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    “No meu entender, Sua Excelência o Presidente da República Filipe Jacinto 
Nyusi não deve ser arrolado como testemunha e por já ter prestado declarações 

nos Autos” – juiz Efigénio Baptista. 
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a segunda-feira, o juiz 
Efigénio Baptista, que 
julga o caso das dívi-
das ocultas, afirmou 

que os advogados de defesa já 
podem preparar as alegações 
finais aproveitando os dias em 
que estava previsto que fossem 
ouvidos declarantes que, en-
tretanto, não foram localizados 
para a competente notificação. 
Aquela afirmação do juiz deixou 
os advogados de defesa e o mun-
do forense perplexos, uma vez 
que, por uma questão de rigor, 
as alegações finais não podem 
ser feitas enquanto ainda não 
tenham sido ouvidos declaran-
tes essenciais, como, por exem-
plo, Armando Guebuza e outros.

Mas essa afirmação também 
demonstra que, na óptica do juiz, 
o julgamento já terminou, não ha-
vendo, na sua opinião, mais nada 
relevante para tratar, ainda que 
pela frente haja Armando Guebuza 
e Adriano Maleiane com declara-
ções por prestar. Segundo o juiz, o 
calendário não se alterará, e o jul-
gamento terminará em Fevereiro.

E se for verdade que já não há 
mais nada de relevante a tratar, 
a tal ponto que já podem enco-
mendar as alegações finais, pelo 
menos o julgamento do caso das 
dívidas ocultas teve um vencedor: 
Filipe Nyusi. Conseguiu a proe-
za de passar pela chuva de todo 
o julgamento tendo o juiz Efigé-
nio Baptista como guarda-chuva.

E o próprio juiz Efigénio Bap-
tista tratou de consagrar Filipe 
Nyusi como vencedor, na terça-
-feira da semana passada, quando, 
liminarmente e com o nervosismo 
que sempre o caracterizou quando 
o nome do Presidente da Repú-
blica é citado, decidiu, mais uma 
vez, indeferir o requerimento da 
assistente (Ordem dos Advogados 

de Moçambique), representada 
pelo advogado Vicente Manjate.

A Ordem dos Advogados consi-
dera que é imprescindível, para a 
descoberta da verdade, a notifica-
ção, para audição, do ministro da 
Defesa (na altura dos factos; que 
era Filipe Nyusi), na qualidade de 
coordenador do Comando Operati-
vo e por ter feito parte da reunião que 
decidiu a criação da “Proindicus”, 
no dia 21 de Dezembro de 2012.

A Ordem dos Advogados fez re-
ferência a uma carta de Filipe Nyu-
si (na qualidade de ministro da De-
fesa), endereçada a Manuel Chang 
(que era ministro das Finanças) a 
indicar as opções de financiamen-
to e o banco financiador, ou seja, 
o “Credit Suisse”. O represente 
da Ordem dos Advogados de Mo-
çambique juntou à situação de re-
levância de Filipe Nyusi, o facto 
de este ser o único declarante que, 
tendo sido interrogado na fase ins-
trutória (pelo procurador Alberto 
Paulo), não consta como decla-
rante em sede de Tribunal. Todos 
os outros foram chamados a juízo.

Mas o juiz indeferiu o requeri-
mento da Ordem dos Advogados 
e até ameaçou retirar a palavra ao 
representante da Ordem dos Ad-

vogados, caso este insistisse em 
querer rebater a decisão do juiz. 
Na sua fundamentação e visivel-
mente nervoso com a situação, o 
juiz disse que pretender ouvir Fi-

lipe Nyusi é uma “diligência des-
necessária” e tem o objectivo de 
“protelar o andamento do proces-
so”. O juiz disse também que, caso 
a Ordem dos Advogados não con-
cordasse com a sua decisão, devia 
recorrer à instância imediatamente 
superior e não devia “andar a recla-
mar”, porque o juiz “não vai mu-
dar de decisão, porque já decidiu”.

“Mau comportamento e 
indefinição” dos advogados de 

Guebuza
Esta não é a primeira vez que o 

juiz Efigénio Baptista fica desnor-
teado por causa das referências 
a Filipe Nyusi. Por despacho es-
crito de 17 de Agosto de 2021, o 
juiz indeferiu o pedido feito pelo 
réu António Carlos do Rosário 
quando este requereu a audição 
de Filipe Nyusi e mais 34 decla-
rantes, que incluíam Jean Bous-
tani e o ministro Celso Correia.

Num despacho de nove páginas, 
o juiz até atacou os advogados da 
família Guebuza, para não acei-
tar Filipe Nyusi como declarante. 
Os fundamentos do juiz Efigénio 
Baptista são vagos. Relativamen-
te ao Presidente da República, 
Filipe Nyusi, disse que rejeitou a 
sua convocação ao Tribunal por 
causa do “mau comportamento 
e indefinição” dos advogados do 
“Indivíduo A”, que eram Alexan-
dre Chivale e Isálcio Mahanjane. A 
explicação do juiz é a que se segue.

1. Os dois advogados, pri-
meiro, arguiram a nulidade das 
declarações de Filipe Nyusi 
que foi junta aos Autos, pedin-

do que fossem desentranhadas.
2. Na instrução contraditória, 

requereram a audição de Fili-
pe Nyusi, enquanto tinham pe-
dido anteriormente para que as 
mesmas fossem julgadas nulas.

3. Mais tarde, prescin-
diram de tal diligência.

4. Agora vêm pedir a sua audi-
ção como testemunha. “No meu 
entender, Sua Excelência o Pre-
sidente da República Filipe Ja-
cinto Nyusi não deve ser arrola-
do como testemunha e por já ter 
prestado declarações nos Autos”.

As “impressões digitais” de 
Filipe Nyusi que “não são 

relevantes”
Efectivamente, Filipe Nyu-

si foi ouvido no seu gabinete 
pelo procurador Alberto Paulo, 
que, mais tarde, foi promovido. 

Filipe Nyusi foi o declarante nú-
mero dois, duma lista de 47 decla-
rantes. Na audição que se realizou 
em Agosto de 2018, segundo cópia 
dos Autos em nossa posse, Nyusi 
– quando questionado sobre o seu 
papel na contratação dos 2,2 mil 
milhões de dólares que precipita-
ram Moçambique para uma crise 
económica e financeira agravada 
com o corte da assistência finan-
ceira internacional – disse que só 
participou em sessões do Coman-
do Conjunto (dirigido pelo Presi-
dente da República dessa altura) e 
do Comando Operativo (dirigido 

por ele próprio, na qualidade de 
ministro da Defesa), em que se 
abordou o assunto do Sistema In-
tegrado de Monitoria e Protecção.

Quando questionado sobre como 
foi montado o processo de finan-
ciamento do projecto, Nyusi disse 
que não sabe de nada sobre o finan-
ciamento do projecto e nem sabe 
como o mesmo foi feito. Nyusi 
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Filipe Nyusi: um “inocente” que 
tem no juiz um ajudante-de-campo

N

António do Rosário

Armando Guebuza
Manuel Chang

Graças aos préstimos da justiça, Filipe Nyusi não é tido nem achado 
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acrescentou que só sabia da “Proin-
dicus” e não sabia da “Empresa 
Moçambicana de Atum” (EMA-
TUM) e da “Mozambique Assets 
Management” (MAM). As decla-
rações de Filipe Nyusi constam na 
folha 4790, Volume 21 dos Autos.

Com base nessas declarações, 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica ilibou Filipe Nyusi, acredi-
tando na tese de que o ministro 
da Defesa Nacional dessa época 
não participou em aspectos re-
levantes do esquema e não sa-

bia nada dos financiamentos.

“Identificámos o Credit Suisse”
Entretanto, o 

 tem em sua 
posse um documento relevante es-
crito pelo próprio Filipe Nyusi, na 
sua qualidade de ministro da De-
fesa, no auge dos debates sobre o 
projecto, em 2013, que prova que 
não é verdade que Nyusi não sabia 
de nada sobre o projecto, princi-
palmente sobre os financiamentos.

No dia 14 de Janeiro de 2013, 
Filipe Nyusi enviou uma carta com 
a referência 205/GAB/MDN/2013 
ao ministro das Finanças de en-
tão, Manuel Chang (actualmente 
preso na África do Sul), com o 
conhecimento do director-geral 
do Serviço de Inteligência e Segu-
rança do Estado (SISE), Gregório 
Leão, onde informa que, das várias 
opções de financiamento, e fei-

tas todas as diligências, a melhor 
opção encontrada era o “Credit 
Suisse”, e enviou inclusivamente, 
em anexo a essa carta, os termos 
do acordo entre o banco “Credit 
Suisse” e o Governo, sendo ele, 
Filipe Nyusi, parte integrante.

Transcreve-se, em seguida, na 
íntegra, o conteúdo da carta en-
viada por Filipe Nyusi a Manuel 
Chang, excluindo o cabeçalho.

“Excelência, Queira Excelên-
cia receber os meus melhores 
cumprimentos e a manifestação 
de apreço pela entrega abnegada 
da Vossa Excelência à missão in-
cumbida. No decurso do transacto 
ano de 2012 as Forças de Defesa 
e Segurança concluíram o proces-
so de pesquisa e selecção de um 
sistema de Monitoria e Protecção 
da Zona Económica Exclusiva 
(EEE), depois de terem analisado 
várias propostas de equipamento 
e soluções para lidar com as ques-
tões de protecção dos nossos recur-
sos marinhos e das infraestruturas 
envolvidas nas actividades de ex-
ploração e prospecção petrolífera.

Entretanto a proposta escolhida 
comporta recursos financeiros que 
se situam acima das capacidades 
financeiras do Orçamento Geral 
do Estado (OGE) poder absorver. 
Como resultado, iniciou outro 
processo de identificação de insti-
tuições financeiras internacionais 
que estariam interessadas em con-
ceder créditos para financiar esta 
solução. Feitas todas as diligên-
cias identificou-se a Credit Suisse 
(CS) para realizar este desiderato. 
Após várias negociações com a 
CS, as partes chegaram a um en-
tendimento, que se encontra con-
substanciado nos termos do acordo 
(TA) em anexo a este documento.

Neste sentido, vimos pela pre-
sente submeter os Termos do 
Acordo e solicitar a Sua Exce-
lência o Ministro das Finanças, 
na qualidade de representante do 
Governo da República de Mo-
çambique, neste acto, a proceder 
à assinatura dos mesmos. Melho-

res cumprimentos, em nome das 
Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique. O ministro da Defe-
sa Nacional, Filipe Jacinto Nyusi.”

A carta seguiu para Manuel 
Chang, com Filipe Nyusi a reme-
ter ao ministro das Finanças dessa 
época os termos do acordo a que 

a Defesa havia chegado com os 
mafiosos do “Credit Suisse”, que, 
depois, foram trabalhar para Iskan-
dar Safa na gestão dos dinheiros. 
Essa carta coloca em causa todas 
as declarações de Filipe Nyusi se-
gundo as quais não soube nada dos 
financiamentos e que só participou 
nas reuniões de comando técnico.

Outros despachos e cartas de 
Filipe Nyusi

No dia 12 de Julho de 2013, o 
Gabinete do ministro da Defesa 
Nacional (que era Filipe Nyusi) en-
viou aos restantes interessados um 
ofício com a referência 1222/GM/
MDN/2013, através do qual Nyu-
si solicita “contribuições relativas 
à Proposta de Decreto que cria o 
Sistema Integrado de Monitoria 
de Protecção da Zona Económi-
ca Exclusiva de Moçambique”. O 
documento foi assinado pela chefe 
de Gabinete do ministro da Defe-
sa, que era Amelta Muiquija, uma 
oficial com a patente de coronel.

No dia 22 de Setembro de 2013, 
a chefe de Gabinete do ministro 

Alberto Paulo

Jean Boustani
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“Força militar não resolverá a 
insurgência”

Mercenário Lionel Dyck avisa sobre Cabo Delgado

Lionel Dyck pergunta se as forças ruandesas e da SADC também são mercenárias, visto que estão a ser pagas 
para lutar.

ionel Dyck, dono da 
empresa de mercená-
rios “Dyck Advisory 
Group” (DAG), que 

havia sido contratada pelo 
Governo de Moçambique 
para combater o terrorismo 
em Cabo Delgado, de Setem-
bro de 2019 a Março de 2021, 
diz que será quase impossí-
vel acabar com o terrorismo 
em Cabo Delgado apenas 
pela via militar. Na sua opi-
nião, é preciso atacar as raí-
zes do problema, que são a 
exclusão social. Afirmou que 
é preciso haver uma estraté-
gia do Governo para resta-
belecer a ordem, construir 
escolas e clínicas e controlar 
as estradas. Esta é também 
a opinião de vários analis-
tas, que dizem que os jovens 
que aderiram à actividade 
terrorista o fizeram por fata 
de alternativas de vida. Mas 
esta análise é rejeitada pelo 
Governo, que considera que 
Moçambique está a ser alvo 
de um ataque internacional.

Lionel Dyck participou, há 
dias, num evento virtual organi-
zado pela “Defense Web”, uma 
plataforma digital especializada 
em assuntos militares. Lionel 
Dyck criticou a opção pela tro-
pa ruandesa e a tropa regional 
da SADC, dizendo que houve 
falta de vontade política para a 
sua continuidade nas operações.

Lionel Dyck, que já foi vis-
to como “salvador da pátria” e 
depois foi afastado do negócio, 
pergunta se as forças ruandesas 
e da SADC também são mer-
cenárias, visto que estão a ser 
pagas para lutar. “A diferença 
é que eles não querem estar 
lá, enquanto nós queremos.”

No seu estilo característico 
de puxar sempre a narrativa 
para o lado do papel central 
dos mercenários, disse que as 
empresas militares privadas 
podem fornecer experiência e 
direcção valiosas aos moçam-
bicanos e ensiná-los a usar o 

equipamento, já que as Forças 
de Segurança moçambicanas 
estão em falta nestas áreas.

Lionel Dyck considera que 
a força militar, por si só, não 
resolverá o problema do ter-
rorismo. “Militarmente, não 
estávamos a conseguir nada. 
É preciso haver uma estraté-
gia do Governo para restabe-
lecer a ordem, construir es-
colas e clínicas, controlar as 
estradas”, disse Lionel Dyck e 
acrescentou que uma resposta 
militar só dará tempo e opor-
tunidade ao Governo para re-
solver as causas do terrorismo.

Na sua opinião, as empre-
sas militares privadas foram 
vitais para a sobrevivência da 
província de Cabo Delgado em 
Moçambique antes de a Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC) 
e o Ruanda terem sido mobi-
lizados, em meados de 2021, 
para combater os terroristas.

Lionel Dyck disse que a 
sua empresa iniciou as ope-
rações em Cabo Delgado em 

Setembro de 2019, em nome 
da Polícia moçambicana. 

“O que conseguimos foi 
garantir que os insurgentes 
não entrassem em Pemba. Es-

tavam às portas de Pemba.” 
“Quando partimos, em Mar-

ço [2021], éramos a menor for-
ça mercenária já implantada 
numa situação, com alguns he-

licópteros e alguns dos meus es-
pecialistas”, disse Lionel Dyck. 

Como o “Dyck Advisory 
Group” não tinha forças terres-
tres, dependia de helicópteros 
para atacar os terroristas, que 
tinham o domínio em terra. 
“Conseguimos mantê-los pre-
sos durante um ano, sem forças 
terrestres”, disse Lionel Dyck. 

Disse também que consi-
dera que o “Dyck Advisory 
Group” poderia ter recuperado 
Mocímboa da Praia das mãos 
dos terroristas se houvesse 
vontade política e se tivessem 
forças terrestres combinadas.

“Com apoio aéreo po-
deríamos facilmente ter es-
coltado tropas até Mocím-
boa da Praia e recapturado.” 

A cidade acabou por ser 
retomada por tropas ruan-
desas e moçambicanas em 
Agosto do ano passado. 

Lionel Dyck afirmou que o 
“Dyck Advisory Group” sem-
pre operou em apoio do Gover-
no e nunca saiu sozinho para o 
teatro das operações. Sempre 
que entravam em ação, havia 
um general moçambicano pre-

sente. “Nunca nos envolvemos 
em nada que um general mo-
çambicano não concordasse 
que pudéssemos envolver-nos.”

Lembre-se que o “Dyck 

Advisory Group” não foi a pri-
meira empresa de mercenários 
privados a operar em Moçam-
bique. O Governo contratou o 
“Wagner Group”, da Rússia, 
que operou durante pouco tem-
po, no final de 2019. Depois 
de vários soldados do “Wag-
ner Group” terem sido mortos 
por terroristas, esta empresa, 
que é considerada como sen-
do próxima de Vladimir Putin, 
abandonou Moçambique, com 
acusações de traição e de fugas 
de informação nas operações.

“Todos os países do Mundo 
que recorrem às empresas mili-
tares privadas fazem-no porque 
a sua própria capacidade de lidar 
com o problema não existe. Dá 
tempo para o Governo treinar, 
equipar e lidar com as próprias 
forças. Ao mesmo tempo, cria 
um clima para o Governo resta-
belecer a lei e a ordem”, disse e 
acrescentou que as forças mer-
cenárias fizeram o que podiam 
e que cabe agora à SAMIM 
(Missão da SADC em Moçam-
bique) garantir a segurança. 

Segundo disse Lionel 

Dyck, “os mercenários fo-
ram vitais para a sobrevivên-
cia de Cabo Delgado e Pem-
ba” até à chegada das forças 
da SADC. 

Lionel Dyck, dono da empresa de mercenários DAG



Canal de Moçambique | quarta-feira, 26 de Janeiro de 20226

a terça-feira da semana passada, a 
Ordem dos Advogados de Moçam-
bique requereu, na sessão do julga-

mento do caso das dívidas ocultas, a audição 
do ex-ministro da Defesa Nacional. Feliz ou 
infelizmente, aquele que era o titular da pas-
ta da Defesa Nacional coincide com o ac-
tual Presidente da República, Filipe Nyusi.

