, é manda-
tário judicial do réu. “Esta dupla 
qualidade, no nosso entender, gera 
conflito de interesses. Requeremos 
a exoneração da ‘Txopela’ como 
fiel depositária bem como instar o 
administrador desta a abandonar 
no prazo de vinte e quatro horas os 
referidos imóveis e a entregar as 
chaves ao Tribunal, por razões de 
coerência”, pediu Ana Sheila Mar-
rengula ao Tribunal. E o juiz aceitou

Alexandre Chivale disse, na altu-

ra, que havia um equívoco no que 
diz respeito às incompatibilidades. 
“Não vi nos autos que Alexandre 
Chivale é funcionário, agente do 
Estado ou contratado”, afirmou. Em 
comunicado emitido recentemente, 
a Ordem dos Advogados saiu em 
defesa do seu membro, alegando 
que o Tribunal agiu ilegalmente. A 
Ordem dos Advogados considerou, 
na altura, que o Tribunal não é com-
petente para declarar impedimento 
dos seus membros. A Ordem dos 
Advogados considera que as ques-
tões sobre a incompatibilidade são 
do foro da jurisdição disciplinar 
exclusiva da Ordem dos Advoga-
dos e não do Ministério Público e 
que o suposto vínculo de Alexandre 
Chivale com o SISE devia ser pro-
vado por documento em Tribunal. 

Tais argumentos não foram le-
vados em conta pelo Tribunal, e, 
na passada segunda-feira, Ale-
xandre Chivale conheceu o fim 
da linha da sua disputa com o juiz 
Efigénio Baptista e a procurado-
ra Ana Sheila Marrengula. Agora 
enfrenta um mandado de captu-
ra. Em contacto com o “Canal de 
Moçambique”, Alexandre Chiva-
le disse que está fora do país, mas 
não disse a localização exacta, a 
tratar dos seus assuntos pessoais, 
e que em breve regressará a Mo-
çambique. 

ND insurge-se contra os 
“herdeiros do estado colonial”

Elevado custo de vida e insensibilidade do sistema 

partido Nova Democra-
cia (ND) considera que o 
País assiste ao pior cenário 
económico de todos os tem-

pos em que tudo tornou e ainda vai 
tornar-se mais caro para o cidadão e 
o acumular de riqueza para a elite di-
rigente do sistema tornou-se cada vez 
mais desenfreado. Num documento 
que analisa os sete nos da governa-
ção de Filipe Nyusi, o parido lidera-
do por Salomão Muchanga ataca o 
aumento preço dos combustíveis que 
na sua opinião está a provocar au-
mento dos preços dos principais pro-
dutos de subsistência da população.

“Logo depois deste aumento de produ-
tos básicos, o transporte público seguiu 
a lógica e num truque de gestão de ex-
pectativas, o governo apareceu fingindo 
que iria discutir com os transportadores 
sobre um possível subsídio, anunciando 
que a medida tinha sido suspensa e no 
entanto, foi uma desculpa esfarrapada, 
para que o povo não se levantasse, e 
nesse silêncio o aumento foi liberado”.

A ND ataca também a montagem de 
inúmeras portagens ao longo de todo o 
país, custando uma viagem de Maputo a 
Pemba, avultadas somas aos camionistas 
só em portagens. Portagens construídas 
com o orçamento do estado e das con-

tribuições dos cidadãos sob forma de 
impostos e taxas da população ao Esta-
do, que convertidas em Orçamento do 
Estado voltam a se constituir em cus-
tos para o próprio contribuinte. Anotam 
por exemplo que na cidade para sair 
de um bairro a outro na mesma cidade 
o automobilista deve pagar portagens.

“A questão que colocamos é: o que 
mais este governo faz a frente e na direc-
ção deste país?” questionam acusando os 
dirigentes da Frelimo de “ambição des-
medida” que os transforma “em lobos, 
ávidos de triturar tudo que se mexa”.

O partido de Salomão Muchanga re-
fere que chegou o momento de os mo-
çambicanos se unirem para lutar contra 
um regime que “humilha e empobrece” 
os moçambicanos. “Fazemos um ape-
lo para o despertar de toda a socieda-
de do golpe infringido ao povo, para 
alimentar a delinquência e ganância 
desmedidas perpetradas por um grupo 
de pessoas na sociedade, que se assu-
mem como HERDEIROS IMEDIA-
TOS DO ESTADO COLONIAL, sob 
forma de partido político, que há mui-
to decretou um estado de infelicidade 
permanente aos Moçambicanos” lê-
-se no documento. 
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zanga entre o Institu-
to Nacional de Trans-
portes Rodoviários e a 
“Brithol Michcoma”, 

que, na semana passada, veio 
à superfície, é, na verdade, um 
conflito de interesses. Mas, mais 
do que isso, a zanga mostra que 
podemos estar diante de um ne-
gócio fraudulento para alimen-
tar a corrupção. É que o contra-
to celebrado entre as partes para 
a produção da carta de condu-
ção biométrica é de 3 Janeiro 
de 2019, tendo, a partir dessa 
data, produzido efeitos sem que 
tivesse o visto do Tribunal Admi-
nistrativo, algo vedado por lei.

O escândalo só veio à superfí-
cie porque a “Brithol Michcoma” 
decidiu suspender a produção dos 
documentos porque a instituição 
pública não estava a pagar pelos 
serviços prestados, mesmo estando 
a cobrar aos cidadãos pela emissão 
do documento. Ao todo, o INA-
TRO deve o equivalente a cerca de 
100.000 cartas de condução de um 
total de 250.000 previstas no con-
trato. Até terça-feira, 18 de Janeiro, 
a novela não tinha conhecido desfe-
cho, e a “Brithol Michcoma” amea-
ça também suspender a produção 
da carta de condução temporária.

Para entender esse imbróglio, 
que, durante alguns dias, alimen-
tou uma guerra de comunicados 
entre as partes, é preciso recuar 
para 12 de Janeiro, quando o 
INATRO expediu uma missiva 
informando que não está a pro-
duzir a carta de condução bio-
métrica desde 1 de Dezembro de 
2021 e que o processo estava sus-
penso por tempo indeterminado.

Na nota de 12 de Janeiro, o INA-
TRO diz que a decisão resulta da 
rescisão do contrato de forneci-
mento deste serviço com o pro-
vedor contratado para o efeito (a 

“Brithol Michcoma”), por irregu-
laridades administrativas na con-
tratação da “Brithol Michcoma”.

No mesmo documento, infor-
ma que, enquanto o processo 
corre no Tribunal Administra-
tivo e no Gabinete Central de 
Combate à Corrupção, abriu um 
processo para a contratação de 
um novo provedor do serviço.

“O Instituto Nacional dos 
Transportes Rodoviários infor-
ma aos seus utentes e ao público 
em geral que não está a produzir 
a carta de condução biométrica 
desde o dia 1 de Dezembro de 
2021”, lê-se num comunicado 
do INATRO, a cuja cópia o “Ca-
nal de Moçambique” teve acesso.

O INATRO deu garantias de 
que, durante a suspensão da pro-
dução da carta de condução bio-
métrica, os automobilistas po-
derão usar a carta temporária, 
uma vez que a tramitação do do-
cumento, tanto para novos con-
dutores como para os que o têm 
caducado, não foi interrompida.