A Ordem dos Advogados fundamentou o 
seu requerimento no facto de Filipe Nyusi 
ter sido parte relevante em todo o proces-
so das dívidas, desde a sua participação 
nas reuniões da concepção do Sistema In-
tegrado de Monitoria e Protecção, que deu 
lugar às três empresas, até ao facto de ter 
sido Filipe Nyusi quem escreveu uma car-
ta a Manuel Chang a indicar o “Credit 
Suisse” como opção para o financiamento.

Além disso, segundo os argumentos 
apresentados pela Ordem dos Advoga-
dos, todos os declarantes da fase instru-
tória (ouvidos na Procuradoria-Geral da 
República), conduzida por Alberto Paulo, 
foram arrolados como declarantes, com a 
estranha excepção do coordenador do Co-
mando Operativo, ou seja, Filipe Nyusi.

O requerimento foi liminarmente indeferi-
do pelo juiz Efigénio Baptista com o argu-
mento barato de que, ao pretender a audição 
de Filipe Nyusi, a Ordem dos Advogados 
estaria a solicitar uma diligência desneces-
sária e com isso estaria a protelar o anda-
mento do processo.  O sublinhado é nosso.

Duas questões são essenciais no fundamen-
to apresentado pelo juiz da causa. Comece-
mos pelo fundamento “diligência desneces-
sária”. Se é verdade que o juiz julga segundo 
a lei e segundo a sua consciência, sobre a lei 
pode-se dizer, desde logo, que é de lei que se 
chame a juízo, na qualidade de declarante, 
todo aquele que tiver informação que se re-
pute essencial para a descoberta da verdade.

Se, neste julgamento, foram chamados a 
juízo, como réus e declarantes, sujeitos que, 
na sua actividade normal, ou não, venderam 
casas, como é possível reputar estes sujeitos 
como essenciais e, ao mesmo tempo, reputar 
como não essencial um sujeito que não só 
participou nas reuniões que deram lugar aos 
três monstros assim como indicou aonde se 
iria buscar o dinheiro? Como ultrapassar esta 
gritante dualidade de critérios? Se é verdade 
que, por exemplo, os que venderam casas 

são acusados de lesar o Estado, muito mais 
quem se sentou para criar as três empresas 
e indicou aonde se riria buscar o dinheiro.

Se a lei não for suficiente para censurar 
a dualidade de critérios, resta-nos a cons-
ciência do juiz. A consciência do juiz não 
pode ser confundida com a vontade e as 
tendências do juiz. A consciência do juiz 
é uma prerrogativa que se move dentro de 
uma baliza da razoabilidade e para além 
da dúvida razoável. Se hoje é quarta-feira, 
não pode a “consciência do juiz” decidir 
que hoje seja sábado. É público e notório.

Não há qualquer razoabilidade em, com 
base numa alegada consciência, deixar de 
fora declarações de um sujeito que, des-
de a primeira hora, é parte do assunto. A 
não ser que o juiz já tenha uma consciên-
cia prévia sobre quem são os culpados 
e quem são os inocentes neste processo.

Chamar “diligência desnecessária” a um 
requerimento para o chamamento a juízo 
do coordenador formal de todo o problema 
é estar contra a Justiça e constituir-se em 
bloqueio para a descoberta da verdade. Do 
mesmo modo, catalogar o requerimento da 
Ordem dos Advogados como sendo uma in-
tenção de protelar o andamento da Justiça 
faz acreditar que o juiz já tem o andamento 
e a conclusão do julgamento, que não po-
dem ser comprometidos com intervenien-
tes que a sua consciência já objectou. Isso, 
em si, é uma fraude em relação à Justiça.

Quem vem acompanhando o julgamen-
to consegue perceber que a representante 
do Ministério Público e o próprio juiz fi-
cam altamente incomodados quando cer-
tos nomes são trazidos a terreiro. Desta 
vez, voltou a manifestar o sintoma geral 
da patologia-mor de todo o julgamento: os 
flancos proibidos. É como se, no caso das 
dívidas ocultas, houvesse áreas em que, 
materialmente, é proibido chegar a elas, 
mesmo que isso signifique sacrificar o 
princípio geral da busca da verdade mate-
rial e da seriedade do próprio julgamento.

E é preciso notar que ninguém disse que 
o Presidente da República é culpado, ou 
que devia ser arguido, ou que haja qual-
quer tipo de presunção de culpabilidade. 
Tal como todos outros cidadãos, constitu-
cionalmente o Presidente da República é 
inocente até prova em contrário. Mas a sua 

inocência não o isenta de ser demandado 
para esclarecer os actos que tenha pratica-
do na concepção deste escândalo financeiro.

Se todos os envolvidos foram chamados a 
prestar declarações, por que carga de água é 
que Filipe Nyusi merece um tratamento es-
pecializado, sendo ele o coordenador do Co-
mando Operativo? Insistimos que não temos 
ideias pré-concebidas sobre a culpa, ou não, 
do coordenador do Comando Operativo. Mas 
consideramos que é essencial que explique 
aos moçambicanos, tal como fizeram outros 
que foram chamados, onde começou a sua 
responsabilidade e onde terminou. Para já, 
sabemos que era o coordenador e que foi ele 
quem fez a diligência e indicou o financiador.

Se isso faz de Filipe Nyusi responsável só 
as perguntas que forem feitas e as respostas 
que forem dadas é que poderão provar. O que 
não é razoável nem responsável é o juiz ter 
decidido que Filipe Nyusi não sabe de nada.

A posição do juiz, mais do que ajudar Fi-
lipe Nyusi, coloca-o automaticamente como 
um fugitivo da Justiça. Até aqui, o que está 
no imaginário dos moçambicanos é que Fi-
lipe Nyusi está a usar o juiz para fugir da 
Justiça. E, aqui, não sabemos quem é o res-
ponsável por esta fraude. Mas, objectiva-
mente, as responsabilidades caem sobre o 
juiz, que está a transformar-se em advogado 
de Filipe Nyusi antes de Nyusi precisar de 
um, porque o requerimento é para ouvi-lo 
na qualidade de declarante. O que teme o 
juiz? O que é que o juiz sabe e que acha que 
não deve ser sabido? Não estará a prestar 
um mau serviço ao próprio Presidente ao 
defendê-lo numa questão tão óbvia como 
a uniformização de critérios para o chama-
mento de declarantes? Assim como estão as 
coisas, pela actuação do juiz, Nyusi é ino-
cente por defeito do julgamento e não neces-
sariamente pela presunção legal. Queríamos 
que o Presidente fosse inocente até prova 
em contrário, e não o seja apenas enquan-
to o juiz continuar a bloquear a descoberta 
da verdade. É vergonhoso. 

Editorial

N

Filipe Nyusi: o inocente
por defeito
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bservando a mãe natureza po-
de-se aprender bastante sobre 
como transformar o conceito 
de desenvolvimento de pa-

drão normativo em processo evolutivo. 
A biologia ensina que o crescimento e o 
desenvolvimento de um organismo são 
processos distintos, mas bem relaciona-
dos, integrados e interactivos. Enquanto 
o crescimento é multiplicação celular, 
o desenvolvimento ė a organização das 
células em tecidos para desempenham 
uma actividade coordenada e específi-
ca. Os tecidos por sua vez se organizam 
formando órgãos que desempenham fun-
ções mais complexas. Tudo isto ocorren-
do dentro de uma agregação coordenada 
onde cada órgão desempenha um papel 
vital. Os processos de crescimento e de 
desenvolvimento têm harmonia entre 
eles. Uma multiplicação celular excessi-
va 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.

Esta lição de integridade da mãe-
-natureza sugere que o crescimento e 
desenvolvimento de Moçambique (ou 
qualquer outra nação), para acarretar 
menos riscos e prejuízos, deve procurar 
ir para além dos aspectos normativos do 
capital e seus associados, de modo que 
se consigam balanceamentos económi-
cos, sociais, culturais e morais, onde o 
homem (e não o PIB ou inflação) é o 
centro motivador e beneficiador. Nesta 
dinâmica, o desenvolvimento com um 
todo deve ser visto como o uso das ha-
bilidades da sociedade para mobilizar e 
utilizar os recursos que lhe são acessí-
veis para melhorar a sua vida. Tal como 
na dinâmica da natureza, cada membro 
de uma determinada comunidade é im-
prescindível e está enquadrado numa 

organização social onde possui a sua 
tarefa em coordenação com os outros 
membros dessa comunidade. Cada uma 
destas organizações da comunidade se 
agrega para constituir um órgão também 
com funções específicas e imprescin-
díveis para o desempenho de todos. O 
funcionamento dos órgãos estabelece 
um sistema que estimula o crescimento 
e o desenvolvimento do País, que não é 
nada mais do que todos os componentes 
da sociedade engajados num processo 
evolutivo. Neste encadeamento, o ser hu-
mano é sujeito e objecto de crescimento 
e de desenvolvimento. Isto pode parecer 
complexo e utópico, mas de facto é me-
nos complicado e menos abstracto do 
que procurar-se seguir modelos alheios 
amarrados a padrões normativos “sagra-
dos” e apresentados como imutáveis. En-
quanto houver confusão entre os meios e 
os fins, não será possível eliminar as in-
justiças sociais e progredir em harmonia.

A mobilização dos recursos para me-
lhorar a vida das pessoas, não assume 
obsessivamente uma meta final, pois 
não há limite para melhorar as condi-
ções de vida, da mesma maneira que 
não há uma meta na evolução. Porque 
melhorar as condições de vida não se 
resume na acumulação de capital ma-
terial, o processo de crescimento e 
desenvolvimento assume a forma de 
evolução, onde os membros da socie-
dade e o contexto tomam a dianteira 
como sujeitos e objectos do progresso. 
Os padrões normativos do desenvolvi-
mento, como o PIB, inflação, balança 
de pagamentos e outros, devem tomar 
o seu lugar que lhes é reservado como 
instrumentos de medição do progresso.

Por Paulo Zucula

O

Governar para o PIB ou para o 
homem?

Por Hamilton De Carvalho 

O antigo Reitor da UCM, Prof. 
Doutor Padre Alberto Ferreira 
et all, num estudo coordenado 
pelo Prof. Doutor Padre Adéri-

to Gomes Barbosa et all, intitulado “Desa-
fios da Educação. Leituras Actuais” alerta 
para a necessidade de uma reflexão sobre 
o conceito de “Universidade” no séc. XXI 
uma vez que “o rápido desenvolvimento da 
economia de mercado e, por conseguinte, 
a expansão acelerada do ensino privado 
(nalguns casos, trata-se de uma expansão de 
ensino superior privado mais virado para a 
lógica do lucro e não para a excelência da 
formação) tem vindo, no entanto, a descre-
dibilizar e a segmentar o ensino superior.” 
(p. 17). Com quase tudo dito, penso que 
faz bem, em última análise, o sapientíssimo 
Reitor da UCM, o Prof. Doutor Pe. Filipe 
Sungo, no seu discurso reconciliador de en-
cerramento, apelar para que “não impere 
antigos ressentimentos entre nós…” sob 
pena de não estarmos a fazer nada! (se não 
edificarmos um Estado inclusivo – assente 
no princípio do pluralismo político – “em 
vão trabalharão os seus construtores”).
Concluindo com a resenha do Congres-
so Internacional da Universidade Ca-
tólica de Moçambique que decorreu sob 
o lema “UCM: incentivando a produção 
científica para a promoção da paz, justi-
ça social e desenvolvimento sustentável”, 
diríamos que as cartas foram lançadas.
Se o Senhor nos enviou o seu filho único, 
agora volta a enviar-nos vários Messias. 
Fernando, De Araújo, entre outros, a dar ao 
seu povo o conhecimento da salvação pela 
remissão dos seus pecados… para iluminar 
os que jazem nas trevas e sombra da morte 
e dirigir nossos passos pelos caminhos da 
paz (Benedictus, cântico de Zacarias). In-
felizmente, o Anjo da morte veio na boleia 
para nos dizer que as orações, sapienciais, 
trazidas pelos nossos messias não têm valor. 

Convido ao nosso “Anjo da Morte” a refletir 
em CRISTO, o Nazareno, que nos ensina a 
nascer de novo. Quando confrontado por um 
sumo sacerdote, mestre de Israel, sobre os 
sinais que este fazia se Deus não fosse com 
ele, este advertiu: “Aquele que não nascer de 
novo não pode ver o reino de Deus. O que 
não nascer da água e do espírito não pode 
entrar no reino de Deus, porque o nascido 
da carne é carne e o nascido do espírito é 
espírito. O vento assopra onde quer e ouves 
a sua voz, mas não sabes de onde vem nem 
para onde vai. Assim, é todo aquele que é 
nascido do espírito. (…) Nós dizemos o que 
sabemos, e testificámos o que vimos, e não 
aceitais o nosso testemunho. Se vos falei 
de coisas terrestres e não crestes como cre-
reis se vos falar das celestiais?”. Ninguém 
subiu ao céu senão o que desceu do céu. 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu filho unigénito para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas que 
tenha a vida eterna. (…) Quem crê nele não 
é condenado, mas quem não crê, já está con-
denado. (…) E, a condenação é esta: “Que 
a luz veio ao mundo, e os homens amaram 
mais as trevas do que a luz porque as suas 
obras eram más; porque todo aquele que 
faz o mal odeia a luz e não vem para a luz 
para que as suas obras não sejam repro-
vadas, mas quem pratica a verdade vem 
para a luz a fim de que as suas obras sejam 
manifestas, porque são feitas em Deus”. 
Infelizmente, o Povo-Barrabás está acos-
tumado a soltar BARRABÁS e a crucificar 
os que perseguem o caminho da santidade 
(fins da Igreja e do Estado). Não estava era 
à espera, com as devidas excepções, que 
tais aplausos viessem de um Povo UNI-
VERSITÁRIO – pouco académico, muito 
politizado. Cuidado. O diabo anda à solta. Se 
me excedi, peço o vosso perdão. Obrigado!

N

Do ensino universitário público, 
privado e cooperativo
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mote para uma longa e descon-
traída conversa com um Oficial 
General das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique foi 

o conflito que vivemos presentemente em 
Cabo Delgado, com preocupantes sinais 
de se alastrar para a vizinha província de 
Niassa. Nessa conversa tive uma revelação 
quase surpreendente (é que associei-a a algo 
que li em alguns livros sobre introdução à 
Engenharia), pois o Oficial defendia que o 
primeiro ramo da Engenharia é a militar. 
Portanto, na sua óptica, a partir desta sur-
giram os outros ramos que até são, hoje, 
os mais famosos. Outra tese interessante 
que ele defendia dizia que, numa batalha, o 
segredo para a vitória depende da qualidade 
da estratégia adoptada no teatro das opera-
ções ou ainda, os triunfos, acima de tudo, 
dependem do estratega. “Ó rapaz, podes ter o 
melhor armamento, a melhor logística, mas 
se a estratégia e o estratega falham, é quase 
certa a derrota. Veja o caso do Vietname!”

Aí lembrei-me que, como povo, conquis-
támos a independência, fruto de um triunfo 
simbolizado por uma vitória militar, sob co-
mando do saudoso Marechal Samora Ma-
chel, tendo seguidamente nos sido incumbi-
da a espinhosa missão da batalha económica.

Mas como em qualquer guerra, no pro-
cesso da conquista da independência eco-
nómica, sempre surgem contratempos, e, 
como tal, há que assumir a regra matemática, 
admitindo que somamos nos factores o mes-
mo que somamos nos produtos, então temos 
chances de se anular o contratempo. Isto é, 
não vale justificar os resultados por conta 
dos contratempos, pois eles existem e existi-
ram sempre é não há contratempos razoáveis 
nem piores, mas próprios de cada contexto.

E para anular os contratempos te-
mos de tomar decisões e seguir cami-
nhos e modelos económicos e ser fe-
lizes na escolha de parceiros que nos 
vão ajudar a viabilizar as conquistas.

Ora, em termos de modelos económicos 
e parceiros, nesta pátria de heróis começá-
mos com sistema centralizado (ancorado 
no pacto de Varsóvia/CAME). Depois mu-
dámos para FMI/Banco Mundial (Bretton 
Woods/Clube de Paris). Tempos depois in-
terrompemos esta empreitada e mudámos 
para China e, a partir de 2015, retornámos 
ao FMI e quejandos. Em todo o caso, o que 

me parece fazer aqui diferença é o parceiro 
estratégico que escolhemos. Senão vejamos:

1. A parceria URSS e aliados correu à 
mil maravilhas, no contexto em que a mes-
ma vigorou, considerando o apoio militar 
(para fazer face aos desafios de edifica-
ção do Estado e defesa da independên-
cia e integridade territorial), formação de 
quadros (que garantiram a continuidade 
de inúmeros serviços essenciais na altura 
e boa parte deles, ainda hoje, é de valia 
e contributo inestimáveis), entre outros.

2. Com a União Europeia e o Ocidente, no 
geral, conseguimos o saneamento económi-
co (com problemas que derivam da escolha 
do modelo socialista, por mero ódio do capi-
talismo, sem olhar para os defeitos daquele), 
privatizações (para muitos, um ensaio para a 
criação de uma burguesia nacional, mas que 
igualmente matou boa parte da indústria na-
cional, levando a que hoje se importe quase 
tudo o que se consome), Acordo Geral de Paz 
(sem o qual seria impossível pensar em edi-
ficar infraestruturas em que assenta o cres-
cimento e desenvolvimento), entre outros.

3. O nosso parceiro China nos permitiu 
erguer infraestruturas (entre aeroportos, 
pontes, estradas e outros edifícios que al-
bergam diversos organismos do Estado), 
ter os “7 milhões” (com os inevitáveis 
constrangimentos, mas vistos como um 
modelo de redistribuição da riqueza e em-
poderamento das elites locais), 10 anos 
de crescimento económico invejável, etc..

4. Depois assistimos ao retorno à parceria 
com o FMI/Banco Mundial e com os EUA, 
sendo que com este, mal começou, assistimos 
a uma indefinição, por conta da mudança de 
liderança (de Barack Obama para Donald 
Trump), que tinha prioridades internas, entre 
outros factores, sendo que mesmo com o 
“regresso” de Barack Obama ao poder, nada, 
por enquanto, indicia, que algo venha a mu-
dar significativamente. E, que fazer, então?

É aqui onde clamamos pelos nos-
sos estrategas! O povo, qual patrão, 
não quer que justifiquem. Aos estrate-
gas se exige que pensem dentro do tem-
po e ajam rápido, pois o tempo é escasso.

O ponto não é saber nadar, mas é chegar ao 
porto seguro primeiro que a onda tsunami.

O resto…é barulho! 

O

Sobre estratégias, estrategas 
e parceiros!

 Por Alexandre Chivale

hamo-me Joe, como o personagem de 
Grossman Lee. Sou filho de gente co-
mum, do povo. Não estudei, por dis-
lexia. Sou um imbecil a secas. Estou 
preso. Melhor dizendo, estou seques-

trado. Lhes conto a história do meu sequestro.
Todos os dias eu acordava e me fazia à baixa 
da cidade da Beira. Fazia as minhas voltas dos 
tristes, observando gente caminhando daqui para 
aí, daí para acolá. Não trabalhava, porque não 
tinha um título técnico. Não tinha ocupação certa. 
Porém, como acordava cedo e me fazia à bai-
xa, não lhes posso dizer que era desempregado, 
porque ajudava a quem quer que fosse a subir 
as compras às bagageiras dos carros. Recebia 
umas miseráveis moedas. Me deram para com-
prar roupa boa, decente e peras. Em suma, no 
meu cartão de trabalho consta: biscateiro. Foi o 
arranjo feito pelas autoridades, para contornarem 
a infame profissão de ajudador de bagageiro. No 
tempo colonial eu era simplesmente vadio e com 
orgulho, porque nascera numa das mais impor-
tantes e aristocráticas famílias do burgo. O meu 
tio-avô José Passe dava-me uma tença mensal, 
com que eu fazia os meus caprichos. Recebia a 
tensa por via CTT, pois o decadente Passe, um 
barão de cana-sacarina, morava em Mafambisse, 
onde tinha os seus latifúndios. Ele pouco tempo 
tinha para vir cá à baixa e tanto que me endossa-
va as tenças através de vales postais. Era muita 
pipa, pelo que eu me precatava de depositar no 
Banco Montepio, no Largo Gago Coutinho ou 
Praça do Município. Esbanjava parte da mesma 
em farras, com amigas e amigos, mesmo assim 
me sobrava. Me divertia à brava no Clube Fer-
roviário da baixa, onde havia uma biblioteca 
muito boa e um Centro Social inacessível aos 
plebeus. Com essa minha frequência ao lugar 
tinha acesso garantido aos bailes da mocidade.
Não lhes poço mentir. Namorava-se muito, na 
época, mas os namoros seguiam a pauta: queria-
-se dançar uma valsa, bolero ou tango, se olhava 
para os lados a endossar o pedido aos irmãos ou 
primos da moça, que assentiam ou não, depen-
dendo da sua posição social e proeminência dos 
pais. Num clima animado, assim decorriam as 
noites, e o namoro era selado com um discreto 
beijo nas bochechas, aí, na pista de dança, de-
baixo das luzes foscas. E mais nada. Não havia o 
vis-à-vis da intimidade, a dois, por isso os moços 
da altura terminavam a ansiedade e o entusiasmo 
com os cinco dedos, na casa de banho, fantasian-
do a voluptuosidade e sensualidade da moça ou 
com fotografias de Marylin Monroe, sobre o 
autoclismo. Tive amigos que ganharam calos 
nos dedos, por causa desta prática indecente. 
Era o ver se avias. Eu não, como tivesse dinheiro 
suficiente, recorria ao bordel do Campino, aí 
mesmo a dois passos do Clube Ferroviário. Foi 
o meu pai quem me levou pela primeira vez ao 
lugar. Tinha eu treze anos. Havia uma prostituta 
grega que me caiu em cima, quando eu busca-
va pelo catálogo. Eu estava sobreexcitado em 
cima dela e ela comia tranquilamente uma pera. 
Ela me iniciava e vez a vez se impacientava:
“Ó rapaz, não chegas?”.
Eu lhe respondia assim:
“Chegar aonde? Não vez que ainda estou no 
Aeroporto?”.
Ela volvia assim, a secas comigo:

“Isto, meu filho, se faz com coração. Tudo que 
se faz com coração se torna prazeroso e breve”.
A coisa andou aos altos e baixos, que ela 
me pôs para fora. Aí meu pai conven-
cionou com ela me dar mais uma opor-
tunidade e aprazaram uma nova data.
Sempre fui muito tímido e reservado, por isso 
não comentei com o meu pai da causa do meu 
primeiro fracasso, nem lhe falei do esquentamen-
to que peguei. Tenho uma grande propensão pelo 
pudor, porque fui educado numa moral religiosa 
e puramente conservadora. Na casa dos meus 
pais nunca se falava de intimidade. Nunca se 
falava de amor. O amor estava nos actos. Na 
forma de nos dirigirmos, dentro da cartilha da 
moral religiosa e bons modos. Era uma discipli-
na escolar que ministrava o Padre Leocádio de 
Jesus. Eu sou tão pondorosamente refractário a 
declarações amorosas, que será uma das cau-
sas porque num fim da tarde fui sequestrado, 
junto ao lancil, prestes a tomar o machimbom-
bo n.o 6/A, do Aeroporto. Aqui neste bairro de 
assimilados tínhamos a nossa casa de família.
Nunca pensei que isso me viesse acontecer na 
minha provecta idade. Eu estava feliz na minha 
vida de solteiro maduro e vacinado, a dormir no 
berço que fora da minha cuna, obcecado com a 
ideia de não ter filho nenhum, para não ter de mu-
dar de sítio de dormir, também para continuar na-
quela rotina, de casa à biblioteca do Ferroviário, 
do Ferroviário a uma roda dentada de bordéis: 
Primavera, Moulin Rouge e Mira-mortos. Embo-
ra me sinta por vezes ambíguo, eu tinha sempre 
uma mulher de eleição, no topo da hierarquia das 
minhas preferidas. Era exactamente aquela grega.
Sou um homem perverso. Sensível e vacilante. 
Não pude nunca me abrir com os meus paren-
tes, por causa das minhas paixões irracionais. 
Quando caminho tenho reflexos lentos, torpes 
e desajeitados. Sou um homem meditabundo, 
que se atribui o título de astronauta, por ter a 
cabeça nas estrelas, que desatada a pegar um 
verso solto, que vaga nos céus. É o título que 
se devia atribuir aos escritores: astronautas.
No domingo passado, a Zoe me raptara, mesmo 
aí, ao pé do Campol. Como é que sei? Sei-o 
simplesmente. No quarto escuro, inexpugná-
vel, onde me mantém recluso, só há fotos delas. 
São fotos de há quarenta e tal anos. Vejo-a na-
quelas suas poses sensuais, de moça de bordel. 
Cabelo alinhado e lábios tingidos de batom.
“Zoe significa cheia de vida.”
Me lembro destas palavras dela, sobretudo pela 
voz meiga com que mo esclarecera. Um dos 
seus verdugos, todo indulgente, me disse assim:
“Joe e Zoe sentam muito bem. É pe-
gares, não tens outro remédio”.
Meu remédio é a persistência. Não vou ceder. 
Não posso passar por situações reprováveis, 
por causa desta mulher, aos olhos da sociedade, 
indigna e desonrosa, visceralmente repudiada. 
Conquanto a queira, estou disposto a morrer 
neste cativeiro, porque Zoe me envia periodi-
camente as suas fotos. Mantém-se imperturba-
velmente jovem. Tudo o que luze é tão antigo 
e actual, os seus lingeries e soutiens, os seus 
robes-de-chambres e meia-de-vidro. Tem o corpo 
adelgaçado. É uma autêntica modelo.
É. Tenho um reprimido amor platóni-
co por ela. Como todos meus amores.

 Por Adelino Timóteo

Diário de um sequestrado

C
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arlos Cardoso acordou da 
morte. Abriu com os de-
dos os botões de balas que 
lhe fechavam o ar húmido 

da vida. As cápsulas das balas caí-
ram vazias de morte sobre os pés 
de Cardoso. Mirou o trânsito que 
entornava quilos de buzinas na es-
trada. A sua coluna grasnou como 
dobradiças de uma porta com verniz 
de ferrugem. E porque continuava 
vaidoso, penteou com os dedos os 
cabelos; da nuca à testa e da tes-
ta às laterais. Acordou da morte.

Deu dois passos e atravessou, com 
os passos diagonais, a estrada da Pra-
ça dos Continuadores. Dois vendedo-
res ambulantes mostraram-lhe reló-
gios de prata; faziam coros de preços 
decrescentes, simulavam colocar o 
relógio no seu pulso, mas Cardoso 
não tinha tempo de olhar aos núme-
ros curvados debaixo de ponteiros 
apressados e sem tempo. Avançou o 
jornalista. Cheirava a sono húmido 
da cova da morte e tinha pegadas de 
gritos no rosto. Os mesmos gritos que 
explodiu pela boca quando morreu. A 

barba branca baloiçava nas mechas 
do bigode bem arrumado pelo tempo.

Entrou num café onde na porta o 
corpo de Cistac, derramado ao chão, 
plantava coágulos de sangue no solo. 
Recuou o passo. Observou o corpo 
de Cistac vibrando os últimos movi-
mentos da vida. Chorou pela morte 
de Cistac porque também já tinha 
morrido e sabia que a morte era um 
alfabeto duro de ler. Nada podia fazer 
Cardoso naquele momento. Do seu 
lado passou uma manada de carros 
avermelhados de sirenes, com as 

ancas escoltadas por motorizadas e 
logo traçou uma linha de ligação en-
tre o corpo de Cistac e os carros que 
se dissolviam na luz da velocidade.

Fez uma ventoinha com o jornal, 
“Metical”, dobrado que trazia no ca-
bide da axila e abafou o calor que 
lhe escorria o rosto de suor. Tomou 
um café. Viu as horas no relógio que 
não tinha no pulso. Um ecrã com 
corcunda, com dois ramos metáli-
cos de antena, preso numa caixa de 
grades, no canto da cafetaria, tra-
zia a Cardoso imagens do seu país. 
Era um ecrã preso, falando de um 

país livre. A legenda obesa de letras 
das imagens afinava-se e saía pelas 
grades até aos olhos de Cardoso.

De súbito, Cardoso recordou-
-se que era dia 22 de Novembro. 
Tinha a segunda volta da morte. 
Tinha de voltar a morrer. Arrumou-
-se, no café, deixou o valor da con-
ta numa toalhinha de papel, bebeu 
as últimas imagens do ecrã preso, 
leu na necrologia do jornal a sua 
morte, algemou as palavras com os 
botões de balas e voltou a morte.

regime de triste memó-
ria do regime de Samo-
ra Machel (1975-1986), 
cuja governação era 
eminentemente híbrida 

entre a ditadura com características 
comunistas e a gestão popularizada 
das zonas libertada, provocou graves 
danos morais e humanos nas famílias 
de moçambicanos de todas as cores e 
estratos sociais, incluindo na vida de 
seus companheiros de armas que acre-
ditavam na justeza da luta que haviam 
abraçado. A intolerância política era a 
pedra de toque do regime samoriano 
que, em grande medida, precipitou o 
país na guerra dos 16 anos que destruiu 
a economia nacional, ceifou vidas hu-
manas e o tecido social. O atirar as 
culpas da guerra dos 16 anos aos en-
tão regimes racistas do Apartheid que 
vigorava na África do Sul e na Rodé-
sia do Sul, hoje Zimbabwe, ignorando 
as causas internas, é uma fuga para 
frente, é mentir ao povo e à História.

Existem causas internas que de-
sempenharam um papel preponde-
rante para que o país pegasse fogo. O 
regime julgava-se acima de todos e 
dispunha do destino de cada moçam-
bicano. Não havia espaço para uma 
opinião diferente para além da “linha 
correcta”. O povo lutou contra o ocu-
pante estrangeiro, o que aplaudimos, 
mas, a seguir não logrou a liberdade. 
O povo saiu de um opressor estrangei-
ro branco para ser oprimido por um 
preto nacional. O povo caiu em pre-
cipício onde não se podia falar, nem 
pensar diferente. As liberdades indi-
viduais como o movimento livre e de 
reunião foram eliminadas. Matava-se 

com base em intrigas. Uma mentira era 
quanto bastava para ser preso e mor-
to. Passou-se a viver num país atípi-
co onde o amanhã era uma incerteza.

No dia 30 de Janeiro de 1981, a 
força aérea sul-africana bombardeou 
Matola. Machel iniciou uma purga 
que, segundo ele, o feiticeiro só entra 
quando alguém de dentro lhe abre a 
porta, para com isso dizer que os mi-
litares sul-africanos levaram a cabo 
aquele ataque por ter havido de dentro 
a ajudá-los. Este sempre foi o argu-
mento dos fracos que se recusam a re-
conhecer a sua fraqueza, pois só podia 
ser por uma unha negra que o exército 
moçambicano conseguisse enfrentar, 
com algum sucesso, as forças armadas 
sul-africanas, as mais bem equipadas e 
treinadas de todo o continente africano.

Moçambique tinha um exército 
ainda incipiente e mal equipado com 
o resto e obsoleto armamento da Se-
gunda Guerra Mundial e Machel pen-
sava que poderia enfrentar o exército 
sul-africano. Assessorado por viola-
dores dos direitos humanos, Machel 
promove um comício, na Praça da In-
dependência, em Maputo, onde tentou 
justificar o fracasso do exército alegan-
do infiltração do inimigo no seio das 
forças armadas. Apresentou os presos 
que nada tinham a ver com os fracas-
sos das forças moçambicanas. Os fra-
cos nunca reconhecem as suas fraque-
zas, sempre procuram fazer vítimas.

Foi assim que o então chefe da Con-
tra-Inteligência Militar, o odioso Lago 
Lidimo, arqui-inimigo do meu irmão – 
FERNANDES BAPTISTA – influen-
ciou a Machel, que gostava de intrigas, 
deu luz verde para que, a 8 de Março, 

no âmbito de caça às bruxas, o meu 
irmão fosse preso, torturado e envia-
do para um campo de reeducação, em 
Cabo Delgado, para onde Lidimo e sua 
estirpe se deslocavam, com frequência, 
para as sessões de torturas. Decidiram 
transferir os presos para a Fortaleza da 
Ilha de Moçambique. Como o então 
presidente de Portugal, general Ra-
malho Eanes, ia visitar Moçambique e 
chegaria à Fortaleza da Ilha, ora trans-
formada em cadeia política, os presos 
foram retirados para um outro centro. 
O meu irmão e seu colega, debilitados 
e com os olhos extraídos, Machel dis-
se a Lidimo que os dois fossem elimi-
nados fisicamente. Assim, postos em 
sacos de ráfia, com pedras no fundo, 
amarrados dos pés às mãos e jogados 
ao mar, ao largo da Ilha. Obtivemos 
estas informações através do marinhei-
ro, já falecido, que conduziu a fragata 
da marinha que levou, última vez, o 
meu irmão e seu do colega do martírio.

Lidimo, agora está mais para lá do 
que para cá, assassinou FERNANDES 
BAPTISTA e JOSSIAS DHLAKA-
MA, em data não muito precisa, mas 
acredita-se que tenha sido entre Junho 
e Julho de 1981. Nos finais de Julho 
desse mesmo ano, o tenebroso SNASP 
– Serviço Nacional de Segurança 
Popular – tipo polícia nazi do regime 
samoriano, difundiu um comunicado 
em que apelava aos GD’s, milícias, 
grupos de vigilância para captura-
rem dois perigosos espiões evadi-
dos da cadeia. Era tudo falso para 
ludibriar. Eles não haviam fugido. 
Foram torturados, extraídos os olhos 
e jogados para o fundo mar. FER-
NANDES BAPTISTA e o seu colega 

JOSSIAS DHLAKAMA não foram 
julgados por nenhum tribunal ainda 
que o país estivesse independente. É 
impossível atribuir qualquer culpa a 
pessoas que não foram julgadas por 
um tribunal. A decisão de amigos não 
tem nenhum efeito legal. Um regime 
que se fundamenta em livre arbítrio 
é prática de um regime ditatorial.

O meu irmão e seu colega talvez 
tivessem cometido algum delito, mas 
não foram presentes a nenhum tribu-
nal. Se acham justo o que fizeram, 
que expliquem em que se fundamen-
taram para assassinarem dois cida-
dãos que deram o melhor de si em 
defesa da pátria. Os órgãos de justi-
ça implantados em todo o território 
nacional, mas não foram chamados 
achados para apreciarem e avaliarem 
a existência qualquer indício cri-
minal. Lidimo e seus amigos eram 
tudo quanto se podia imaginar: as-
sassinos, bandidos e incompetentes.

O sistema político implantado a 
seguir à independência não garantia 
justiça, funcionava com base em gru-
pos de assassinos e criminosos, mui-
tos deles viraram lesa-pátria, afun-
daram a economia e empurraram o 
país numa guerra civil. Informações 
relevantes sugerem que Lidimo já 
vinha, desde da luta armada, assas-
sinando pessoas inocentes alegando 
serem agentes do inimigo e essa prá-
tica continuou por muitos anos depois 
da independência nacional, pois corria-
-lhe nas veias o sangue de inocentes.