Vinte e quatro horas depois (13 
de Janeiro) e em reacção à nota 
do INATRO, a “Brithol Michco-
ma” emitiu um comunicado onde 
diz que a suspensão da impressão 
da carta de condução biométri-
ca e a decisão unilateral do INA-
TRO de rescindir o contrato tem 
como causa imediata a falta de 
pagamento de cerca de 100.000 
cartas de condução de um total 
de 250.000 previstas no contrato.

Sobre a polémica acerca das 
irregularidades administrativas, 
a “Brithol Michcoma” contra-
-ataca dizendo: “Apesar de inú-
meras e sucessivas insistências 
para que o contrato fosse sujeito 
ao exigido visto do Tribunal Ad-
ministrativo (facto que nos termos 
da lei em Moçambique só poder 
ser solicitado pela entidade con-

tratante, no caso, o INATTER), 
nunca foi solicitado e obtido”. 

Aquela empresa justifica ter 
a execução do contrato sem o 
visto por razões de patriotismo, 
consciência de necessidades de 
soberania, boa-fé. Mas questio-
na como é que o INATRO alega 
irregularidades se cobrou aos be-
neficiários das cartas de condução 
produzidas pela “Brithol Mich-
coma”, sem pagar pelos serviços.

A zanga chegou a tal ponto que a 
“Brithol Michcoma” informou que 
poderia suspender a produção das 
cartas de condução temporárias. 
A posição da “Brithol Michcoma” 
forçou a que o INATRO emitisse 
uma solicitação para “Brithol Mi-
chcoma” voltar a produzir os do-
cumentos. A solicitação é de 13 de 
Janeiro. O INATRO, através do pre-
sidente do seu Conselho de Admi-
nistração, Chinguane Mabote, num 
tom ameaçador, convida a “Brithol 

Michcoma” para que, querendo, 
possa enviar a proposta técnica fi-
nanceira ate 14 de Janeiro, ou seja, 
em menos de vinte e quatro horas.

“Caso as propostas não sejam 
enviadas até à data, o INATRO 
irá desencadear os procedimen-
tos próprios com vista à contra-
tação de outra entidade que pos-
sa prover os serviços objecto da 
solicitação”, lê-se na solicitação.

INATRO deve quarenta 
milhões de meticais à “Brithol 

Michcoma”
Numa conferência de impren-

sa realizada na segunda-feira, 17 
de Janeiro, informou que deve 
cerca de 40 milhões de meticais 
à “Brithol Michcoma”. Segundo 
o porta-voz do INATRO, Jorge 
Muiambo, a dívida é resultado de 
um erro administrativo, visto que 
o fornecedor emitiu cartas fora dos 
termos contratuais, uma vez que 

não houve renovação do contrato.
“Por causa da confiança que a en-

tidade tem com a instituição, conti-
nuou a fornecer este serviço antes de 
renovar o terceiro contrato”, disse.

O INATRO não tem solução 
para o problema e atira a bola para 
a tutela (o Ministério de Transpor-
tes e Comunicações). Lembre-se 
que o Conselho de Ministros extin-
guiu, em Junho de 2021, Instituto 
Nacional de Transportes Terrestres 
(INATTER), criando, no seu lugar, 
o Instituto Nacional de Transportes 
Rodoviários (INATRO). Mas suce-
de que, até agora, o INATRO não 
tem nem sequer um estatuto orgâni-
co nem um Conselho de Adminis-
tração. Tem apenas um presidente 
do Conselho da Administração, 
Cinguane Mabote (filho do gene-
ral Sebastião Marcos Mabote), que 
gere o Instituto sem qualquer base 
legal, o que também dificulta a ac-
ção daquele organismo do Estado.

O “Canal de Moçambique” 
contactou, na terça-feira, o mi-
nistro de tutela, mas este não 
atendeu as nossas chamadas.

Enquanto não se encontra saí-
da, Jorge Muiambo, porta-voz do 
INATRO, reafirmou a posição da 
instituição vertida no comunica-
do de 12 de Janeiro, segundo a 
qual o processo relativo à emis-
são da carta de condução conti-
nua em funcionamento, com a 
excepção da sua produção física.

“Enquanto persistir o proble-
ma, os automobilistas poderão 
usar a carta temporária, uma 
vez que a tramitação do docu-
mento, quer para novos con-
dutores, quer para a caducada, 
não foi interrompida”, afirmou.  

Mas a “Brithol Michcoma” infor-
mou que, se o impasse prevalecer, 
reserva-se o direito de suspender 
a produção da carta de condução 
temporária. 

Um negócio nebuloso com um contrato 
milionário sem visto do Tribunal 
Administrativo 

Produção de cartas de condução

A

publicidade

Chinguane Sebastião Marcos Mabote, PCA do INATRO
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1.	 O que é sub-rogação?

A sub-rogação é a substituição, 
numa relação jurídica, de uma 
pessoa por outra, que toma o seu 
lugar. 
Nos contratos de seguro, através 
da sub-rogação, são transferidos 
para a Seguradora os direitos do 
tomador do seguro e/ou segura-
do, contra os responsáveis pelos 
sinistros pagos.
Assim, no contexto dos seguros, 
a sub-rogação é o direito que a 
Seguradora tem de cobrar ao res-
ponsável ou causador dos sinistros 
as indemnizações por ela pagas. 
No âmbito geral, o pagamento 
com sub-rogação é um instru-
mento utilizado para se efectuar 
o pagamento de uma dívida, subs-
tituindo-se o sujeito da obrigação, 
mas sem extingui-la, visto que a 
dívida será considerada extinta 
somente em face do antigo cre-
dor, mas permanecendo os direitos 
obrigacionais do novo titular do 
crédito. 

2.	 Contra que pessoas a Segu-
radora não se poderá sub-
-rogar?

 Não haverá sub-rogação da Se-
guradora contra as seguintes pes-
soas:

a) O segurado que responder 
civilmente pelo terceiro res-
ponsável, nos termos da lei;

b) O cônjuge, ascendente e 
descendente do segurado, 
que com ele vivam em eco-
nomia comum, salvo se a 
responsabilidade destes 
for dolosa ou se encontrar 
coberta por contrato de Se-
guro. 

3.	 A que proporção do dano é 
aplicada a sub-rogação?

A Seguradora fica sub-rogada nos 
direitos do tomador do seguro e/
ou segurado, até à proporção da 
indemnização paga, ainda que 
a mesma recaia sobre parte dos 
danos ou parte da perda sofrida 
pelo sub-rogado, isto é, a pessoa 
a quem a Seguradora tenha pago a 
indemnização e, em consequência 
disso, seja substituído por ela.

4.	 A que seguros é aplicada a 
sub-rogação?

A sub-rogação é aplicada, em 
princípio, a todos os seguros de 
danos, como, por exemplo, os se-
guros de responsabilidade civil, 
seguro de danos próprios, seguro-
-caução, entre outros.

A sub-rogação é ainda aplicada 
aos seguros de acidentes de tra-
balho.

Desde que não contrarie a lei, a 
Seguradora e o tomador do seguro 
ou segurado podem acordar, no 
contrato de seguro, as condições 
da sub-rogação.