Depois da recolha de dados do que 
se passou com o meu irmão, escrevi 
uma carta ao presidente Machel com 
conhecimento dos então ministros da 
Defesa Nacional, Alberto Chipande 

e Comissário Político Nacional das 
FPLM, Armando Guebuza, em que 
procurava saber três coisas: 1. O que 
FERNANDES BAPTISTA fez de tão 
errado para merecer a morte? 2. Com 
quem ficou a casa dele? 3. Com quem 
ficaram os seus bens? Como respos-
ta, Lidimo me mandou prender em 
plena sala de aulas, na Escola Militar 
Samora de Nampula. Fui encarce-
rado, torturado e depois levado para 
Maputo a fim de ser submetido a um 
interrogatório de Lidimo. Viajei al-
gemado de ANTONOV. Depois de 
umas ameaças e me ter perguntado 
se também queria fugir, ordenou que 
eu regressasse e me mantivesse cala-
do. Até ao momento nunca a família 
recebeu qualquer informação sobre o 
destino que lhe deram, 41 anos depois.

Tenho livros de um meu antigo ca-
dete da Escola Militar de Nampula foi 
transferido de Boane para Zambézia. 
Pediu-me, em Maputo para ficar com 
os seus livros que, no regresso, os 
recolheria. Soube eu mais tarde que 
Lidimo mandou fuzilá-lo. Também 
não foi presente a nenhum tribunal. 
Os livros continuam no mesmo canto 
à espera pelo dono. Lidimo é um as-
sassino de mãos largas que se julgava 
com poderes de decidir o destino a 
dar a quem quisesse. Machel dava-
-lhe a liberdade de matar a seu gosto.

A família ainda pergunta ao re-
gime da Frelimo: onde está o nosso 
irmão FERNANDES BAPTISTA? 
Se o assassinaram, que é o mais pro-
vável, exige que lhe sejam entregues 
os seus restos mortais! A justiça não 
pode ser feita pelo tempo. Temos que 
agir ainda que tenhamos a consciên-
cia do perigo que isso representa.

Por Edwin Hounnou

O

C

Samora matou meu irmão

O regresso de Carlos Cardoso
Por Sérgio Raimundo

Opinião
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s Alfândegas de Mo-
çambique realizaram, 
no sábado da semana 
passada, uma opera-

ção de surpresa no distrito do 
Chókwè, na província de Gaza, 
onde foram apreendidas sete 
viaturas de alta cilindrada, com 
valores fiscais de cerca de sete 
milhões de meticais. Chókwè é 
uma espécie de capital de via-
turas ilegais e roubadas da vi-
zinha África do Sul. As viaturas 
entram pelas várias fronteiras. 
Algumas delas circulam com os 
legítimos donos, que não pagam 
direitos devido à elevada pauta 
aduaneira. Outras são roubadas 
e têm carta branca para circu-
lar à vontade no Chókwè, numa 
troca de favores e cumplicidade 
sinistra. Muito recentemente, o 
Chókwé entrou no mapa mun-

dial quando uma viatura da 
marca italiana “Lamborghini”, 
modelo “Urus”, edição limitada 
e avaliada em 25 milhões, que 
foi roubada na cidade de Joa-
nesburgo, na África do Sul, foi 
encontrada no Chókwé quando 
o dono prometeu um milhão de 
meticais a quem a encontrasse.

No sábado da semana passada, 
as Alfândegas invadiram o pe-
queno “paraíso”. A operação du-
rou cerca de uma hora e consistiu 
em espalhar agentes operativos 
das Alfândegas pelas principais 
artérias da cidade de Chókwè, 
que iam abordando os utentes 
cujas viaturas tinham matrícula 
estrangeira. Os carros que foram 
encontrados em situação de ir-
regularidade foram levados para 
o Comando Distrital da PRM, 
antes de serem levados para o 
Xai-Xai, pela via Guijá-Chibuto.

Fernando Tinga, porta-voz das 
Alfândegas de Moçambique, 

disse, numa conferência de im-
prensa, que há uma estratégia 
nacional de combate à fraude 
fiscal que reforça a actividade 
de fiscalização, controlo de mer-
cadorias em prateleira e merca-
doria em circulação, incluindo 
viaturas sem matrícula nacional.

“Os trabalhos específicos que 
fizemos hoje [sábado da sema-
na passada, 22 de Janeiro] têm 
a ver com viaturas que circulam 
no território nacional com matrí-
cula estrangeira. Deslocámo-nos 
à cidade do Chókwè por ser um 
grande potencial sítio de evasão 
fiscal relacionado com a importa-
ção irregular de viaturas”, disse.

Acrescentou que, em quaren-
ta e cinco minutos, conseguiram 
interceptar sete viaturas que ti-
nham matrícula sul-africana. 
Algumas tinham ultrapassado 
o período de importação tem-
porária, que é de trinta dias.

“As viaturas estavam a circu-

lar de forma irregular. As outras 
estavam a circular com terceiras 
pessoas, em violação também do 
princípio que estabelece a im-
portação temporária. Tivemos 
uma situação em que as viaturas 
estavam nas mãos de terceiras 
pessoas, e não tinham nenhuma 
relação com as viaturas. Também 
tivemos informação de que parte 
destas viaturas, antes de entrar 
no país, tinha sido objecto de fur-
to nos países de origem”, disse.

Informou que haverá um traba-
lho de articulação com a Polícia e 
as Alfândegas sul-africanas para se 
verificar a regularidade das viaturas.

“Viemos aqui avisar que as 
Alfândegas estão com as por-
tas abertas para acolher aqueles 
indivíduos que têm viaturas em 
circulação irregular, com matrí-
cula estrangeira. Devem dirigir-
-se às Alfândegas para fazerem a 
regularização voluntária. Neste 
caso, não há aplicação da multa. 

Também informamos que, em 
caso de uma operação em que a 
viatura é requisitada, o seu dono 
será obrigado a pagar as penali-
zações previstas. Este é apenas 
um sinal para mostrar aos outros 
que têm viaturas nestas circuns-
tâncias para se dirigirem rapida-
mente às Alfândegas e declara-
rem. Esta operação vai continuar 
noutros pontos do país”, afirmou.

Fernando Tinga disse também 
que, durante o ano passado, foram 
registadas 222 apreensões de via-
turas nesta situação. Na zona sul, 
foram 107 viaturas, avaliadas em 
26 milhões de meticais; na zona 
centro, foram 25 viaturas, avalia-
das em 29 milhões de meticais; na 
zona norte, foram 90 viaturas, ava-
liadas em 49 milhões de meticais.

“O valor aduaneiro de to-
das estas viaturas é de cerca de 
noventa milhões de meticais, 
que o Estado teria perdido”.

 

O Governo moçambicano quase nunca menciona baixas na tropa nacional nem na tropa da SADC.

Chefe do Estado-Maior-General da África do Sul 
envia condolências às famílias de soldados da SADC 
mortos em combate e promete mais ajuda

Alfândegas invadem Chókwé, a capital de 
viaturas ilegais e roubadas na África do Sul

Tropa da SADC em Cabo Delgado

O

A

chefe do Estado-
-Maior-General das 
Forças de Defesa Na-
cional da África do 

Sul, general Rudzani Maph-
wanya, e a sua delegação reali-
zaram uma visita oficial de qua-
tro dias, de 18 a 21 de Janeiro, 
à tropa da SADC que está colo-
cada na província de Cabo Del-
gado. Durante a visita, Rudzani 
Maphwanya expressou condo-
lências aos países e às famílias 
dos soldados da SADC que per-
deram a vida em combate. Ofi-
cialmente, não se sabe quantos 
soldados estrangeiros afectos 
à tropa da SADC perderam a 
vida em combate. A comunica-
ção sobre este assunto tem sido 
informal e muito cuidadosa. O 
Governo moçambicano, apesar 
de ter afirmado, várias vezes, 
que está no comando de todas as 
operações, nunca anunciou as 
baixas nas tropas estrangeiras.

É a primeira vez que as 
condolências pelos solda-

dos tombados em combate são ex-
pressas publicamente, o que signi-
fica que, efectivamente, há baixas.

À sua chegada a Cabo Delgado, 
Rudzani Maphwanya foi recebi-
do pelo comandante da SAMIM 
(Missão da SADC em Moçam-
bique), o major-general Xolani 
Mankayi que apresentou o relató-

rio sobre o progresso feito pela SA-
MIM desde o seu desdobramento.

Informou também que a SADC 
prometeu recursos adicionais para 
a SAMIM e reafirmou o seu com-
promisso inabalável para que seja 
alcançada a paz e a segurança re-
gional, tendo em conta o enorme 
sacrifício feito, apesar do impac-

to da pandemia da covid-19 nas 
economias dos países da Região. 
Exortou-os a terem cuidado nas 
suas operações enquanto se prepa-
ram para dar o último golpe contra 
os terroristas, a fim de estabilizar 
a província de Cabo Delgado.

Durante a sua visita, teve um 
encontro com o chefe da SAMIM, 
professor Mpho Molomo, e outros 
membros da SAMIM e fez uma 
digressão pelo distrito de Pemba, 
áreas de operações em Maco-
mia, Mocímboa da Praia, distrito 
de Nangade e distrito de Mueda.

Um comunicado das tropas da 
SADC refere que Rudzani Ma-
phwanya expressou as suas mais 
profundas condolências aos paí-
ses e às famílias do pessoal que 
perdeu a vida no âmbito do seu 
destacamento na SAMIM, e ende-
reçou votos de uma rápida recu-
peração aos feridos em combate.

Durante a visita, o general Ru-
dzani Maphwanya e a sua delega-
ção tiveram um encontro com o 
comandante da Força de Seguran-

ça Conjunta do Ruanda, o major-
-general Innocent Kabandana, em 
Mocímboa da Praia, tendo este 
apresentado a actualização so-
bre a situação geral de segurança 
na sua área de operações e tendo 
apresentado um relatório sobre as 
operações que tem realizado no 
âmbito do combate ao terrorismo.

O chefe-adjunto do Estado-
-Maior-General das FADM, te-
nente-general Capetine, na sua 
intervenção, manifestou a sua 
satisfação pela forma como a SA-
MIM está a executar o seu man-
dato de apoio às FADM com vista 
a derrotar o terrorismo. Afirmou 
que é da responsabilidade das For-
ças que se encontram na área de 
operações planear em conjunto e 
de forma célere as operações para 
libertar a população da província 
de Cabo Delgado, a República de 
Moçambique e a Região da SADC 
do terrorismo e do extremismo 
violento. 

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C
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Operação Kuhanha-Moza de novo!
Auditoria ao BM volta a expressar reservas sobre as contas

sociedade gestora do 
Fundo de Pensões do 
Banco de Moçambique 
(“Kuhanha”) adqui-

riu, em Junho de 2017, 80% do 
capital social do “Moza Banco”, 
que, na altura, era detido pela 
“Moçambique Capitais” e pelos 
portugueses do “Novo Banco”, 
num processo de intervenção 
bastante nebuloso em que o Ban-
co Central interpretou o papel 
de jogador, árbitro e adepto em 
simultâneo, o que valeu, na altu-
ra, muitas críticas ao governa-
dor Rogério Zandamela. Hoje, 
a “Kuhanha” detém 59,4% do 
“Moza Banco”, com a entrada 
dos holandeses da “Arise” na 
estrutura accionista do Banco.

Para ficar com o “Moza Banco”, 
a “Kuhanha” teve de injectar 8,1 
mil milhões de meticais, no âmbito 
do processo de recapitalização do 
banco, que permitiu restabelecer 
níveis de rácios prudenciais que es-
tavam abaixo do mínimo legal e fa-
zendo com que o regulador (Banco 
de Moçambique) extinguisse medi-
das extraordinárias de saneamento.

Mas, desde então, o Banco de 
Moçambique sempre teve dificul-
dades de fechar as contas acomo-
dando o empréstimo feito à “Kuha-
nha” para adquirir o “Moza”, sem 
consolidar as contas da própria 
“Kuhanha”, a sua subsidiária.

Uma auditoria às contas do Ban-
co de Moçambique feita pela BDO 

voltou a expressar reservas quanto 
às demonstrações financeiras de 
2019 do Banco de Moçambique, 
de resto uma reedição do que o 
anterior auditor, a KPMG, já havia 
encontrado. Apesar de o Banco de 
Moçambique ter recalculado va-
lores do ano anterior (2018) que 
suscitaram dúvidas, a reserva do 
auditor mantém-se e, pelos vistos, 
isso pouco preocupa a Adminis-

tração do Banco de Moçambique.
“Pelo facto de o auditor prede-

cessor ter emitido uma opinião 
adversa sobre as demonstrações 
financeiras do exercício anterior, 
não nos é possível assegurar a to-
talidade, existência e exactidão dos 
saldos iniciais”, lê-se no parecer 
da BDO, assinado em 31 de de-
zembro de 2021, e que consta nas 
demonstrações financeiras dispo-
nibilizadas desde o dia 18 de Ja-
neiro pelo Banco de Moçambique.

O auditor diz que, sem aquela in-
formação sobre os saldos de partida, 
fica também comprometida a infor-
mação sobre “o impacto nos saldos 
finais de 31 de Dezembro de 2019”.

“Esta situação consubstan-
cia uma limitação ao âmbito 
do nosso trabalho”, acrescenta.

Está em causa o facto de, em 
2017 e 2018, o Banco de Mo-
çambique não ter considerado as 
contas da sua subsidiária “Kuha-
nha” (sociedade gestora do Fundo 
de Pensões dos trabalhadores do 
Banco de Moçambique), que ad-
quiriu uma posição maioritária no 
“Moza Banco”, um dos principais 
bancos comerciais de Moçambi-
que, previamente intervencionado.

A compra gerou debate público 
quanto à sua compatibilidade com 
o papel do regulador, ao mesmo 
tempo que a auditora KPMG con-
cluía duas auditorias consecutivas 
anuais emitindo “opinião adversa”.

“A consolidação da Kuhanha 
originaria impactos materiais 
em muitos dos elementos das 
demonstrações financeiras” do 
BM, pelo que as contas não re-
flectiam a realidade, justificou.

A situação é agora abordada 
nas demonstrações financeiras 
de 2019 com as tabelas a incluir 
uma coluna intitulada “2018 
reexpressão”, onde os valores 
daquele ano são recalculados.

Mas o Banco Central justifi-
ca os novos cálculos com um 
outro factor acrescido: correc-
ções nas operações com ouro 
e moedas de outros países.

“A reexpressão visa acomodar a 
mudança da política contabilística, 
em que o banco passou a consoli-
dar a sua subsidiária Kuhanha, as-
sim como a correcção da classifica-
ção contabilística do resultado das 
operações em moeda estrangeira 
e ouro”, justifica a Administração.

Assim, o Banco Central passou, 
em 2018, de um resultado positi-
vo de 1,4 mil milhões de meticais 

(19,6 milhões de euros) para um 
agora reescrito que representa um 
prejuízo de 12,4 mil milhões de 
meticais (173,6 milhões de euros).

A principal diferença na coluna 
dos novos cálculos de 2018 está 

nos “resultados de operações de 
moeda estrangeira e ouro”, que, em 
vez de gerarem 18,7 mil milhões de 
meticais (261,8 milhões de euros), 
desceram para 4,8 mil milhões de 
meticais (67,2 milhões de euros).

Em 2019, o saldo negativo do 
exercício foi reduzido para 4,8 
mil milhões de meticais (67,2 
milhões de euros), sendo este 
o resultado líquido mais recen-
te aprovado pelo Banco Central.

Com a “reexpressão” dos nú-
meros de 2018, o total de capital 
próprio chegou a montantes ne-
gativos: passou de 9,3 mil mi-
lhões de meticais (130,2 milhões 
de euros) para um valor negativo 
de 4,5 mil milhões de meticais 
(63 milhões de euros negativos).

Em 2019, o total de capital pró-
prio voltou à tona com um valor 

positivo de 2,3 mil milhões de 
meticais (32,2 milhões de euros).

A “Kuhanha” encabeça a lista 
de devedores ao BM (depois dos 
créditos e adiantamentos conce-
didos ao Governo), com um total 
de quatro mil milhões de meticais 
(56 milhões de euros) referente 
a “um contrato de suprimentos 
celebrado entre as partes”, cujo 
reembolso “será efectuado através 
de dividendos ou venda de acções 
relativas à sua participação finan-
ceira”, refere, sem mais detalhes.

“Legitimidade do Banco Cen-
tral comprometida” – Thomas 

Selemane
O economista Thomas Sele-

mane, consultor independente, 
considera que a questão das de-
monstrações financeiras que, por 
três vezes, não são limpas devia 

A

João Mosca

Rogério Zandamela

“A consolidação da Kuhanha originaria impactos materiais em muitos dos elementos das demonstrações financeiras”

Centrais
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Operação Kuhanha-Moza de novo!
Auditoria ao BM volta a expressar reservas sobre as contas

obrigar o Presidente da República 
a fazer mudanças na Direcção do 
Banco. “Mas, como vimos, ain-
da há poucos meses o governador 
foi reconduzido, significando que 
a operação ‘Kuhanha’, os pro-
cessos judiciais que o BM perde 
em tribunal ou mesmo as contas 
malparadas não são consideradas 
relevantes na avaliação de desem-
penho que se faz ao governador do 
BM. Isto é preocupante porque dá 
indicações de haver outros crité-
rios fora do que nós conhecemos 
em Economia e em Gestão de Fi-
nanças Públicas. Quais são esses 
critérios? Só o PR sabe” disse.