5.	 Tendo recebido a indemniza-
ção pela Seguradora, o lesado 
pelo sinistro pode solicitar ao 
causador sinistro?

Não! Porque, a partir do momento 
em que recebe a indemnização, 
perde o direito a qualquer presta-
ção adicional ou não, resultante 
do sinistro.
Assim que se paga a indemnização 
e recebe se a quitação, a Segura-
dora adquire tais direitos.
5.1. Quais são as consequências 

de exigir a indemnização ao 
causador do sinistro, saben-
do que este direito pertence 
à Seguradora?

Actuar nestes moldes configura 
má-fé, havendo possibilidade de 
accionamento de mecanismos le-
gais por parte da Seguradora que 
tiver pago a indemnização, bem 
como o risco de prejudicar a con-
tinuidade do contrato de seguro, 
por violação dos seus termos.
6.	 A Seguradora pode renunciar 

ao direito à sub-rogação?

Sim. A Seguradora pode não exer-
cer esta faculdade, devendo fazer 
constar no contrato de seguro a 
intenção ou vontade de se fazer, 
ou não, substituir ao segurado ou 
ao tomador do seguro assim que 
pagar a indemnização.

7.	 O que se deve tomar em con-
sideração na sub-rogação?

Sendo a boa-fé uma caracterís-
tica do contrato de seguro, para 
a sub-rogação é importante que 
se atenda a este princípio, através 
da colaboração mútua, interesse, 
informação e lealdade. 

Mais ainda, há outros princípios 
que não devem ser ignorados, tais 
como a correspondência e ade-
quação da indemnização paga aos 
danos, não podendo a Seguradora 
exigir mais do que os danos causa-
dos e da indemnização paga.

publicidade

A sub-rogação pelas seguradoras

Saide Pedro*

Literacia Financeira

*Sub-gerente da Agência da Beira.  

Este espaço é da 
responsabilidade da
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Esmael Ahmad disse que o seu advoga-
do (que também é seu amigo e familiar) 
sabia da morte de Marcos Calofiol, um 
brasileiro que residia na África do Sul.

Disse que o seu ex-advogado con-
cebeu a defesa nos termos em que ele 
próprio declarou na Procuradoria-Geral 
da República quando foi ouvido em no 
tribunal e disse simplesmente para ir à 
África do Sul buscar a Certidão de Óbito.

“Fui à África do Sul, pedi a Cer-
tidão de Óbito, trouxe, entre-
guei ao meu advogado, Imran Issa, 
e este juntou aos autos”, disse.

A uma pergunta do Ministério Pú-
blico respondeu que conhece Adriano 
Weng há bastante tempo. Disse que, 
pela intermediação da venda do imó-
vel, a empresa “EPS- Zoo” não ce-
lebrou contrato escrito. Acrescentou 
que foi ele próprio quem deu os seus 
dados ao seu sócio Osman Mohamed 
e que pensa que ele os passou a Antó-
nio Carlos do Rosário, que é seu amigo

Perante uma outra pergunta, confirmou 
que assinou a procuração, mas disse que 
sempre foi defendido por Imran Issa até 
este renunciar à defesa e que os restan-
tes não sabiam da estratégia traçada por 

Imran Issa e António Carlos do Rosário.
Foi-lhe perguntado quais são as cir-

cunstâncias da sua audição na Procura-
doria-Geral da República. Respondeu 
que não se recorda, porque já passa mui-
to tempo, mas que foi ouvido por dois 
oficiais, não foi ameaçado, mas estava 
sob muita pressão, porque eram feitas 
perguntas simultaneamente pelos dois.

 

Nacional

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.

Divulgação

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

réu Zulficar Esmael Ahmad, 
que requereu ao Tribunal 
para rebater os depoimen-
tos do seu ex-advogado 

Imran Ahmad Issa, disse que foi este 
quem o obrigou a mentir à Procura-
doria-Geral da República e ao Tri-
bunal, sob ameaça de morte ou de 
rapto de membros da sua família.

Zulficar Esmael Ahmad falava on-
tem, 17 de Janeiro, ao Tribunal. Ele 
pediu para ser ouvido mais uma vez 
pelo Tribunal porque pretendia es-
clarecer os factos, de modo a contar a 
verdade, que distorceu anteriormente.

“Eles desenharam a defesa que 
prestei na Procuradoria-Geral da Re-
pública. Fui ameaçado de morte ou 
rapto. Acabei mentindo. Fui mal as-
sessorado. Não fiz nada de errado. 
Não roubei a ninguém. Ganhei trin-
ta e três mil dólares de comissão, que 
destruíram o meu nome”, afirmou.

Zulficar Esmael Ahmad disse que, 
num determinado dia, estava a vol-
tar da mesquita e, em conversa com o 
seu sócio Osman Mohamed, este dis-
se que estava à procura de uma casa 
para comprar e lembrou que tinha um 
conhecido seu de longa data, Adriano 
Weng, que reside em Lisboa, Portu-
gal, que tinha uma casa no “Caracol”.

Acrescentou que, de seguida, falou 
com Adriano Weng ao telefone, que in-
dicou a sua secretária para ir mostrar a 
casa. Foi nesse dia que viu pela primei-
ra vez o comprador. Esse comprador era 
António Carlos do Rosário. Neste en-
contro, estavam presentes os seus sócios 
Osman Mohamed e Nurdine Abobacar. 
Depois de ver a casa, António Carlos do 
Rosário gostou e acertou o valor de um 
milhão e duzentos e cinquenta mil dóla-
res mais cem mil dólares de comissão.

Zulficar Esmael Ahmad disse que An-
tónio Carlos do Rosário perguntou se 
algum deles tinha conta em Moçambi-
que, tendo respondido que não, mas que 
ele tinha uma conta domiciliada no BCI, 
nr. 80558610001, e entregou os seus da-
dos bancários a Osman Mohamed, que 
era amigo de António Carlos Rosário, e 
transferiu 100.000 dólares. Após receber 
o valor, dividiram entre si, tendo cada 
um ficado com o montante de cerca de 
33.000 dólares. Na altura, o dólar esta-
va a 30,00 meticais, o que correspondia 
a um valor de três milhões de meticais.

Afirmou que, logo depois de cele-
bração deste negócio, foi viver para 
África do Sul e que é por essa ra-

zão que sabia que o escritório da em-
presa “EPS-Zoo” era também usa-
do pela “Txopela Investiments”.

Disse que a parceria com a “Txopela 
Investiments” foi firmada na sua ausên-
cia e que ficou surpreendido quando este 
facto lhe foi dado a conhecer no Tribunal.

Acrescentou que, no ano de 2013, 
ninguém sabia que o dinheiro que 
recebeu na sua conta era ilícito e 
proveniente de uma fonte duvido-
sa e que o que aconteceu com ele 
podia acontecer com qualquer um.

Disse que, quando foi notificado para 
prestar declarações na Procuradoria-
-Geral da República, foi ter com o seu 
advogado, Imran Issa, que também é fa-
mília e colega de Madrassa. Este acon-
selhou-o a ir ter com António Carlos do 
Rosário, tendo este e o seu advogado 
preparado a sua defesa, e instrumenta-
lizaram-no para ir dizer à Procuradoria-
-Geral da República o que disse, com 
ameaça de morte e de que a sua fa-
mília seria raptada caso não seguisse 
a linha de defesa elaborada por eles.

Afirmou de forma insistente que foi 
obrigado a mentir pelo seu advoga-
do e por António Carlos do Rosário 
e que o fez em defesa da sua família.

Foi-lhe perguntado quem o ameaçou. 
Respondeu que não ia dizer porque temia 
pela sua vida e pela dos seus familiares 
e que veio dizer a verdade ao Tribunal 
porque Imran Issa tinha aberto o jogo.

A uma outra pergunta respondeu 
que Imran Issa era advogado da sua 
empresa e que, naquele encontro que 
tiveram para apreciar o imóvel, Antó-
nio Carlos do Rosário gostou dele e, a 
partir daí, passou a trabalhar para ele.

Ministério Público e a Certidão de 
Óbito

Quanto à Certidão de Óbito de Mar-
cos Calofiol junto aos autos, Zulficar 

Zulficar Ahmad diz que foi obrigado a 
mentir pelo seu ex-advogado Imran Issa

Julgamento do caso das dívidas ocultas

O
  láudio Saúte

sauteclaudio@gmail.com
C

Zulficar Esmael Ahmad Imran Ahmad Issa
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stávamos no país recém-indepen-
dente e o futebol era apaixonan-
te. Aniceto dos Muchangos repre-
sentava a turma da Académica e 

estava em fim de carreira. Realizou cin-
co jogos pela Selecção, mas sempre com 
o pensamento nos estudos superiores.

Desporto e formação em 
casamento perfeito

A ascensão no pontapé-na-bola 
que lhe permitiu subir dos junio-
res à Selecção Nacional aconte-
ceu noutros sectores: estudante 
brilhante, professor destacado, 
investigador e político, sempre 
com a mesma discrição com que 
subia na área, com a bola jun-
to ao pé de eleição, o direito!

Foi internacional como lateral 
direito, subia bem pelo seu flan-
co, trocava a bola com os cole-
gas do meio-campo e, não raras 
vezes, protagonizava cruzamen-

tos precisos e preciosos para a cabeça ou 
para os pés dos colegas mais adiantados.

Paralelamente, o seu foco estava também 
virado para a formação académica. Estuda-
va que se fartava e não se fartava de estu-
dar. Isso permitiu-lhe no pós-futebol, com 
o seu título de Professor Doutor, percorrer 
a escada da vida até patamares muito al-
tos na docência. Foi o segundo Ministro 
da Educação – substituindo a Senhora Gra-
ça Machel – tendo sido um dos melhores 
exemplos de um atleta que, apesar da clas-
se no futebol, nunca descurou os estudos, 
acabando por ser um bom exemplo de que 
o desporto e a formação, na realidade, po-
dem protagonizar um “casamento” perfeito!

Nos tempos de futebolista estudava mui-
to, mas não jogava menos, até que as pernas 
começaram a não dar a resposta que preten-
dia. Entrou então em acção o “craque” no 
saber e na capacidade de transmitir e ser-
vir o país na área académica. O ensino e a 
investigação, foram sempre “a sua praia”. 
Depois do pontapé-na-bola e da docência, 
nesta altura encontra-se reformado após 
uma vida duríssima, tanto no futebol como 
nos estudos, mas sempre pronto a transmitir 
aos jovens, uma das mais ricas experiências 
de vida “paridas” no pós-Independência.

Agenda cultural e social

Por: Renato Caldeira
Na área de rigor

Aniceto dos Muchangos: 
Doutor no futebol e na vida

LITERATURA E LIVROS

20 de Janeiro (quinta-feira)
 l Lançamento do livro 

“Co’Licença”, de Juma Aiuba, 
a título póstumo, às 15h00, no 
“New Hotel”, em Nampula. 

 l Lançamento do livro “Bosfesta, 
Juiz Figénio”, da autoria de Sér-
gio Raimundo, sessão virtual em 
Maputo. Contacto: 844870043.

EXPOSIÇÕES

19 de Janeiro (quarta-feira)
 l Patente a exposição de fotografia 

“O mais belo fim do mundo”, 
de José Eduardo Agualusa, no 
Centro Cultural Português. Até 
ao dia 12 de Fevereiro. 

DANÇA

20 de Janeiro (quinta-feira)
 l Sessão de dança com o grupo 

“Makurro”, às 16h00, na Galeria 
“Vivos pela Arte”.

PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, 
DEBATES 

19 de Janeiro (quarta-feira)
 l Abertura de programas de 

residências artísticas para 2022, 
no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano. Até ao dia 6 de 
Fevereiro.

 l Inscrições para o programa 
de incubação “Biz VIII”, no 
“Orange Corners”. Até ao dia 25 
de Janeiro.

20 de Janeiro (quinta-feira)
 l “Conversa à volta da fogueira”, 

com Joe William, às 17h00, no 
Instituto Superior de Artes e Cul-
tura.

 l Sessão sobre inteligência financei-
ra, às 10h30, com transmissão em 
simultâneo nas plataformas digi-
tais da “Absa Bank Moçambique”.

 l Aulas intensivas de piano “Apren-
da comigo”, com Ruth Caravela. 
Inscrições abertas na Casa da Cul-
tura da cidade de Maputo.

21 de Janeiro (sexta-feira)
 l Conversa sobre a importância da 

higiene colectiva nos mercados 
municipais, às 10h00. Limitado 
a 45 pessoas, com transmissão 
em simultâneo na página do 
Facebook da Associação “Jovens 
em Acção”. 

 l Preparação para exames de 
admissão para as disciplinas 
de Inglês, Matemática e Física, 

no “Centro dos Revoltados”, 
no Bairro de Micadjuine, em 
Maputo.

24 de Janeiro (segunda-feira)
 l   Debate sobre o conteúdo dos 

livros infantis, às 10h00, com 
Marcos Chambisso, no Jardim 
dos Professores, em Maputo. 

 l Conversa sobre o livro “Espe-
rança para Hoje”, da autoria de 
DM-Zeca, às 16h00, no Hotel 
“Nelson̕n Place”. 

ENTRETENIMENTO

20 de Janeiro (quinta-feira)
 l Noite de dança com música ao 

vivo, no “Bar do Chico”, na 
Maxaquene, Maputo.

21 de Janeiro (sexta-feira)
 l Noite de dança com os “Laycki-

nhos” às 19h30, na Casa dos Bi-
cos, na Beira.

 l Música ao vivo com Sheila Matibe 
e sessão de gin, tónica e whisky, às 
12h00, no Hotel Cardoso.

 l Noite de “karaoke” com a ban-
da “Malunguissa”, às 18h00, no 
Restaurante e Bar “Kardápio Ka-
seiro”.

 l Noite de “karaoke”, às 20h00, na 
Casa Fabião. Limitado a 50 pes-
soas. 

 l Noite de “stand up comedy” com 
Mulato Show e Aida Matibe, às 
15h00, no Bar “Mbuva”, em Ma-
puto.

 l Abertura do carnaval de 2022, às 
18h00, na “Quinta dos Reis”, no 
Bairro da Costa do Sol, em Ma-
puto. 

 l “Welcome 2022”, música com 
Nelson Matimbe, Ana Sofia e Gui-
lhermina, às 19h00, na “Fazenda 
do Nelson”, em Manica. 

22 de Janeiro (sábado)
 l Sarau de poesia e dança com o 

grupo “Luso Chitima”, às 16h30, 
no Bar “Kwachena Yu”, em Tete.

FEIRAS E NEGÓCIOS

22 de Janeiro (sábado)
 l Feira de artigos reciclados, às 

9h00, no Campo do Cape Cape, 
em Maputo. 