Na opinião de Thomas Selema-
ne, a legitimidade do Banco Cen-
tral fica claramente comprometida 
com esta situação. “Não é que exis-
ta uma lei que diga que, em casos 

de contas de malparadas, o Banco 
Central não deve fazer exigências 
aos bancos comercias, mas há, 
sim, uma questão reputacional e 
de confiança que é posta em cau-
sa. O sistema financeiro vive e so-

brevive do facto de ter, ou não, a 
sua reputação intacta ou de poder 
transmitir alto grau de confian-
ça aos demais agentes económi-
cos. Neste caso concreto, o Ban-
co Central perde reputação e não 
transmite essa confiança” disse.

“É prepotência do governador” 
– João Mosca

João Mosca, economista e di-
rector executivo da OMR, não 
está surpreendido com a contesta-
ção do novo auditor. “É evidente 
que as contas referidas pela audi-
tora tinham que dar esse tipo de 
resultado, na medida em que os 
saldos de períodos anteriores do 
Banco de Moçambique não fica-
ram fechados. Se os saldos não 
ficaram fechados, deviam-se re-
flectir nas contas dos períodos se-

guintes, o que torna impossível”.
João Mosca considera que tal 

situação aponta a possibilidade de 
existência de formas de actuação 
pouco transparentes e eventual-
mente ilegais, com conflito de in-
teresses do Banco de Moçambique 
em relação à intervenção no “Moza 
Banco” e a participação da “Kuha-
nha” ao adquirir parte do capital do 
“Moza Banco”, e também “uma 
forma de actuação autoritária, pre-
potente do governador do Banco de 
Moçambique, ao não acatar as reco-
mendações de uma auditora, o que 
é absolutamente contraproducente 
e não normal nos sistemas de con-
tabilidade e nos procedimentos nor-
mais de qualquer instituição, seja 
empresarial como pública ou, neste 
caso, do Banco de Moçambique”.

Na óptica de João Mosca, a ac-
tuação da Administração do Banco 
de Moçambique não é tolerável, 
nem transmite qualquer imagem 
e mensagem de confiança em re-
lação às contas internas do Banco 
de Moçambique e transmite uma 
mensagem de incumprimento, que 
pode ser justificada por instituições 
públicas e instituições privadas ou 
organizações não-governamentais 
para o não cumprimento ou res-
postas às decisões e recomenda-
ções de uma empresa de auditoria. 
“Como o Banco de Moçambique, 
estatutariamente, é independente 
(eles não têm de prestar nenhuma 
declaração a ninguém), este com-
portamento do Banco de Moçam-
bique só é possível mediante a 
complacência e o fechar de olhos 
internamente do Governo ou do 
Presidente da República, que de-
via chamar à atenção e tomar me-
didas no sentido de cumprimento 
daquilo que é normal neste tipo 
de procedimentos de natureza fi-
nanceira das instituições”, disse. 

João Mosca disse também que 
o FMI também tem fechado os 
olhos, com a justificação de que 
é uma situação interna. “O FMI 
podia intervir no sentido de cha-
mar a atenção ao governador do 
Banco de Moçambique, que, de 
uma forma directa, tem total acei-
tação por parte do FMI. Poucos 
países têm a possibilidade de no-
mear um governador do Banco 
Central sem a luz verde do FMI”. 

Segundo João Mosca, neste mo-
mento Rogério Zandamela é uma 
peça útil tanto para o Governo como 
para o Fundo Monetário Interna-
cional, “na medida em que, na sua 

política monetária restritiva cega 
em relação às condições de vida 
da maioria da população e fecho 
de empresas, o Banco de Moçam-
bique pensa que conter a inflação, 
embora tenha feito apenas parcial-
mente, é o seu objectivo principal”.

“Implicações reputacionais gra-
ves” – Roberto Tibana

Roberto Tibana, economista e 
director da “RJT Analítica”, con-
sidera que as implicações reputa-
cionais da situação contabilística 
do Banco de Moçambique são 
graves, mas tem dúvida de que o 
próprio Banco de Moçambique e 
o seu governador estejam preo-
cupados com a sua reputação.

“Ainda estou para encontrar 
um Banco Central no Mundo 
que tem as contas qualificadas 
dessa maneira por três anos con-
secutivos, e ainda tem o seu go-
vernador premiado com mais 
cinco anos no leme”, afirmou.

Segundo Roberto Tibana, as con-
sequências dessa situação para o 
país são graves porque as outras ins-
tituições financeiras na praça local 
sabem que não há regulador sério e 
podem fazer e desfazer. “O Banco 
Moçambique perdeu por comple-
to o poder de persuasão moral. Só 
pode reinar por ditadura, tal como 
quem o colocou lá por mais cinco 
anos, e, por isso, nem tem vergonha 
de perder caso atrás de caso nos 
tribunais”, disse Roberto Tibana.

E manifestou preocupação quan-
do aos investidores. “Quanto aos 
investidores estrangeiros, os mais 
sérios andarão longe daqui. Mas 
há muitos outros bandidos que não 
se importarão de vir fazer negócio 
com os seus comparsas. As gran-
des multinacionais que compraram 
o Governo e o território deste país 
nem sequer se preocupam com isso” 
concluiu. 

Roberto Tibana

Thomas Selemane

“A consolidação da Kuhanha originaria impactos materiais em muitos dos elementos das demonstrações financeiras”

Centrais
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Nacional

Resumo do Destaque Rural N° 151

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL AGUDA EM MOÇAMBIQUE

Máriam Abbas1

24 de Janeiro de 2021

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-151/

RESUMO
No dia 6 de Dezembro de 2021 foram apresentados os resultados da Avaliação de Segurança 
Alimentar e Nutricional Aguda Pós-colheita, pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SETSAN), que se espera contribuirem para a elaboração de políticas, programas, pro-
jectos e planos de acção, com vista a melhorar a segurança alimentar e nutricional e o bem-estar da 
população moçambicana. Este texto pretende fazer uma reflexão em relação à metodologia adoptada 
na avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e os resultados obtidos.
De uma forma geral, o relatório apresentado pode constituir um instrumento importante para ava-
liar a situação da insegurança alimentar aguda no país num determinado momento. No entanto, o 
mesmo relatório não pode ser considerado um instrumento válido para a orientação na elaboração 
de políticas, 
Ainda que o objectivo do relatório seja o de avaliar a situação num determinando momento, é impor-
tante que sejam definidos e aplicados critérios de selecção e distribuição da amostra padronizados, 
adequados ao objectivo do estudo, e que estejam em concordância com as características do país, 
tendo em consideração a heterogeneidade e diversidade dos sistemas de produção e/ou zonas 
agroecológicas, o volume e densidade populacional, os riscos ambientais e os diferentes tipos de 
instabilidade política e social. Nos moldes actuais, o relatório pode criar uma possível falsa melhoria 
da situação de segurança alimentar temporalmente estática e diferente, quando comparado com 
os resultados de outros relatórios mais consistentes. Assim, as análises a partir do relatório devem 
ser feitas com cautela e não-conclusivas.
Recomenda-se a elaboração de um estudo de base da situação de segurança alimentar e nutricional 
no país, com adopção de metodologias e critérios de amostragem sólidos e coerentes, sobretudo 
no que respeita à cobertura espacial, momento de realização, tamanho da amostra, critérios de 
selecção dos distritos e dos agregados familiares a inquirir, e tratamento econométrico a adoptar.
Os estudos sobre segurança alimentar devem ser realizados em períodos que assegurem a monitoria 
da evolução da situação nutricional, com metodologias semelhantes que permitam comparações 
e a definição de políticas. Para efeitos de economia de recursos, de tempo e esforço institucional, 
sugere-se que os inquéritos de âmbito nacional (IOFs, IAI, Segurança Alimentar, etc.) possam ser 
feitos em simultâneo com a única desvantagem da morosidade no acto de realização das questões 
aos agregados familiares. 
 
1Máriam Abbas é pesquisadora no Observatório do Meio Rural (OMR).

Divulgação

Serviço Nacional de 
Investigação Criminal 
na cidade da Beira, 
na província de Sofa-

la, anunciou, na sexta-feira da 
semana passada, 21 de Janeiro, 
a detenção de uma cidadã de 40 
anos de idade, acusada de envol-
vimento no sequestro de duas 
crianças, uma com 3 anos e outra 
com 7 anos de idade, ocorrido 
em Novembro do ano passado.

“Temos esta cidadã acusada do 
crime de rapto de duas menores. 
Em 13 de Novembro do ano passa-
do, deslocou-se à Escola Primária 
“Amílcar Cabral” e interpelou um 
menor de 7 anos de idade, com ale-
gações de que conhecia a casa dos 
seus pais, porque ela ia consumir 
bebidas alcoólicas. Levou o menor 
para algures do distrito do Dondo, 
no posto administrativo de Mafam-
bisse, e começou a efectuar cha-
madas para os seus encarregados 
e exigindo dinheiro” disse o porta-
-voz do SERNIC em Sofala, Alfeu 
Sitoe, que falava durante uma con-
ferência de imprensa. Disse que a 
mulher usou o número do celular 
registado em nome da sua afilha-
da para conseguir exigir valores 
monetários aos pais das vítimas.

“Esta senhora usou uma astúcia, 
levou este número que usava para 

ligar e registou em nome da sua 
afilhada, para tentar obstruir alguns 
sinais nas investigações”, afirmou.

A Polícia moçambicana dis-
se também que, não tendo ficado 
satisfeita com o primeiro caso, 
a indiciada, no dia 4 de Dezem-
bro de 2021, raptou uma crian-
ça que se encontrava a brincar 
na companhia dos seus irmãos.

“E porque a mãe estava distraí-
da, ela deu um valor à menor para 
comprar algo distante, que era para 
conseguir levar para o mesmo local 
de sempre, e exigiu o valor de res-
gate que foi de 25.000,00 meticais, 
aos seus progenitores”, afirmou.

Segundo Alfeu Sitoe, foram efec-
tuadas diligências que culminaram 
com a detenção da suspeita de rapto.

“Já foi aberto um auto con-
tra a suposta raptora e já foi en-

O

SERNIC diz que deteve suposta 
raptora de menores na Beira

  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J

tregue ao tribunal para a sua 
legalização ainda hoje e poste-
rior julgamento e condenação 
pelos actos praticado”, disse.

A indiciada é confessa e alega 
estar arrependida por ter raptado 
as duas crianças. “Estou muito ar-
rependida. Não sei por que fiz isto. 
Eu só queria dinheiro”, afirmou.

A onda de raptos é a principal 
preocupação dos empresários em 
Moçambique, em termos de se-
gurança. Dados oficiais indicam 
que, este ano, foram raptadas 

nove pessoas. De 2018 a 2021, 
foram raptadas trinta pessoas, sen-
do a maior parte constituída por 
empresários ou seus familiares.

As autoridades moçambicanas 
anunciaram a criação de uma Uni-
dade anti-raptos e antiterrorismo, 
cuja criação se enquadra no pro-
cesso de reestruturação das Forças 
de Defesa e Segurança, que levou 
já à substituição do ministro da 
Defesa e do ministro do Interior.

Segundo vozes críticas, “se ti-
vesse sido desencadeado ontem, 

evitaria a má imagem que os mo-
çambicanos têm das nossas For-
ças e das nossas instituições”.

Vários analistas consideram 
que há vários exemplos de que as 
coisas andam mal nas Forças de 
Defesa e Segurança e sobretudo 
na Polícia, a partir do caos a que 
se assiste, por exemplo, na Polícia 
de Trânsito, para além da manei-
ra como os terroristas actuavam à 
vontade em Cabo Delgado, antes 
da chegada das forças estrangeiras.
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CDD de Adriano Nuvunga submete 
providência cautelar ao TA para 
travar portagens

Última cartada para impedir a Frelimo de assaltar o povo

Paralelamente está a liderar uma campanha de recolha de assinaturas para apoiar uma Moção de Censura 
contra o Governo, a submeter à Assembleia da República.

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

-governamental, está a levar a 
cabo uma campanha contra as 
taxas de portagens a pagar pe-
los cidadãos pelo uso da Estrada 
Circular de Maputo. Na quinta-
-feira da semana passada, 20 de 
Janeiro, o Centro para Demo-
cracia e Desenvolvimento ini-
ciou uma campanha de recolha 
de assinaturas para apoiar uma 
Petição de Moção de Censura 
contra o Governo de Moçam-
bique, para o não pagamento 
das taxas de portagens, com o 
fundamento de que as taxas vio-
lam a liberdade de circulação. 
A previsão é que a petição seja 
entregue na próxima semana.

A assinatura pode ser feita presen-
cialmente ou por via electrónica:
https://cddmoz.org/mocao-de-
-censura-contra-o-governo-de-
-mocambique-por-instalacao-
-injusta-de-postos-de-portagens-
-na-estrada-circular-de-maputo/

Paralelamente, na quarta-feira 
da semana passada, 19 de Janeiro 
de 2022, foi entregue uma provi-
dência cautelar para a suspensão 
do despacho do ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos e do ministro da Eco-
nomia e Finanças, publicado no 
Boletim da República Número 10, 
I Série, o qual fixa as taxas a pa-
gar nas portagens da Costa do Sol, 
Zintava, Cumbeza e Matola-Gare, 
na Estrada Circular de Maputo.

Segundo o Centro para Demo-
cracia e Desenvolvimento, o des-
pacho em questão não está em 
conformidade com o interesse 
público e o respeito pelos direitos 
e liberdades fundamentais dos ci-
dadãos, que devem nortear a ac-
tuação da Administração Pública.

O Centro para Democracia e 
Desenvolvimento diz que os cri-
térios para a instalação de postos 
de portagens na Estrada Circular 

de Maputo não são claros e não 
estão em conformidade com os 
objectivos fundamentais do Es-
tado, designadamente: “a edifica-
ção de uma sociedade de justiça 
social e a criação do bem-estar 
material, espiritual e de qualida-
de de vida dos cidadãos” [alínea 
c) do Artigo 11 da Constituição 
da República]; “a defesa e a pro-
moção dos direitos humanos e 
da igualdade dos cidadãos peran-
te a lei” [alínea e) do Artigo 11 
da Constituição da República].

Segundo o Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento, 
o processo de concessão da Es-
trada Circular põe em causa as 
condições de vida dos cidadãos 
e viola os seus direitos à justi-
ça social e ao desenvolvimento.

“Portanto, urge uma campanha 
pública para que o Governo re-
vogue imediatamente o Decreto 
n.o 93/2019, de 17 de Dezembro, 
através do qual foi concessionada 
a Estrada Circular de Maputo e o 
contrato de concessão da mesma, 
celebrado com a empresa REVI-
MO para a instalação de postos de 
portagens que visam saquear o bol-
so do cidadão”, diz o Centro para 
Democracia e Desenvolvimento, 
numa publicação de 12 de Janeiro.

De resto, o Governo ignorou 
o clamor da sociedade e de al-
gumas organizações não-gover-
namentais, incluindo o próprio 
Centro para Democracia e De-
senvolvimento, que dizem que o 
Governo deve revogar o Decreto 
n.o 93/2019, de 17 de Dezembro, 
através do qual foi concessiona-
da a Estrada Circular de Maputo, 
tendo o contrato de concessão da 
mesma sido celebrado com a em-
presa “Rede Viária de Moçam-
bique”, ou então criar vias alter-
nativas para quem não consegue 
pagar os valores das portagens.

As portagens montadas ao lon-
go da Estrada Circular de Maputo 
entram em funcionamento a par-
tir de 1 de Fevereiro. O Governo 
diz que a instalação de portagens 
é justificada pela necessidade 
de os utilizadores contribuí-

rem para a manutenção da via, 
no modelo utilizador-pagador.

As taxas a pagar
A partir de 1 de Fevereiro, 

quem quiser usar a estrada tem 
de pagar taxas que variam de 
40,00 a 580,00 meticais, em 
função da classe da viatura.

Segundo um comunicado emi-
tido na tarde de terça-feira da se-
mana passada, 18 de Janeiro, pela 
empresa “Rede Viária de Moçam-
bique”, que foi criada para gerir 
as portagens, o utente que tiver de 
passar por duas portagens ao longo 
do seu percurso e sempre no sen-
tido progressivo, pagará apenas na 
primeira praça de portagem e be-
neficiará de livre-trânsito na praça 
de portagem seguinte, median-
te comprovativo do pagamento.

Os transportes colectivos e 
semicolectivos de passagei-
ros terão um desconto de 75%.

“A Rede Viária de Moçambi-
que, REVIMO, S.A., leva ao co-
nhecimento dos estimados uten-
tes e ao público em geral que 
terá início no dia 1 de Fevereiro 
de 2022 a cobrança das taxas de 

portagem na Estrada Circular de 
Maputo, nomeadamente, nas por-
tagens da Costa do Sol, Zintava, 
Cumbeza e Matola-Gare”, lê-
-se no comunicado da REVIMO.

As viaturas de Classe 1 vão 
pagar 40,00 meticais. As de 
Classe 2 vão pagar 140,00 me-
ticais. As de Classe 3 vão pagar 
380,00 meticais. As de Clas-
se 4 pagam 580,00 meticais.

Os transportes colectivos e se-
micolectivos de passageiros terão 
um desconto de 75%, nos seguin-
tes termos: transportes semicolec-
tivos, de 40,00 para 10,00 meti-
cais; autocarros de passageiros, 
de 140,00 para 35,00 meticais.

A REVIMO diz que, aos uti-
lizadores frequentes que con-
duzem viaturas da Classe 1, são 
concedidos descontos a partir 
da décima primeira viagem.

De onze a vinte viagens, 
o desconto é de 7%, equi-
valente a 37,00 meticais.

De vinte e uma a trinta via-
gens, o desconto é de 13%, 
equivalente a 35,00 meticais.

De trinta e uma a quarenta 
viagens, o desconto é de 20%, 

equivalente a 32,00 meticais.
De quarenta e uma a cinquen-

ta viagens, o desconto é de 27%.
De cinquenta e uma a sessen-

ta viagens, o desconto é de 46%, 
equivalente a 22,00 meticais.