OUTRAS ACTIVIDADES

21 de Janeiro (sexta-feira)
 l Campanha de doação de sangue, 

às 8h00, no Hospital Central de 
Maputo.

E
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directora do Serviço 
Nacional de Investi-
gação Criminal em 
Sofala, Benjamina 

Chaves, disse, na sexta-feira da 
semana passada, 14 de Janeiro, 
que alguns crimes de raptos re-
gistados na região são planea-
dos e coordenados por presos 
condenados, a partir de esta-
belecimentos penitenciários.

“No concernente ao comba-
te ao fenómeno de raptos que 
assola o país no geral e a pro-
víncia de Sofala em particular, 
o SERNIC chegou à conclusão 
de que a maior parte das acções 
criminosas são planificadas a 
partir das prisões, e em que os 
presos que já lá vivem há bas-
tante tempo são mentores”, disse 
Benjamina Chaves, quando fa-
lava a jornalistas por ocasião do 
quinto aniversário do SERNIC.

Na ocasião, disse que o SER-
NIC desmantelou, no ano passa-
do, três tentativas de rapto, que 
tinham reclusos como mentores, 

tendo sido detidos treze sus-
peitos e tendo sido apreendidas 
três armas de fogo que eram 
usadas para intimidar as víti-
mas, na sua maioria empresários.

Em 2021, foram registados 
8.149 processos. Deste número, 
3.458 com autores conhecidos 
e 4.661 com autores desconhe-
cidos. Em igual período do ano 
passado, foram 8.253 processos, 
registando-se, assim, uma redu-

ção de cento e quatro processos.
“Dos 4.661 processos contra 

desconhecidos registados, 4.103 
foram esclarecidos e remetidos ao 
Ministério Público, faltando por es-
clarecer 508 processos”, afirmou.

No dia 23 de Dezembro de 
2021, o SERNIC em Sofala, de-
belou actos de preparativos de 
rapto e deteve alguns envolvi-
dos, na sua maioria reincidentes, 
que, à data da detenção, esta-

vam há três meses em liberdade.
A onda de raptos é a princi-

pal preocupação dos empre-
sários em Moçambique, em 
termos de segurança. Dados 
oficiais indicam que, este ano, 
foram raptadas nove pessoas.

De 2018 a 2021, o número 
de pessoas que foram rapta-
das é de trinta. A maior par-
te dessas pessoas são em-
presários ou seus familiares.

Benjamina Chaves foi direc-
tora do SERNIC na província de 
Maputo, onde fez desaparecer 
cerca de trezentas viaturas que 
foram apreendidas pelo SERNIC, 
algumas das quais foram reti-
radas directamente aos ladrões.

O caso estava a ser julgado pelo 
Tribunal Judicial do Distrito da 
Matola. O julgamento foi depois 
suspenso, alegadamente por in-
competência do Tribunal Judicial 
do Distrito da Matola. A incom-
patibilidade está relacionada com 
o facto de Benjamina Chaves es-
tar a exercer o mesmo cargo na 
província de Sofala, para onde 
foi transferida recentemente.

Segundo o Ministério Público, 

a Lei que cria o SERNIC determi-
na que todos os funcionários que 
ocupem cargos de direcção, como 
é o caso dos cargos a nível provin-
cial, gozam de fórum especial e, 
por isso, devem ser julgados pelo 
Tribunal Superior de Recurso.

Recentemente o director-geral-
-adjunto do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal, Fernando 
Francisco, afirmou que é difícil 
combater os raptos com agentes da 
Polícia 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 algumas vezes, é compli-
cada ainda por envolver agen-
tes da Polícia da República de 
Moçambique, do Serviço Na-
cional de Investigação Crimi-
nal e outros órgãos”, afirmou. 

A

Benjamina Chaves é uma ex-directora do SERNIC na província de Maputo, onde fez desaparecer cerca de trezentas 
viaturas e ficou impune, tendo sido transferida para Sofala.

Benjamina Chaves diz que raptos são 
planeados e coordenados nas prisões

Em Sofala

www.canal.co.mz    Maputo, quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022



Hidroeléctrica de Ca-
hora Bassa diz que re-
gistou, em 2021, uma 
produção global de 

14.990 GWh, correspondente a 
6,12% acima da produção pla-
neada para o ano de 2021. Um 
comunicado da HCB, a cuja có-
pia o “Canal de Moçambique” 
teve acesso, diz que a produção 
hidroeléctrica global resulta 
da disponibilidade de recur-
sos hídricos e de equipamentos 
de produção e transporte de 
energia, e representa cerca de 
2% negativos, quando compa-
rada com a produção de 2020.

“Em relação à disponibili-
dade de recursos hídricos na 
albufeira, a 31 de Dezembro 
de 2021 a cota da albufeira si-
tuava-se em 320,01 metros aci-
ma do nível médio das águas 

do mar, o que corresponde a 
um volume útil armazenado de 
72%”, lê-se num comunicado 
de 12 de Janeiro que diz que 
a barragem de Cahora Bassa 
tinha uma capacidade de en-
caixe criada de cerca de 14,6 
mil milhões de metros cúbicos 
em relação ao nível de pleno 
armazenamento, cota 326 m.

Ainda segundo o comunica-
do, durante o ano económico de 
2021, as acções da HCB na Bol-
sa de Valores de Moçambique 
tiveram um desempenho relati-
vamente satisfatório, tendo fe-
chado o ano com uma cotação 
de 3,00 meticais por acção, fru-
to da confiança do mercado em 
relação a este produto financeiro. 
De Janeiro a Dezembro de 2021, 
foram negociadas cerca de três 
milhões de acções, o que repre-

senta cerca de 90% do total de ac-
ções transaccionadas no mercado 
secundário na BVM, aproxima-
damente 6,6 milhões de meticais.

“Os indicadores técnicos e fi-
nanceiros de 2021 permitem-nos 

aferir que a HCB continua a ser 
uma empresa financeiramente ro-
busta, capaz de autofinanciar-se 
e de honrar os seus compromis-
sos com o Estado, accionistas, 
parceiros e fornecedores. Caho-

ra Bassa continua tecnicamente 
um empreendimento resiliente. 
O nosso compromisso é manter 
a HCB como um activo extre-
mamente lucrativo para os seus 
accionistas e com capacidade de 
prover energia de qualidade aos 
nossos clientes da SAPP”, dis-
se o presidente do Conselho de 
Administração da HCB, Boavida 
Muhambe, citado no comunicado.

A HCB diz que tem planificada 
para 2022 a meta anual de produ-
ção de 14.228 GWh. A definição 
desta meta teve em conta as para-
gens programadas para manuten-
ção e os projectos de reabilitação 
do parque de produção de energia 
eléctrica que têm impacto na dis-
ponibilidade dos equipamentos de 
produção, conversão e transporte 
de energia.

Director: Fernando Veloso | Ano 13 - N.º 869 | Nº 649 Semanário    Maputo, quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022
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O

“Millennium bim” premiado pelo 
apoio ao comércio internacional e às 
empresas exportadoras

HCB anuncia produção seis por cento 
acima do planificado em 2021

banco “Millennium 
bim” foi distinguido 
como “Best Trade Fi-
nance Provider in Mo-

zambique for 2022”, prémio que 
reconhece a instituição bancária 
moçambicana que presta o me-
lhor apoio financeiro às opera-
ções de comércio internacional 
das empresas, em particular as 
empresas exportadoras. Este é o 
sétimo ano consecutivo em que o 
“Millennium bim” recebe uma 
distinção da parte da publicação 
“Global Finance”, especializa-
da em finanças internacionais.

Para atribuir o prémio “Best 
Trade Finance Provider”, o júri, 
constituído por especialistas em 
finanças internacionais, analisou 
os seguintes critérios: volume de 
transacções, âmbito de cobertura 
global, serviço ao cliente, pre-

ços competitivos e tecnologias 
inovadoras. A “Global Finance”, 
além da selecção feita pelos seus 
editores, contou também com 
o parecer de analistas do sector 

bancário e do mundo empresarial.
Fundamentando a atribuição 

do prémio, Joseph D. Giarraputo, 
director da “Global Finance”, afir-
mou: “O sector de Trade Finance 

continua a ser duramente atingido 
pelas consequências da pandemia 
da covid-19, e os fornecedores 
continuam a adaptar-se aos desa-
fios que esta apresenta. Os vence-
dores dos nossos prémios anuais 
de Trade Finance são as institui-
ções que melhor responderam a 
estes desafios e que têm servido os 
seus clientes com mais sucesso”.

O presidente da Comissão Exe-
cutiva do “Millennium bim”, José 
Reino da Costa, afirmou: “Este 
novo prémio reconhece, mais uma 
vez, o apoio consistente que o 
Banco tem dado às empresas, tan-
to nas suas operações comerciais 
domésticas como na promoção do 
seu posicionamento nos mercados 
externos. Um apoio que tem sido 
crucial para robustecer o tecido 
empresarial num contexto parti-
cularmente complexo, dados os 

efeitos negativos provocados pela 
pandemia na economia. Esta nova 
distinção só foi possível graças à 
confiança depositada pelos nos-
sos clientes, aos quais endereço, 
em nome do ‘Millennium bim’, o 
nosso muito obrigado, bem como 
ao elevado profissionalismo dos 
colaboradores do Banco, no qual 
se inclui pessoal especializado 
em operações internacionais, que 
não poupam esforços na procu-
ra das melhores soluções para 
servir bem as nossas empresas, 
tornando-as mais competitivas”.

Com esta nova distinção 
pela “Global Finance”, o “Mi-
llennium bim” consolida a 
sua posição de Banco mais 
premiado de Moçambique.

A
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“Wake Up” e “Kubatsira” promovem assistência 
jurídica a deslocados de guerra em Manica

erca de duas mil pes-
soas deslocadas de 
guerra no país vão, a 

partir deste ano, beneficiar de 
assistência jurídica em ques-
tões relacionadas com o regis-
to de nascimento e documen-
tação legal, no âmbito de um 
projecto da organização não-
-governamental “Wake Up”, 
em parceria com Associação 
para o Desenvolvimento da 
Comunidade “Kubatsira”.

Trata-se de um número de pes-
soas que corresponde a uma fase 
embrionária do projecto, que vai 
decorrer em alguns centros de 
realojamento de sobreviventes 
de guerra localizados em Manica.

“Esperamos que isso aconteça 
nos próximos locais, porque pre-
tendemos disponibilizar equipas 
móveis de dois advogados e es-
tudantes de Direito que traba-
lham todos os dias da semana”, 
disse Lhenard David, coordena-
dor de projectos da Associação 
“Kubatsira”, em declarações 

ao “Canal de Moçambique”.
Acrescentou que pretendem al-

cançar todos os cidadãos que bus-
cam Certidões de Nascimento, 
Bilhetes de Identidade, registos 
de óbito e registos de casamento.

“Queremos actuar um pou-

co por todas províncias em que 
existam deslocados de guerra, 
com destaque para Manica e 
Cabo Delgado. Infelizmente há 
muitas famílias que continuam a 
fugir da violência na parte nor-
te do país, donde alguns con-

seguem levar alguns pertences, 
e outros não. Sabemos que o 
deslocamento forçado de mui-
tas famílias resultou na perda 
ou destruição de documentação 
e registos pessoais e civis, o 
que pode ter consequências ne-

fastas para quem não tem como 
provar a sua identidade”, disse.

Segundo Lhenard David, a 
Associação “Kubatsira” e a or-
ganização não-governamental 
“Wake Up” decidiram unir-se 
por considerarem que a falta 
de documentos num contexto 
de terrorismo pode piorar a si-
tuação das pessoas deslocadas.

Lhenard David disse que essas 
pessoas podem sofrer discrimi-
nação, interrogatórios aleatórios 
e assédio por parte de autorida-
des ligadas à aplicação da lei.

Ao longo do ano passado, o 
Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, em 
parceria com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, realizou 
uma campanha visando registar 
e atribuir novos documentos 
de identidade aos deslocados.

A situação humanitária na 
província de Cabo Delgado 
continua a deteriorar-se, com 
deslocados a espalharem-se 
por todo país, sobretudo para 
as províncias de Nampula, 
Niassa, Zambézia e Manica.

 

C

ma em cada duas 
mortes de mulhe-
res com idade com-
preendida entre os 

15 e os 24 anos está relacionada 
com gravidez, parto ou aborto 
clandestino em Moçambique. 
A informação foi divulgada, 
na quarta-feira da semana 
passada, 12 de Janeiro, numa 
palestra proferida por Adria-
na Massingue, especialista em 
Saúde Pública, afecta ao De-
partamento de Saúde Mater-
no-Infantil, no Ministério da 
Saúde, na abertura das activi-
dades para o ano 2022 da Asso-
ciação “Mulher de Impacto”.

Na ocasião, Adriana Mas-
singue disse que a gravidez 
precoce continua a ser um dos 
principais problemas e que pode 
trazer consequências duráveis 

para a vida da adolescente, da 
sua família e do bebé. Uma das 
consequências é a fístula obs-
tétrica, que constitui um gra-
ve problema de saúde pública.

Segundo Adriana Mas-
singue, a gravidez em ado-
lescentes é indesejável e é 
uma das principais causas 
de casamentos prematuros.

Disse também que há fal-
ta de informação sobre os 
métodos anticonceptivos.

Adriana Massingue afir-
mou que, independentemente 
de uma gravidez ser, ou não, 
planeada, quando é feita pre-
cocemente há maior risco de 
mortalidade infantil, parto pre-
maturo, anemia, aborto espon-
tâneo e depressão pós-parto.

“A falta de conhecimen-
to e a impossibilidade de ob-
ter métodos anticonceptivos 
e informações suficientes 
para o planeamento repro-

dutivo afectam directamente 
um grande número de gesta-
ções na adolescência”, disse.

Dados do Ministério da Saú-
de revelam que, só na cidade de 
Maputo, no ano passado, houve 
o registo de cerca de seiscentos 
casos de gravidez de raparigas 
com idade dos 14 aos 19 anos, 
tendo sido aproximadamen-

te oitocentos casos em 2020.
“A maioria das adolescentes 

grávidas e mães não tem conhe-
cimento sobre as consequên-
cias psicossociais da gravidez 
precoce, tais como: o abandono 
escolar, exclusão social e fami-
liar, falta de oportunidade de 
emprego e maior vulnerabilida-
de”, disse Adriana Massingue.