Com mais de sessenta via-
gens, o desconto é de 60%, 
equivalente a 16,00 meticais.

Para beneficiar dos descon-
tos referidos, o utente deverá 
registar-se através da página da 
internet www.revimo.co.mz, 
ou dirigir-se aos escritórios 
das referidas portagens, a par-
tir do dia 20 de Janeiro de 2022.

A construção da estrada
A Estrada Circular de Mapu-

to foi construída com fundos 
públicos a um custo de 315 mi-
lhões de dólares, dos quais 300 
milhões de dólares provenientes 
de um empréstimo concedido 
ao Governo moçambicano pelo 
“Exim Bank”, da China. As obras 
foram concluídas parcialmente 
em 2015, tendo ficado a faltar a 
construção de uma VI Secção e 
do nó de Tchumene, que liga a 
Estrada Circular e a Estrada Na-
cional N4. A IV Secção nunca foi 
construída, e o nó de Tchumene 
foi feito pela empresa conces-
sionária e concluído em 2021.

A construção da Estrada Cir-
cular esteve a cargo da empresa 
pública “Maputo-Sul”, que foi 
extinta pelo Conselho de Mi-
nistros, em 2019. Após a extin-
ção da “Maputo-Sul”, a gestão 
da Estrada Circular (incluindo a 
ponte Maputo-Catembe e o troço 
da EN1 entre Maputo e a Ponta 
do Ouro) passou para a gestão 
da empresa privada REVIMO.

Desde a sua concepção, anun-
ciou-se que seriam instaladas por-
tagens na Estrada Circular e men-
cionou-se que as mesmas ficariam 
fora da cidade de Maputo, o que 
se veio a efectivar agora com a 
estrada sob gestão da concessio-
nária, mas com a mudança de que 
a portagem da Costa do Sol está 
localizada na cidade de Maputo.

 

O
  ndré Mulungo

andremulungo4@gmail.com
A
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Ciclone pode afectar cerca de quarenta 
mil famílias no centro do país

Caso se movimente para Moçambique e atinja Sofala

ma previsão do Ins-
tituto Nacional de 
Gestão e Redução do 
Risco de Desastres in-

dica que 41.286 famílias (206.430 
pessoas) podem ser afectadas 
pelo ciclone, caso este, que se 
prevê evolua para este estágio 
em Madagáscar, se movimente 
para o Canal de Moçambique 
e atinja a província de Sofala.

O número de vítimas aci-
ma mencionado circunscreve-
-se ao segundo cenário an-
tevisto por esta instituição.

O primeiro cenário, designa-
do “menos pessimista”, indica 
que poderá ser caracterizado por 
chuvas, ventos e inundações nas 
vilas e principais cidades des-
ta zona do país, e prevê-se que 
possa atingir 12.248 agrega-
dos familiares (61.240 pessoas).

Estes dados foram tornados pú-
blicos na quarta-feira da semana 
passada, 19 de Janeiro, na Beira, 
pelo delegado do INGD, Aristides 
Armando, durante a primeira reu-
nião do Comité Operativo de Emer-
gência, que visava informar sobre 
o ponto de situação do período de 
emergência da presente época chu-
vosa e ciclónica e a apresentação 
da logística necessária para acudir 
às necessidades provocadas pelo 
ciclone, caso este atinja Sofala.

O encontro teve a presen-

ça de representantes das Di-
recções Provinciais, do Conse-
lho Executivo Provincial e da 
Representação do Estado, de 
parceiros de cooperação. O en-
contro foi orientado pelo gover-
nador de Sofala, Lourenço Bulha.

O delegado do INGD referiu, na 
ocasião, que o número de famílias 
que podem ser afectadas pelo ci-
clone, caso este atinja esta zona 
do país, está aquém da realidade, 
mas o seu cálculo foi baseado 
nos agregados familiares que se 
encontram expostos ao risco de 
inundações e outras vulnerabili-
dades. O mesmo dado resulta do 
cálculo do número de vítimas que 
necessitarão de assistência directa.

“O INGC tem a capacidade de 
prestar assistência a 70.000 pes-
soas durante um período de quin-
ze dias. Significa que temos um 
défice muito grande. Mesmo que 
não ocorra o ciclone de que se 
está a falar, o nosso nível de pre-
paração está já assente, tendo em 
conta que o país já se encontra na 
época chuvosa e ciclónica”, afir-
mou Aristides Armando e acres-
centou que a instituição já fez a 
pré-colocação de bens alimenta-
res e não alimentares em todos os 
distritos, já colocou embarcações 
em locais de possíveis impactos, 
já identificou espaço de acomo-
dação com capacidade para al-
bergar 38.948 vítimas e tem auto-
carros e camiões preparados para 
a evacuação de pessoas e bens.

“Os nossos Comités de Gestão 
de Desastres Naturais foram já ac-
tivados. As instituições do Estado 
estão alinhadas para responder a 
qualquer situação de emergên-
cia. Não assumimos que estamos 
bem, pois temos um défice, mas, 
mesmo assim, estamos prontos 
para acudir a situações de emer-
gência”, disse Aristides Armando.

Na ocasião, o delegado do Insti-
tuto Nacional de Meteorologia em 
Sofala, Achado Paiva, referiu que 
a depressão tropical que se for-
mou no Sudoeste do Oceano Índi-
co está a movimentar-se em direc-
ção à costa leste de Madagáscar.

“É prematuro dizer se o fe-
nómeno vai atingir a costa mo-
çambicana. O INAM continua a 
monitorar o fenómeno e apela à 
população para manter e a acom-
panhar os avisos oficiais nos pró-
ximos dias”, disse Achado Paiva.

António Melembe, director da 
Divisão de Gestão da Bacia do 
Púnguè na “ARA-Centro”, in-
formou que algumas estações 
dos rios Búzi e Púnguè estão 
a registar uma ligeira subida.

“No Baixo Zambeze, onde o 
rio banha Sofala, as estações de 
Caia e Marromeu estão a registar 
uma ligeira subida, mas conti-
nuam abaixo dos níveis de alerta. 
A barragem de Cahora Bassa está 
a descarregar 1.900 metros cúbi-
cos por segundo. A de Chicamba 
está a descarregar 50,4 metros 
cúbicos por segundo. A de Muda-

U
Destaca-se a abertura das praias.

a sua primeira comu-
nicação ao país sobre 
o estado de calamida-
de pública, no ano de 

2022, o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, decidiu manter 
todas as medidas emanadas do 
último decreto sobre a covid-19, 
por um período de trinta dias, 
com alívio a aplicar em alguns 
sectores de actividade e de lazer, 
com destaque para as praias.

Apesar das crescentes taxas de 
positividade, com um nível de 
alerta acima de 20%, Filipe Nyusi 
reabriu as praias e expandiu o ho-
rário de actividade do sector de 
comércio, apelando para o cum-
primento rigoroso das medidas 
de combate contra a covid-19.

Filipe Nyusi informou que os 
estabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviço, incluin-
do restaurantes e bares, passa-

rão a cumprir o seu horário re-
gular, que é das 5h00 às 21h00.

As padarias passarão a funcio-
nar das 5h00 às 20h00, e as paste-
larias e cafés passam a funcionar 
das 6h00 às 21h00. Os centros co-
merciais abrem às 9h00 e encerram 
às 20h00. As lojas de comércio a 
retalho e de prestação de serviço 
funcionam das 8h00 às 18h00, e os 
“bottle stores” das 9h00 às 20h00.

Até ao momento, já foram vaci-
nados, em Moçambique, cerca de 
dez milhões de indivíduos elegíveis.

Nos próximos tempos, será apli-
cada a dose de reforço aos cidadãos 
que sofrem de hipertensão, doen-
tes renais, diabéticos, pessoas com 
doenças cardiovasculares e doen-
ças respiratórias, com problemas 
oncológicos e mulheres grávidas.

Filipe Nyusi anunciou também 
que, doravante, a campanha de vaci-
nação estará aberta para todas as pes-
soas com idade a partir dos 18 anos.

 

Filipe Nyusi 
aliviou restrições

No âmbito do estado de calamidade pública

N

-Nhaurire está a descarregar 0,8 

metros cúbicos por segundo”, 
informou António Melembe.

O governador de Sofala, Lou-
renço Bulha, disse que há necessi-
dade de envolvimento de todos os 
sectores de actividade, incluindo 
organizações não-governamentais 
e outros parceiros, para que a pres-
tação de assistência às possíveis 
vítimas ocorra sem sobressaltos.

“É nossa intenção ver as or-
ganizações não-governamentais 
distribuídas pelos distritos para 
atender a situações de emer-
gência. Devemos apresentar o 
mais urgentemente possível os 
planos sectoriais para facilitar a 
globalização dos problemas e a 
sua solução. Há necessidade de, 
em conjunto, pensarmos sobre 
como vamos evacuar as crian-
ças e pessoas com deficiência. 
Temos de pensar em novos par-
celamentos para acomodar possí-
veis vítimas do ciclone”, afirmou 
Lourenço Bulha e pediu a conti-
nuação do apoio por parte das or-
ganizações não-governamentais.

   osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J

  oana da Lúcia
 joanadalucia01@gmail.com
J
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Associação Rede dos 
Direitos Humanos 
diz que o aumento do 
Imposto Pessoal Au-

tárquico se encontra fora do 
contexto, devido à actual conjun-
tura socio-económica do país.

A Associação Rede dos Di-
reitos Humanos considera que, 
com o agravamento das despesas 
correntes (electricidade, água, 
alimentos, pão e transportes, em 
particular o “chapa 100”), o Im-
posto Pessoal Autárquico amea-
ça a efectivação de alguns dos 
direitos humanos fundamentais.

“A ARDH considera descontex-
tualizado o aumento do Imposto 
Pessoal Autárquico, ocorrido na 
Cidade de Maputo, tendo em conta 
uma sequência de eventos indese-
jáveis e de cujo impacto o cidadão 
penosamente se ressente”, refere 
um comunicado, a cuja cópia o 

 teve acesso.

A maneira como a Lei fixa o 
Imposto Pessoal Autárquico não 
toma em consideração a capaci-
dade contributiva do sujeito pas-
sivo tributário, por isso a ARDH, 
apela à revogação da Lei, por 
estar a penalizar grosseiramente 
os mais pobres e a favorecer os 
que mais rendimento auferem.

Segundo o Relatório sobre 
o Orçamento Familiar (IOF 
2019/2020), divulgado pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística, a 
população moçambicana vive 
com menos de um dólar por 
dia, ou seja, vive com menos de 
60,00 a 70,00 meticais por dia.

O Conselho Autárquico de Ma-
puto aumentou 34,00 meticais 
aos 476,00 meticais cobrados 
anteriormente, passando a cobrar 
510,00 meticais. É a segunda 
vez, em dois anos, que o Impos-
to Pessoal Autárquico aumenta, 
depois de, durante cinco anos, ter 
estado fixado em 295,00 meticais.

 

Associação de Direitos Humanos exige a 
revogação da Lei sobre o Imposto Pessoal 
Autárquico na cidade de Maputo

Governo prepara nova subida do preço 
dos combustíveis a partir de Fevereiro

Alegadamente devido a escassez de produção

O

A

petróleo bruto e seus de-
rivados está a subir nos 
mercados internacionais. 
O preço do barril de petró-

leo atingiu, no dia 18 de Janeiro, nos 
mercados internacionais, o valor de 
84,95 dólares. Moçambique tem re-
servas nacionais que permitem man-
ter a estabilidade do fornecimento 
interno até ao próximo mês de Feve-
reiro, altura em que os novos preços 
dos mercados internacionais se re-
flectirão nas importações nacionais.

“A AMEPETROL informa que os ní-
veis das reservas nacionais permitem 
manter a estabilidade do fornecimento 
doméstico até ao próximo mês de Feve-
reiro, altura em que os novos preços dos 
mercados internacionais se reflectirão 
nas importações nacionais”, lê-se num 
comunicado da AMEPETROL, a cuja 
cópia o  teve acesso.

No documento, é dito que o ajustamento 
dos preços nacionais depende da alteração 

de três factores: o CIF; a taxa de câmbio; 
a introdução ou ajustamento de impostos 
(IVA, direitos aduaneiros e outras taxas).

Segundo o comunicado, destes três fac-
tores, o custo CIF tem tido uma tendên-
cia de aumento acentuado ao longo dos 
últimos meses, tendo o preço de barril 
atingido, no dia 18 de Janeiro, nos mer-
cados internacionais, o valor de 84,95 
dólares, superando, assim, os níveis 
mais elevados, que foram alcançados há 
cerca de sete anos (Outubro de 2014).

A AMEPETROL diz que está a traba-
lhar de forma sistemática com as auto-
ridades nacionais para, juntos, encontra-
rem as soluções com menor impacto para 
o público e promete: assegurar que o país 
continue com níveis de “stocks” aceitá-
veis, reduzindo a possibilidade de ruptu-
ra no fornecimento; manter a capacidade 
de importação, armazenamento e distri-
buição de todas as empresas membros 
da AMEPETROL. 

O sufoco ao cidadão ainda está só a começar.

  oana da Lúcia
 joanadalucia01@gmail.com
J
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da Defesa escreve um outro ofí-
cio em que transcreve um despa-
cho de Filipe Nyusi, o ministro, 
no qual este instrui a “Proindi-
cus” e os juristas do Ministério 
da Defesa para consolidarem as 
contribuições para o Sistema Inte-
grado de Monitoria de Protecção. 

“O Gabinete do ministro da De-
fesa Nacional apresenta os seus 
melhores cumprimentos e serve-se 
deste para transcrever o despacho 
de Sua Excelência o ministro da 
Defesa Nacional, exarado sobre 
o assunto versado na nota 769/
NE/A/GAB/DG/2013, de 10 de 
Setembro. “ProIndicus – junta-
mente com os juristas consoli-
dar F. J. Nyusi”, lê-se no docu-
mento que está em nossa posse.

No dia 11 de Outubro de 2013, 
em resposta à carta de Filipe 
Nyusi, o Instituto Nacional do 
Mar e Fronteiras, na pessoa do 
seu presidente, Miguel Alber-
to Chissano (irmão de Joaquim 
Chissano, ex-Presidente da Re-
pública), enviou as contribuições 
daquela instituição para o pro-
jecto, através de um ofício com 
a referência 122/IMAF/GP/2014.

No dia 14 de Outubro de 2013, 
Filipe Nyusi exarou um despacho 
“Urgente”, no qual se lê: “ProIn-
dicus incluir observações que 
nos interessam para a submis-
são ao CM [NR: Conselho de 
Ministros] ainda esta semana”.

No dia 13 de Janeiro de 2014, 
Filipe Nyusi escreveu uma car-
ta ao ministro das Finanças 
(Manuel Chang), com a refe-
rência 018/GM/MDN/2014, 
através da qual envia à apre-
ciação de Manuel Chang a 
proposta de contrato entre o 
Governo e a “Proindicus”. 

“Com vista a operacionali-
zar o SIMP Sistema Integrado 
de Monitoria e de Protecção 
aprovado pelo Decreto do Con-
selho de Ministros, em Novem-
bro último, junto submeto para 
apreciação e formalização de 
V. Excia. a proposta de Contra-
to de Concessão do SIMP, a ser 
celebrado pelo Governo de Mo-
çambique e a ProIndicus, SA e 
a proposta de Diploma Ministe-
rial destinada à consignação de 
receitas a favor do INAMAR, 
para custear as despesas de-
correntes do exercício da acti-
vidade de protecção costeira. 
Ciente do melhor acolhimento, 
subscrevo-me com elevada esti-
ma e consideração”, lê-se na car-
ta assinada por Filipe Nyusi, na 
qualidade de ministro da Defesa.

Jean Boutani e o financiamen-
to da campanha

Jean Boustani disse, no julga-
mento em Nova Iorque, que fez 
pagamentos a favor de Filipe 
Nyusi na ordem de dois milhões 
de dólares e pagou dez milhões 

de dólares a favor do partido Fre-
limo para a campanha eleitoral 
de Filipe Nyusi como candida-
to. No processo que decorre em 
Londres, a “Privinvest” alega que 
pagou “quantias substanciais”, 
tanto directa como indirectamen-
te, em benefício de Filipe Nyusi.

O relato começa a partir de 
2014 (após a eleição de Filipe 
Nyusi pelo Comité Central do 
partido Frelimo como candida-
to deste partido para as eleições 
presidenciais de 2014). Segun-
do a “Privinvest”, o presidente 
do Conselho da Administração 
das três empresas (“Proindicus, 
EMATUM e MAM), António 
Carlos do Rosário, informou a 
Jean Boustani (o gestor da “Pri-
vinvest”, sobrinho de Iskandar 
Safa), que o Fiipe Nyusi de-
sejava receber fundos da “Pri-
vinvest” para a sua campanha. 
Esses fundos deviam ser em se-
parado, relativamente aos fundos 
com que a “Privinvest” havia 
contribuído directamente para 
o partido Frelimo (dez milhões 
de dólares norte-americanos).

A “Privinvest” prossegue di-
zendo que Jean Boustani deu 
instruções a António Carlos do 
Rosário para que pagasse a Fi-
lipe Nyusi retirando o dinheiro 
do fundo que os dois haviam 
constituído para pagamentos 
e investimentos relacionados 
com todos os que estavam en-
volvidos nas dívidas ocultas.

Assim, a “Privinvest” fez pa-
gamentos, nessa época, a Fili-
pe Nyusi, por via de António 
Carlos do Rosário, incluindo 
um pagamento de um milhão 
de dólares, feito em 10 de 
Abril de 2014, pela “Logis-
tics Offshore” (uma subsidiária 
do grupo “Privinvest”), para 
uma conta em nome de “Sun-
flower International Corp FZE”, 
no banco “Emirates NBD”.