Acrescentou que o cenário 
referido mostra de forma de-
talhada como a vida dos ado-
lescentes é atingida de forma 
negativa pela gravidez precoce, 
por isso a estratégia de redu-
ção deste fenómeno passa ne-
cessariamente pela educação 
sexual e reprodutiva na famí-
lia, na escola e na comunidade 
onde se encontram inseridas.

Segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNI-
CEF), em Moçambique a gravi-
dez precoce é uma consequência 
mais comum dos casamentos 
prematuros, principalmente nas 
zonas rurais, sobretudo em 
Manica, Zambézia e Nampu-
la. O UNICEF diz que, nesses 
locais, 46% das adolescentes 
tiveram uma criança nascida 
viva ou estiveram grávidas pela 
primeira, e 14% engravidaram 
antes dos 15 anos de idade.

 

U

Gravidez precoce continua a ser uma das maiores 
causas de morte materno-infantil no país
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número de activida-
des de intervenção 
do Serviço Nacional 
de Salvação Pública 

aumentou significativamente 
durante o ano 2021, compa-
rativamente ao ano de 2020. 
Dados do SENSAP revelam 
que, em 2020, houve 892 ac-
tividades de intervenção, e 
1.115 em 2021. Encabeçam a 
lista as intervenções em casos 
de incêndio, acidente de via-
ção, afogamento, remoção de 
corpos em locais confinados 
e obstrução de vias de acesso 
na via pública, em todo o país.

Em 2020, o Serviço Nacio-
nal de Salvação Pública teve de 
realizar 554 acções contra in-
cêndio, e o número subiu para 

647 em 2021. Nos casos de aci-
dentes de viação, houve 132 
intervenções em 2020, e o nú-
mero subiu para 199 em 2021.

No sector da aviação, a inter-
venção foi em número igual em 
cada ano. Quanto aos acidentes 
ferroviários, o número aumen-
tou de um, em 2020, para três, 
em 2021. Nas mortes por afo-
gamento, as intervenções dupli-
caram, pois houve 36 casos em 
2020 e 82 no ano passado. O 
número de casos de obstrução 
de via subiu de um para seis. 
A remoção de corpos em lo-
cal confinado também subiu de 
73, em 2020, para 86, em 2021.

Houve também desencrava-
mento de portas e de elevado-
res e outras intervenções, em 
número de 87, em 2020, tendo 
sido em número de 90 em 2021.

Segundo o porta-voz da ins-

Aumentou a intervenção dos 
bombeiros em casos de incêndio

Durante o ano passado

O

tituição, Leonildo Pelembe, al-
gumas intervenções dos bom-
beiros foram marcadas por 
dificuldades devido à falta de 
meios, concretamente nos casos 
de incêndio, apesar de ter havi-
do sucessos em todos os casos.

A partir deste ano, o Serviço 
Nacional de Salvação Pública 
passará a implementar a nova lei 
de protecção contra incêndios, 
que se aplica aos órgão e insti-
tuições da Administração Públi-
ca, pessoas singulares e pessoas 
colectivas no território nacional, 

no que diz respeito a protecção 
contra incêndios. A lei aprovada 
na generalidade e especialida-
de na Assembleia da República 
determina a obrigatoriedade do 
seguro de incêndio e também a 
responsabilização criminal de 
quem danifique meios de preven-
ção ou destrua provas de incên-
dio no local do acontecimento.

Segundo as autoridades, essa 
lei visa responder às dinâmi-
cas do desenvolvimento eco-
nómico e social do país, que 
exigem a adopção de medidas 

com vista a garantir a redução 
de riscos de incêndio e do ma-
nuseamento de matérias infla-
máveis de origem industrial, 
comercial e doméstica, que po-
dem causar graves repercussões 
humanas, materiais e sociais.

Considera-se que, para além da 
perspectiva activa de protecção, 
a lei vai facilitar a implementa-
ção cabal das medidas de pre-
venção contra incêndios e a re-
dução das consequências destes.

 

  oana da Lúcia
 joanadalucia01@gmail.com
J

 Leonildo Pelembe, porta-voz do SANSAP
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DA ESTABILIZAÇÃO DA INSTABILIDADE À INSTABILIDADE DA ESTABILIZAÇÃO

No início do segundo semestre de 2021, a entrada em acção das forças militares ruan-
desas traduziu-se na recuperação da iniciativa militar das forças governamentais. Em 
poucas semanas foi anunciada a reocupação de grande parte do território, até então 
inacessível, como grande parte do distrito de Palma, Awasse, vila de Mocímboa da Praia 
e posto administrativo de Mbau. As notícias dão conta da tomada de várias bases dos 
insurgentes, captura de material bélico, libertação de civis e rendição de jovens guer-
rilheiros. O sucesso militar e devolução do sentimento de segurança contribuiu para a 
boa imagem das forças ruandesas junto das populações locais, ficando conhecidas pela 
sua eficácia e prontidão combativa, assim como boa relação com civis.
Após uma fase inicial de aparente estabilização, a partir do mês de Outubro aumen-
taram os relatos de insegurança na região. Contornando o cerco criado pelas tropas 
da coligação, surgem notícias de ataques em áreas até então relativamente estáveis, 
nomeadamente no Norte de Mueda e Nangade, Sul do rio Messalo e, mais recente-
mente, no distrito de Mecula, na província do Niassa. Perante uma força militarmente 
superior, que não conseguiria enfrentar, o grupo rebelde dispersou-se pelo território 
em pequenas unidades, atacando aldeias isoladas, onde se reabastecem em alimentos, 
raptando populações.
Tendo registado, em meados da década de 2010, dinâmicas de penetração de grupos 
radicais (formando mesquitas e mobilizando jovens locais), a província do Niassa veio 
a constituir um dos centros de recrutamento para a insurgência armada (Forquilha e 
Pereira, 2021; Feijó, 2021). Distritos transfronteiriços, com ampla presença florestal, 
fauna bravia e cursos de água, aldeias isoladas, mineração artesanal e conflitualidade, 
apresentam riscos de expansão da insurgência. Da mesma forma, o litoral de Nampula 
e da Zambézia foram zonas de recrutamento de insurgentes e de penetração de grupos 
radicais. A presença massiva de jovens desempregados e fenómenos de mineração ilegal 
tornam vários locais objecto de preocupação para as autoridades (Carta, 06.12.2021).
O IMPASSE DE 740.000 DESLOCADOS INTERNOS E A SITUAÇÃO HUMANITÁRIA
Mais a Sul, nos campos de deslocados aumentam as necessidades da ajuda humanitária, 
mas também fenómenos de tensão com as populações locais. Um grande investimento 
foi realizado ao nível da criação de furos de água e saneamento em diversos campos de 
deslocados, mas continuam a existir situações de recurso a águas dos rios, com riscos 
para a saúde pública. Face à insuficiência alimentar, o Programa Mundial de Alimentos 
viu-se obrigado a reduzir os apoios à população deslocada. Técnicos envolvidos na 
ajuda humanitária em Mpiri (distrito de Ancuabe) dão conta de fenómenos de prosti-
tuição em troca de bens alimentares, denunciados pelo Centro de Integridade Pública 
e pela Human Rights Watch (Lusa, 08.09.2021). Em Mieze e Pemba, entre outros locais, 
abundam relatos de populações não-deslocadas beneficiárias de apoio alimentar em 
esquemas que envolvem as próprias autoridades locais e, portanto, de complexa gestão.
Nos locais de maior concentração de deslocados assiste-se a um crescimento das ten-
sões com as populações hospedeiras. A chegada repentina de milhares de deslocados 
gerou um aumento da pressão sobre recursos naturais, nomeadamente terra, lenha e 
estacas. Também ela carenciada, a população autóctone depara-se com as suas áreas 
ocupadas por uma população crescente, beneficiária de apoio alimentar, sem que eles 
próprios encontrem alguma vantagem pela sua hospitalidade. Os supostos “donos da 
terra” exigem valores monetários em troca da cedência de parcelas de terreno, por cada 
época agrícola. Em diversos locais só é permitido o cultivo de produtos alimentares de 
rápido crescimento (milho, feijão), proibindo-se a mandioca. A partir de uma amostra 
de 210 agregados familiares deslocados inquiridos em centros de reassentamento nos 
distritos de Montepuez, Chiúre e Meconta, constata-se que 39,7% nem tem acesso a 
terra, sendo que 20,9% dispõe de parcelas de terreno inferiores a um hectare, claramente 
insuficientes para garantir a segurança alimentar. Não obstante o lento surgimento de 
pequenos negócios e de pequenas iniciativas geradoras de emprego, frequentemente 
patrocinadas por agentes da cooperação, grande parte da população permanece sem 
alternativas, ociosa e em situação de insegurança alimentar. O facto de a maioria da 
população deslocada ser constituída por jovens e crianças torna a situação mais preo-
cupante em termos humanitários.
A AJUDA HUMANITÁRIA E O EFEITO PALIATIVO SOBRE A ECONOMIA DA PRO-
VÍNCIA
A guerra interrompeu a produção agropecuária e pesqueira, assim como os circuitos 
comerciais entre a costa e o interior, afectando profundamente a economia da província. 
Uma elite empresarial local, mais inserida no sector formal e que via no sector do gás uma 
oportunidade para o conteúdo local, redireccionou o seu mercado para a indústria hu-
manitária. A presença de organizações das Nações Unidas e da indústria humanitária 
revitalizou alguns sectores económicos do Sul da província, particularmente em 
Pemba e Montepuez. Verifica-se um interessante dinamismo em áreas como o transporte 
de mercadorias e aluguer de viaturas, arrendamento de vivendas e armazéns, hotelaria 
e restauração, grossistas e distribuidores alimentares.
RECONSTRUÇÃO E EXPECTATIVAS DE REGRESSO DAS POPULAÇÕES
No Nordeste da província, particularmente em torno do triângulo Palma - Mocímboa 
da Praia - Afungi, consolida-se uma zona militarmente segura. Assiste-se ao anúncio 
de projectos de reconstrução, definidos a nível central, sem grande tempo e espaço 
para um debate público mais alargado, numa tentativa de atracção de fundos e de 