A “Privinvest” relata que 
esse pagamento foi, no todo ou 
em parte, em benefício de Fili-
pe Nyusi. “O Sr. Boustani foi 
informado pelo Sr. do Rosário 
que este tinha fornecido esses 
fundos ao Presidente Nyusi.”

A “Privinvest” diz que, en-
quanto se aguarda divulgação e 
prova, os melhores dados que 
a “Privinvest” pode dar sobre 
este pagamento são que Carlos 
António do Rosário transferiu 
esses fundos para Sabina Made-
be, funcionária da “Proindicus” 
e parente de Filipe Nyusi. Se-
gundo a “Privinvest”, foi Sabina 
Madebe quem tratou de entre-
gar o dinheiro a Filipe Nyusi. 

Todos estes assuntos são 
considerados irrelevantes. 
Filipe Nyusi é tão inocen-
te que nem como declaran-
te serve para a descoberta da 
verdade.  
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presidente do Con-
selho Autárquico 
da Beira, Albano 
Carige, disse, na 

semana passada, na cidade 
da Beira, que, a passagem 
deste quarto ciclone depois 
do “Idai” faz da Beira um 
corredor de tempestades 
tropicais em Moçambique.

Albano Carige falava duran-
te uma conferência de impren-
sa e disse que a tempestade 
tropical que se encontra ainda 
noLeste de Madagáscar e que 
poderá vir a evoluir para ci-
clone de Nível 3, às portas da 
cidade, é resultado das mudan-

ças climáticas e que esta situa-
ção consolida a cidade como 
corredor de diversas tempes-
tades tropicais que têm fus-
tigado a província de Sofala.

“Caros munícipes, a nos-
sa Beira vai-se consolidando 
como corredor das diversas 
tempestades tropicais que so-
fremos, e resistimos porque so-
mos resilientes. Passámos pelo 
‘Idai’, ‘Chalane’ e ‘Eloise’, 
resistimos e soubemos reduzir 
os danos, porque capitalizámos 
e pusemos em prática todos os 
métodos e formas de prevenção 
para evitarmos danos pessoais, 
públicos ou privados”, disse.

Albano Carige disse que o 
Conselho Municipal da Beira 
está de prontidão e pediu para 

que os munícipes continuem 
a acreditar na sua capacida-
de de adaptação e resistência, 
na medida em que o beiren-
se sofreu e suportou o ciclo-
ne “Idai” em Março de 2019.

“Voltamos a apelar à popu-
lação para que não haja pâni-
co. Deve-se, sim, cumprir e 
seguir as orientações que vão 
sendo comunicadas através 
de várias instituições especia-
lizadas, o Instituto Nacional 
de Meteorologia, o INGD, e, 
naturalmente, as autoridades 
municipais de gestão de ris-
co espalhadas pelos bairros, e 
os comunicados do Conselho 
Municipal da Beira”, afirmou.

A depressão tropical que 
se formou no Oceano Índico 
atingiu Madagáscar e, neste 
momento, encontra-se a ca-
minho do Canal de Moçambi-
que e com previsão de evoluir 
para ciclone, podendo afec-

tar o litoral das províncias de 
Nampula, Zambézia, Sofala 
e Inhambane, com o olho a 
atingir a cidade da Beira nos 
próximos dias, com previsão 
de tempestade tropical severa.

Estão previstas chuvas acom-
panhadas de trovoada a partir 
da tarde da tarde do dia 25, até 
ao princípio da tarde do dia 27, 
com expectativa duma preci-
pitação acumulada de 100 mm 
nestas vinte e quatro horas.

Albano Carige voltou a cha-
mar a atenção aos residentes 
nas zonas costeiras, incluin-
do pescadores, no Dama, Rio 
Ladrão, Praia Njalane, Casa 
Partida e Praia, para a toma-
da de precauções necessárias.

Por outro lado, Albano Ca-
rige pediu que os munícipes 
com habitações vulneráveis 
e cujas coberturas não estão 
seguras se desloquem vo-
luntariamente para os locais 

anunciados dos abrigos segu-
ros, para efeitos de segurança.

“Os chefes dos postos admi-
nistrativos, secretários dos bair-
ros e todo o Executivo munici-
pal estão de prontidão. No caso 
de quebra de comunicações, 
estaremos facilmente localizá-
veis nas sedes dos bairros, nos 
postos administrativos”, disse.

O país está em plena época 
chuvosa e ciclónica, que ocorre 
de Outubro a Abril, com ven-
tos oriundos do Oceano Índico 
e cheias com origem nas bacias 
hidrográficas da África Austral.

O período chuvoso de 
2018/2019 foi dos mais severos 
de que há memória em Moçam-
bique. Morreram 714 pessoas, 
incluindo 648 vítimas de dois 
dos maiores ciclones (“Idai” e 
“Kenneth”) que se abateram so-
bre o país em poucas semanas.

 

O

Albano Carige diz que a cidade da Beira se 
transformou num corredor de tempestades 
tropicais em Moçambique

  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J
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E o povo paga a factura...
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CHAMADA DE PROPOSTAS PARA 
PARCERIAS COM O UNFPA

1Link 1: https://docs.google.com/document/d/1_23TUY1wLzM0j6fS2QjWNKsRdl-1U9XS/edit#
  2Link 2: https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/Working_with_UNFPA_Key_information_for_IP_on_PSEA_Assessment_Nov2020.pdf

O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Escritório em Moçambique, convida 
organizações qualificadas para a submissão de propostas para a implementação de projectos 
e programas nas áreas de saúde sexual e reprodutiva, género, juventude, população e de-
senvolvimento, e ação humanitária. O objectivo desta chamada de propostas é de identificar 
organizações não-governamentais elegíveis para futuras parcerias com o UNFPA, Escritório 
de Moçambique, para apoiar na consecução dos objectivos previstos no seu Documento de 
Programa do País (2022-2026) recentemente elaborado. 

As organizações interessadas devem manifestar o seu interesse em dois passos, conforme 
se segue:

1. Envio de uma carta acusando a receção da chamada de propostas, com a manifestação 
de interesse em colaborar com o UNFPA no âmbito do Programa 2022-26, dentro de 
cinco (5) dias úteis depois do anúncio da chamada de propostas.

2. Submissão da proposta, em língua inglesa, num prazo de vinte e um (21) depois do 
anúncio da chamada de propostas, usando um formulário a ser solicitado através do 
email abaixo, que também pode ser baixado aqui1.  

Os documentos podem ser submetidos com o título “Chamada de Propostas – ONGs - UN-
FPA” para o seguinte email: moz.callforproposals@unfpa.org

Propostas recebidas depois do prazo serão imediatamente desqualificadas. 

Quaisquer pedidos de informação adicional devem ser enviados, por escrito, uma semana 
antes do prazo, para o email apresentado acima. O UNFPA irá responder às perguntas e aos 
pedidos de esclarecimento por parte de qualquer ONG, antes do fim do prazo da submissão 
de propostas. 

O UNFPA irá notificar as organizações concorrentes sobre os resultados da chamada de 
propostas. 

Porque o UNFPA é contra a exploração e abuso sexual, encontre aqui2 informação relevante 
sobre a obrigatoriedade de todos os parceiros de implementação do UNFPA concluirem a 
avaliação sobre a Proteção da Exploração e Abuso Sexual (PSEA).
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1.	 O que é seguro de incêndio?

É aquele em que a seguradora se 
obriga, dentro dos limites do contra-
to ou da lei, a indemnizar o tomador 
do seguro pelos danos produzidos 
pelo incêndio no objecto seguro. 

Para o seguro considera-se incêndio 
fogo que, mediante a dimensão e in-
tensidade, pode provocar prejuízos.

2.	 Quais são as coberturas do 
seguro de incêndio?

O seguro de incêndio garante as se-
guintes coberturas:

a) Danos derivados de incêndio. 

b) Danos derivados do calor, do 
fumo, vapor, água e de outros 
meios usados para extinguir ou 
combater incêndio ou para evi-
tar a sua propagação incluindo 
remoções móveis, demolições 
ou corta-fogos executados por 
ordem da autoridade compe-
tente.

c) Pode cobrir danos causados pela 
acção de raio, explosão e outros 
acidentes semelhantes, quer se-
jam ou não acompanhados de 
incêndio.

3.	 Quem deve contratar o 
seguro de incêndio?

Em princípio deverão contratar se-
guro de incêndio todas as pessoas 
singulares e colectivas, públicas e 
privadas, que exerçam actividade de 
risco médio ou alto de incêndio.

Presume-se que este seguro tenha 
passado a ser obrigatório pela sua 
função social, garantindo os benefí-
cios seguintes:

a) Protecção do património das 
pessoas colectivas e privadas 
– garantindo a indeminização 
pelas perdas e danos que tais 
bens venham a sofrer por con-
sequência de incêndio. 

a. Mais, este seguro permite a co-
bertura dos custos de reforma ou 
reposição do património após o 
sinistro (acidente), o que repre-
senta um alívio financeiro para 
o tomador do seguro e outros 
beneficiários.

b) Preservação das áreas comuns 
nos imóveis – garantindo a pro-
tecção de outros patrimónios 
próximos do objecto seguro pe-
los incêndios nestes iniciados e 
que se alastrem.  

c) Prevenção – considerando as 
condições habitualmente impos-
tas para a contratação de seguro 
como a existência e manutenção 
de um sistema anti-incêndios, 
extintores, entre outros, que mi-

nimizam e previnem os incên-
dios e suas consequências. 

d) Segurança e vigilância – em 
caso de incêndio, os proprie-
tários são obrigados a sair do 
local, e isso pode acarretar in-
vasões ou outros problemas. 
Vezes há que a seguradora dis-
ponibiliza serviços de vigilância 
e segurança durante o período 
de reparação do edifício, depen-
dendo dos termos acordados ao 
nível da apólice.

e) Reembolso de bens materiais – 
uma das maiores preocupações 
do segurado é perder os objec-
tos pessoais durante o incêndio. 
Contudo o seguro também cobre 
os pequenos, mas valiosos, de-
talhes, como é o caso de equi-
pamentos, mobílias, electrodo-
mésticos, entre outros.  

Assim, o Estado, na sua função de 
protecção dos cidadãos e suas pro-
priedades, impôs a obrigação de 
contratação deste seguro, devendo 
as respectivas condições, previstas 
em legislação especifica serem cum-
pridas.

4.	 Como saber se a minha acti-
vidade é de risco?

Em regra geral, serão de risco todas 
aquelas actividades que apresen-
tam uma possibilidade elevada de 
incêndio, em função da existência 
de substâncias inflamáveis ou que 
possam causar incêndio, a título de 
exemplo, são actividades de risco de 
fogo aquelas que envolvam objectos 
e materiais inflamáveis como papel, 
panos, capim, plástico, combustível, 
entre outos.

Contudo a lei específica e o seu regu-
lamento fixarão com clareza e exac-
tidão que actividades apresentam um 
risco elevado de incêndio.  

5.	 Qual é a necessidade de con-
tratar um seguro de incêndio?

Antes de mais, é importante frisar 
que se trata de um seguro obrigató-
rio, e todas as pessoas visadas deve-
rão contratá-lo.

Adicionalmente pela sua função so-
cial e de extrema importância na pro-
tecção das pessoas e dos seus bens. 

A relevância do seguro de incêndio 
está também na mitigação das per-
das capazes de interferir no futuro 
do segurado e de terceiros em caso 
de ocorrência de incêndio. 
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Seguro de incêndio: uma 
necessidade ou imposição legal

Virginia Venâncio*

Literacia Financeira

*Assistente de Sinistro Corporate.  

Este espaço é da 
responsabilidade da
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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

icente Manjate, representante 
da Ordem dos Advogados de 
Moçambique, apresentou, na 
terça-feira da semana passa-

da, 18 de Janeiro, um requerimento 
para que, num prazo de cinco dias, 
a presidente da Autoridade Tributá-
ria de Moçambique, Amélia Muen-
dane, esclareça qual o conteúdo da 
encomenda que chegou em 7 de Ju-
nho, às 7h53, ao Aeroporto Interna-
cional de Maputo, numa aeronave 
privada de fabrico francês, modelo 
Falcon-900-UD, proveniente de Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabe Unidos.

Vicente Manjate requereu também que 
o Serviço Nacional de Migração forneça 
informação ao Tribunal relativa à identi-
ficação dos cinco passageiros e três tripu-
lantes que partiram com a mesma aerona-
ve às 19h57 do dia 10 de Junho de 2013.

“Consta na resposta dos ‘Aeroportos 
de Moçambique’ que, no dia 7 de Ju-
nho de 2013, às 7h53 minutos, aterrou 
na Pista 5, no Aeroporto Internacional 
de Maputo, uma aeronave privada de 
fabrico francês, modelo Falcon-900-

-UD, proveniente de Abu Dhabi. Consta 
igualmente nesta resposta que a aerona-
ve foi assistida pela empresa ‘MozGet’. 
Na obstante não ter especificado a natu-
reza da carga, consta na resposta que a 
mesma foi escrutinada pela Alfândegas 
de Moçambique, e o respectivo mani-
festo foi verificado pela mesma entida-
de, sob supervisão da PRM”, afirmou.

Disse que também consta na empresa 
“Aeroportos de Moçambique” que a ae-
ronave descolou às 19h57 do dia 10 de 
Junho, com três tripulantes e cinco pas-
sageiros, e a resposta não identifica os 
cinco passageiros, que podem ser alguns 
dos co-réus nos presentes autos ou outras 
pessoas que não estão ligadas aos autos.

Afirmou que a empresa “Aeroportos 
de Moçambique” informa também que o 
manifesto de carga com o teor integral da 
mercadoria contida na aeronave poderá 
ser solicitado à “MozGet” e às Alfândegas 
de Moçambique, por serem as duas insti-
tuições que possuem essas informações.

“A Ordem está muito preocupada com 
a descoberta da verdade material. Esta 
carga é muito importante para a desco-
berta da verdade material. Os cinco pas-
sageiros também são importantes para a 
descoberta da verdade material”, disse.

Ordem dos Advogados quer saber a identidade 
dos cinco passageiros e o conteúdo da carga

Do misterioso voo Abu Dhabi – Maputo

V

Sobre a questão do conteúdo da car-
ga, o assistente do Ministério Público 
exorta a presidente da Autoridade Tribu-
tária de Moçambique, Amélia Muenda-
ne, para, sob pena de incorrer no crime 
de desobediência, fornecer ao Tribunal, 
no prazo de cinco dias, a informação 
que já tinha solicitado antes e que não 
foi fornecida até ao presente momento.

Relativamente ao manifesto do con-
teúdo integral da carga, Vicente Manjate 
requereu que se oficie a empresa “Mo-
zGet” para remeter ao Tribunal todos 
os detalhes sobre este mesmo voo, in-
cluindo a carta do porte e o manifesto.

“Estas datas coincidem com muitos ou-
tros factos indicados na pronúncia. Rece-
beu-se a informação do Serviço Nacional da 
Migração que, no dia 9 de Junho de 2013, 

Jean Boustani entrou em Moçambique, vin-
do no segundo voo. Dia 7 chegou a carga, e 
dia 9 chegou Boustani. No dia 11 de Junho 
de 2013, a ‘Proindicus’ solicitou ao Ban-
co de Moçambique a homologação do au-
mento do empréstimo ao ‘Credit Suisse’ no 
valor de 250 milhões de meticais”, disse e 
acrescentou que há uma coincidência e pro-
ximidade de factos, e que é preciso especi-
ficar o que este voo trouxe, para que o pro-
cesso comece a andar com muita rapidez.

“No dia 12 de Junho, o Banco de Mo-
çambique emitiu um parecer favorável à 
homologação do aumento. No dia 13, o 
Banco de Moçambique notificou a ‘Proin-
dicus’ da aprovação do aumento. No dia 
14, o Ministério das Finanças emite a ga-
rantia para o aumento dos 250 milhões.”

 

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C
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a fabulosa carreira de Lurdes, 
muito pouco há a acrescentar. Po-
rém tivemos no país Argentina 
da Glória, que, tal como um co-

meta nos céus, surgiu, deu provas e sumiu. 
No auge, chegou a pertencer-lhe a segun-
da melhor marca mundial dos 800 metros.

A queda da desgraça
Com a presença dos saudosos Marcelino dos 

Santos e Né Afonso, tive o privilégio de assis-
tir ao momento que terá desmotivado a então 
mais séria candidata a número dois no mundo.

Recordemos.
Mundial de Estugarda, Alemanha, 1993. 

Moçambique perdeu a oportunidade de con-
cretizar um feito para a história: os títulos de 
Campeã e Vice dos 800 metros. Isto porque, 
por mais incrível que pareça, a dúvida naque-
la prova residia apenas em qual das moçam-
bicanas sairia com o ouro ou prata no peito! 
O que impediu? Um “tropeção” de Tina da 
Glória na chinesa Lo Ping, na última curva, 
numa altura, em que as duas moçambicanas, 
favoritíssimas, já se lançavam em direcção à 
meta, com o ouro e a prata no horizonte. Tina 
tropeçou, quase desistia da prova, acabando 
por cortar a meta numa das últimas posições.

Lurdes venceu, pela primeira vez, o tí-
tulo mundial, mas não festejou, pois fi-
cou amargurada pelo facto de a sua pri-
ma não ter sido uma das damas de honor.

Mancha fatal?
Stélio Craveirinha, recolheu ao seu quarto, 

amargurado. Tina da Glória estava inconsolável.
A verdade é que essa corrida terá marcado a 

carreira da oitocentista, que antes já tinha mar-
cas seguras para uma carreira ao mais alto nível. 

A queda naquela prova, mais do que fatal para o 
título, terá originado a destruição de um sonho.

Depois disso, vieram fortes incentivos de 
Marcelino dos Santos, do então Embaixa-
dor Amândio Chongo e dos moçambicanos 
que acompanharam o evento. Mas... o enor-
me potencial de Argentina da Glória terá 
sucumbido, após o “tropeção” inesperado.