reabilitação económica local e de geração de empregos locais. Funcionários públicos 
são chamados a regressar e aumentam as expectativas de regresso do investimento 
privado. Nas zonas do grande investimento no gás perspectiva-se a formação de uma 
economia de enclave, altamente militarizada, com fortes ligações directas com o exte-
rior em detrimento do tecido económico local, rodeada por amplas bolsas de pobreza, 
potencialmente recrutáveis para alimentar o conflito.
Fora do centro da economia do gás, o Governo central apresenta-se mais cauteloso. 
Consciente da instabilidade no terreno, continua a repetir que a situação ainda não é 
segura, mostrando-se relutante quanto ao regresso imediato da população. 
O discurso do Governo central contrasta com as dinâmicas locais. Se a maior parte da 
população deslocada se mantém cautelosa e reticente quanto a um regresso imediato 
(sobretudo aqueles que foram deslocados para as zonas mais afastadas do conflito e 
oriundos de Mocímboa da Praia), um grupo bastante numeroso de indivíduos perspec-
tiva o regresso para distritos de Muidumbe, Mueda, Quissanga, Macomia ou Nangade. 
Animados por relatos de maior segurança militar, sem acesso a terra e privados de ajuda 
alimentar nas zonas de reassentamento e antevendo o início das chuvas, assiste-se a 
movimentos de regresso. Vídeos circulando nas redes sociais dão conta de chefes do 
posto administrativo organizando o regresso das populações, incentivando a produção, 
apelando à vigilância popular para com movimentos estranhos, inclusivamente às mu-
lheres para denunciarem os seus filhos. Numa estratégia de diversificação de recursos, 
muitas famílias optam pela permanência de crianças e de membros femininos da família 
nos centros de reassentamento (onde ainda têm acesso a alguma ajuda alimentar ou 
pequenas porções de terra), arriscando os homens a regressar e preparar uma nova 
campanha agrícola. Num cenário de instabilidade militar, ainda que de baixa intensidade, 
o regresso de muitas famílias tem-nas transformado em presas fáceis para guerrilheiros 
dispersos, assistindo-se à ocorrência de novos de ataques, destruição de residências e 
rapto de civis, realimentando o conflito.
Esta situação vem gerando uma grande confusão e incerteza entre as organizações 
humanitárias e actores governamentais que operam no terreno. Agências de desenvol-
vimento internacional enfrentam uma grande indefinição ao nível da sua intervenção. 
A persistência da instabilidade militar inviabiliza a reconstrução da zona Norte da pro-
víncia. Por sua vez, iniciativas de apoio às populações deslocadas no Sul da província 
enfrentam obstáculos de falta de espaço e conflitos de terra, aumentando as tensões 
entre deslocados e as populações locais.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A VIA MILITAR
O destacamento de tropas internacionais nos distritos do Nordeste da província de Cabo 
Delgado conferiu uma nova dinâmica ao conflito e aumentou a confiança governamental 
numa solução militar para o conflito. Porém, a geografia da região (oferecendo possi-
bilidade de camuflagem), a porosidade das fronteiras, a dispersão dos guerrilheiros no 
terreno e as suas ligações internacionais, criam dificuldades à eficácia militar. Mulheres 
que residiram com os insurgentes nos últimos meses, antes dos ataques ruandeses, 
referem que muitos jovens do grupo ponderavam a hipótese de desistir de lutar, mas 
que temiam a respectiva rendição. Existe pouca ou nula informação acerca da existência 
de prisioneiros e respectivo tratamento. A falta de transparência sobre este processo 
alimenta dúvidas e especulações sobre o destino conferido a crianças soldado.
As lideranças locais (que conhecem as línguas, muitos jovens insurgentes e as dinâmicas 
de poder locais) ainda não foram devidamente envolvidas no processo de construção da 
paz, desperdiçando-se uma oportunidade de participarem na desradicalização de jovens 
capturados, na construção de canais de comunicação com guerrilheiros e facilitação de 
processos de deserção e de reintegração social e estabilização. Entre as lideranças locais, 
persiste um ambiente de receio em abordar os problemas sociopolíticos locais de forma 
franca e assertiva com o Governo. A ressente detenção de líderes islâmicos residentes 
em Pemba, carismáticos entre a população, aumentou o ambiente de desconfiança e 
sentimentos de oportunismo e perseguição à comunidade islâmica.
Uma diversificação de estratégias intervenção, que promovam amnistias e protecção de 
desertores, que alarguem canais de participação sociopolítica, reforcem a investigação 
criminal e o acesso à justiça, pode constituir uma alternativa a uma política de terra 
queimada que, simplesmente, reproduz o conflito e seus efeitos destrutivos.
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