Ascensão meteórica
Tina, na primeira prova em que participou 

numa competição “a doer” – Campeona-
to de Portugal de 1992 – conseguiu o tempo 
de 2:03:84 minutos. Era o prelúdio de um 
salto que permitiu que, em 1993, em Nova 
Iorque, alcançasse 1:56:62, tempo só supe-
rado pelos 1:56:56 m de Mutola. Na altura, 
era a 50.ª melhor marca mundial de sempre!

Após aquele dia, nunca mais foi a mes-
ma. Continuou a correr os 800 metros 
com marcas modestas, tentou os 1.500... 
mas a motivação já não era a mesma!

Por onde anda ela agora? Dizem que se ra-
dicou na Itália e pouco mais se sabe. Tudo 
indicava que seria como a sua prima Mutola, 
até porque também ela foi descoberta pelo 
poeta Craveirinha e acompanhada por Stélio.

Na realidade, estamos em presença de 
um “boom” não maximizado, que pode-
ria ter ido bem mais longe, com um me-
lhor acompanhamento e perseverança.

Falhou o acompanhamento e um for-
te programa psicológico para se reerguer. 
Oxalá este exemplo venha a servir a outros 
talentosos desportistas moçambicanos no 
futuro em situações idênticas. O despor-
to exige força física, mas também mental!

Agenda cultural e social

Por: Renato Caldeira
Na área de rigor

Tina: um “boom” não 
maximizado!

CINEMA

1 de Fevereiro (terça-feira)
 l Sessão do filme “A Herança 

da Viúva”, às 18h00, no Ci-
nema “Verdade”, no Bairro 
do Chamanculo.

 l Exibição do documentário 
“Silêncio dos Homens”, às 
18h00, no Centro Holístico 
“Tree of Life”, em Maputo.

TEATRO

1 de Fevereiro (terça-feira)
 l Sessão de teatro “Unshaken 

Worship Experience”, às 
17h30, no Centro Comuni-
tário “Kadlelo”.

EXPOSIÇÕES

26 de Janeiro (quarta-feira)
 l Patente a exposição de foto-

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

PALESTRAS, CONFERÊN-
CIAS, DEBATES 

26 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 Formação “online” sobre as 
ferramentas do Excel avan-
çado, às 16h00, nas plata-
formas digitais de Ganito 
Bantaleao.

27 de Janeiro (quinta-feira)
 l Debate  sobre “Reconstruir 

juntos”, às 18h00, no Cen-
tro Cultural Franco-Mo-
çambicano.

 l Palestra sobre como im-
pulsionar o seu negócio 
com anúncios “online”, às 
10h30, com transmissão 
nas plataformas da “Moz-
media”.

 l Preparação para exames de 
admissão para as discipli-
nas de Inglês, Matemática 
e Física, no “Centro dos 
Revoltados”, no Bairro de 
Mincadjuine, em Maputo.

28 de Janeiro (sexta-feira)
 l Sessão sobre meditação 

e alinhamento pessoal, às 
13h00, no “Gloria Mall”.

29 de Janeiro (sábado)
 l Relançamento do livro 

“Dramas e Vitória”, às 
10h00, na Matola.

ENTRETENIMENTO

27 de Janeiro (quinta-feira)
  Noite de dança com o grupo 
“Maxaka”, às 16h00, na Galeria 
“Vivos pela Arte”.

28 de Janeiro (sexta-feira)
 l Música ao vivo com Mi-

guel Chabindza, às 17h00, 
no Restaurante “A3”, em 
Maputo.

 l Festa “After work”, às 
19h00, no Restaurante 
“A3”, em Maputo.

 l Música ao vivo com a ban-
da “Nandza”, às 17h00, no 
Restaurante “Tofo-Tofo”, 
em Maputo

 l Tarde de “stand up come-
dy” com Nila Chula, às 
15h00, no Bar “Mbuva”, 
em Maputo.

29 de Janeiro (sábado)
 l Noite de dança com os 

“Simba Mamba”, às 19h30, 
na Casa dos Bicos, na Bei-
ra.

 l Noite de “karaoke” com a 
banda “Malunguissa”, às 
18h00, no Restaurante e 
Bar “Kardápio Kaseiro”.

 l Lançamento do disco “Ter-
ceiro Bloco Studios”, às 
18h00, no “Solange Beach 
Club”.

 l “Tarde do beijo roubado”, 
às 12h00, no Bar “Colôm-
bia”, na Matola.

 l “Amapiano vibes”, às 
10h00, no “Matine’s Club”, 
no Bairro do Zimpeto.

OUTRAS ACTIVIDADES

29 de Janeiro (sábado)
 l Apresentação do projecto 

“Sociedade Humanitária”, 
às 12h00, no Bairro do In-
fulene “D”, em Maputo.

 l Campanha “Criança não 
namora”, sobre a impor-
tância de proteger a crian-
ça. Organizada pela Rede 
de Comunicação e Direitos 
em parceria com o Unicef.  

  

D
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inte e quatro horas de-
pois do anúncio, pela 
empresa “Rede Viá-
ria de Moçambique” 

(concessionária da Estrada 
Circular de Maputo e gestora 
das portagens), da entrada em 
funcionamento das portagens 
e respectiva cobrança, come-
çaram as reacções de repúdio.

O Movimento Democrático 
de Moçambique considera que 
a entrada em vigor das quatro 
portagens “representa um ver-
dadeiro assalto ao bolso dos ci-
dadãos, incapazes de suportar 
mais uma despesa, aliado ao 
recente agravamento da tarifa 
de energia eléctrica, transpor-
te de passageiros e de produ-
tos de primeira necessidade”.

Num comunicado emitido na 
quarta-feira da semana passada, 
19 de Janeiro, o MDM diz que 
estamos perante um Governo 
que pretende construir muros ou 
mesmo fronteiras para impedir 
que o povo tenha acesso à zona 
do cimento. “Estamos perante 
uma clara demonstração da exis-
tência de cidadãos de primeira e 

os de terceira. Ironicamente, os 
mesmos que combateram o co-
lono, hoje, transformaram-se 
em nova versão de colonos, no-
vos opressores do povo”, lê-se 
num comunicado, a cuja cópia o 

 teve acesso.
O MDM faz notar que a en-

trada em funcionamento das 
portagens agravará o custo de 
vida. “Assim, os mais pobres, a 
população que, com tanto sacri-

fício, conseguiu adquirir uma 
viatura, fica limitada de circular 
devido aos custos que se acres-
cem com a entrada em funciona-
mento das portagens. Para além 
de serem excessivas, estas por-
tagens terão taxas proibitivas e 
inacessíveis. Estamos diante de 
um esquema que visa alimen-
tar certos grupos de interesse, 
mais um escândalo que requer a 
intervenção das autoridades ju-

diciárias”, refere o comunicado.
O MDM diz que defende o 

princípio de utilizador-pagador, 
mas não nos moldes estabele-
cidos pelo Governo. No docu-
mento, o MDM propões que a 
REVIMO e outras empresas in-
teressadas identifiquem troços 
intransitáveis ao longo da Es-
trada Nacional N1, para reabili-
tarem e instalarem portagens. O 
MDM diz que, de contrário, “es-

tamos perante um Governo opor-
tunista, clientelista, que pretende 
cobrar taxas de portagens numa 
estrada construída com recurso a 
um endividamento que está a ser 
pago com os impostos do povo”.

O Movimento Democrático 
de Moçambique exorta a Pro-
curadoria-Geral da República 
e o Tribunal Administrativo a 
travarem este negócio crimi-
noso e exige a redução do nú-
mero de portagens e das taxas 
e a criação de vias alternativas 
para salvaguardar o princípio 
de igualdade e justiça social.

As portagens montadas ao lon-
go da Estrada Circular de Maputo 
entram em funcionamento a par-
tir de 1 de Fevereiro. O Governo 
diz que a instalação de portagens 
é justificada pela necessidade 
de os utilizadores contribuí-
rem para a manutenção da via, 
no modelo utilizador-pagador.

A partir dessa data, quem 
quiser usar a estrada tem de 
pagar taxas que variam de 
40,00 a 580,00 meticais, em 
função da classe da viatura.
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“É um verdadeiro assalto ao bolso dos cidadãos 
incapazes de suportar mais uma despesa”

MDM e o pagamento de portagens

O Movimento Democrático de Moçambique exorta a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal 
Administrativo a travarem este negócio criminoso e exige a redução do número de portagens e das taxas e 

a criação de vias alternativas para salvaguardar o princípio de igualdade e justiça social.

As portagens montadas ao longo da Estrada Circular de Maputo entram em funcionamento a partir de 1 de Fevereiro

www.canal.co.mz    Maputo, quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022



governador da pro-
víncia de Cabo Del-
gado, Valigy Tauabo, 
visitou recentemente 

a empresa mineira “Montepuez 
Ruby Mining”, que explora ru-
bis em Namanhumbir, no distri-
to de Montepuez, em Cabo Del-
gado. Valigy Tauabo verificou 
que os projectos de responsabi-
lidade social que a empresa está 
a levar a cabo tiveram um im-
pacto positivo nas comunidades.

Na ocasião, o Governador de 
Cabo Delgado fez uma visita guia-
da à mina, à central de lavagem e 
à recém-construída e moderni-
zada casa de selecção de pedras.

Um comunicado da empre-
sa “Montepuez Ruby Mining” 
diz que, durante a visita, Valigy 
Tauabo foi informado das con-
tribuições desta empresa no país, 
nomeadamente por ser o maior 
exportador de rubis de Moçam-
bique e por ser um dos maio-
res contribuintes da província. 

O governador tomou também 

conhecimento da iniciativa deno-
minada “Factor G para os Recursos 
Naturais”, proposta pela empresa-
-mãe, a “Gemfields”, proprietária 
da “Montepuez Ruby Mining”, 
em parceria com a empresa local 
“Mwiriti Limitada”. O “Factor G 

para os Recursos Naturais” é um 
indicador da percentagem das re-
ceitas de uma empresa de recursos 
naturais que é paga ao Governo do 
país anfitrião em impostos primá-
rios e impostos directos. Durante 
o período de cinco anos de 2016 

a 2020, 30% das receitas totais de 
rubis recebidas pela “Montepuez 
Ruby Mining” foram pagos em 
impostos sobre a produção e so-
bre as empresas. Como resultado 
das suas perspectivas pioneiras 
(incluindo o repatriamento total 

para o país de origem das recei-
tas das vendas e a supervisão do 
processo de vendas pelo Governo 
do país anfitrião), a “Montepuez 
Ruby Mining” transformou o 
valor que se acumula para o seu 
país anfitrião, que é Moçambique.

No seu conjunto de dados da 
Balança de Pagamentos, o Ban-
co de Moçambique fornece uma 
categoria útil (“Ruby, Sapphire 
and Emerald”), reflectindo os in-
fluxos monetários combinados 
de Moçambique a partir destas 
três pedras preciosas desde Ja-
neiro de 2011. Em resumo, du-
rante a última década (de Janeiro 
de 2011 a Junho de 2021), só as 
vendas de rubis da “Montepuez 
Ruby Mining” (643 milhões de 
dólares norte-americanos) repre-
sentam 94% das entradas nacio-
nais documentadas da produção 
de rubis, esmeraldas e safiras. Isto 
indica a medida em que fontes 
que não são a “Montepuez Ruby 
Mining” exportam ilicitamente.
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Posto administrativo de Mitade 
ligado à rede eléctrica nacional

MRM partilha contribuição fiscal e 
responsabilidade social com Governo local

Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, 
inaugurou, na sexta-

-feira, da semana passada, 21 
de Janeiro, a rede eléctrica 
do posto administrativo de 
Mitande, no distrito de Man-
dimba, província do Niassa.

Segundo um comunicado da 
empresa pública Electricidade 
de Moçambique, o projecto de 
electrificação de Mitande teve 
início em Junho de 2021 e ter-
minou em Setembro do mes-
mo ano, abrangendo, assim, o 
trigésimo posto administrativo 
electrificado, dos trinta e nove 
existentes naquela zona do país.

“A chegada de energia aqui ao 
posto administrativo de Mitande 
é também sinónimo de melhoria 
no acesso aos serviços sociais 
básicos, como sejam o forneci-
mento de água potável, sanea-
mento, melhoria dos cuidados 
de saúde, de educação e de sis-
temas de comunicação”, disse o 
Presidente da República e acres-
centou: “É com energia eléctrica 
que se cria um ambiente propício 
para inovações e surgimento de 
novas indústrias que contribuem 
para o crescimento económico 
e geração de novos empregos”.

A rede eléctrica de Mitande é 
constituída por: 11 km de rede de 

média tensão a 33 kV; 17 km de 
rede de baixa tensão; 17 postos 
de transformação de 75 kVA; 170 
candeeiros de iluminação pública.

O empreendimento permitiu 
também a ligação de 1.423 novas 
ligações das 3.000 previstas. E 
inclui as infraestruturas dos ser-
viços administrativos e sociais: 
uma escola primária completa 
uma escola secundária, um pos-
to de saúde, um lar de estudan-
tes, serviços administrativos, 
sete moageiras mini-industriais, 
estabelecimentos comerciais. 
Está em curso a ligação de mais 
famílias. 

O
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Liga Francesa chega à ZAP

Canal de Empresas e Marcas

distrito de Manica, 
na província de Ma-
nica, é um distrito 

com potencialidades em di-
versos sectores, principal-
mente mineração, agricul-
tura e pecuária. Nos últimos 
tempos, o Governo local está 
empenhado em atrair inves-
timento para três correntes 
de água natural que foram 
descobertas recentemente.

“Estamos interessados com 
que todos os empresários in-
vistam em diversos sectores, 
para desenvolver o distrito. 
Até agora, descobrimos três 
fontes de água pura, locali-
zadas no Bairro Chinhama-
pere, posto administrativo 
de Messica, e Mavonde”, 
disse Noé Lázaro, adminis-
trador do distrito de Manica.

Apesar das descobertas re-
centes, o administrador do 
distrito de Manica tem como 
maior preocupação um pro-
blema crónico, que é a po-
luição da água causada pela 
exploração ilegal de ouro.

Para combater o problema, 
o Governo distrital pretende 
organizar em Associações os 
garimpeiros ilegais, os quaia 
são considerados como os 
principais contaminadores 

de água nos rios. Pretende-
-se também intensificar cam-
panhas de fiscalização, so-
bretudo nas empresas que se 
dedicam à exploração de re-
cursos minerais nesta região.

“Há empresas que não estão 
a honrar os acordos contra a 
poluição ambiental. Nós te-
mos fiscalizadores para com-
bater esse fenómeno. O pro-
blema reside no facto de as 
empresas acumularem mercú-
rio numa reserva durante o dia 
e depois despejarem durante 
a noite em algumas fontes 

de água”, disse Noé Lázaro.
Se, por um lado, a polui-

ção da água constitui uma 
preocupação, pelo facto de a 
mesma barrar a exploração de 
outras fontes de água corren-
te natural, por outro lado Noé 
Lazaro afirma que a mesma 
acção continua a prejudicar 
duplamente aos habitantes do 
distrito, pois, segundo disse, 
uma fonte de água, quando 
poluída, deixa de ser apro-
veitada para o consumo e 
para a prática da agricultura.

“Não estamos a proibir 

que façam o trabalho mi-
neiro, porque queremos 
desenvolver o país, sobre-
tudo o distrito. Mas quere-
mos que se utilize um modo 
normal, para que nõs todos 
saiamos a ganhar”, disse.

Já há detidos em conexão 
com o crime de poluição em 

Manica
As consequências negati-

vas do garimpo ilegal se já 
fazem sentir no distrito de 
Manica. As águas que jorram 
das torneiras têm cor, cheiro 

e sabor, devido à forte pre-
sença de mercúrio nas fon-
tes e reservas de água. Sem 
revelar números, o adminis-
trador do distrito de Manica 
disse que, nos últimos tem-
pos, muitos cidadãos, sobre-
tudo garimpeiros ilegais, têm 
sido detidos, indiciado da 
prática de poluição da água.

“O mercúrio é prejudicial 
â saúde. Se estivermos a to-
mar, aos poucos estamos a 
morrer. Essa poluição afecta 
todos nós. Não é só o cam-
ponês que sai prejudicado. 
Neste momento, estamos a 
efectuar campanhas de sen-
sibilização para mobilizar 
os garimpeiros ilegais a op-
tarem por uma exploração 
sustentável. Já temos mui-
tos detidos por desobediên-
cia à Lei contra a poluição”

Noé Lázaro disse que, 
apesar da poluição de água 
nas fontes, as estruturas lo-
cais, junto do Fundo de Pa-
trimónio de Abastecimento 
de Água, têm-se dedicado 
à abertura de furos de água 
como forma de encontrar a 
melhor corrente de água para 
o consumo humano. Como 
fonte alternativa, as famílias 
têm aberto poços para encon-
trar água não contaminada.

 

O

O

Governo quer atrair investidores para 
explorar água natural da serra

No distrito de Manica

canal francês “Ligue 1”, total-
mente dedicado à transmis-
são do principal campeonato 

francês de futebol estará na ZAP. A 
distribuidora de televisão ZAP assegu-
rou os direitos para os próximos anos, 
de modo a permitir aos seus subscri-
tores o melhor do futebol francês.

O canal “ZAP Ligue 1” irá transmi-
tir os jogos em directo, com comentá-
rios e narração em Português, de uma 
das mais promissoras Ligas de futebol 
do mundo. Com este canal, os clientes 
ZAP poderão assistir regularmente aos 
jogos do PSG, Nice, Lyon, Marselha, 
Mónaco, Lille e outros clubes da Liga 
e acompanhar o desempenho em cam-

po das estrelas mundiais Lionel Messi, 
Kylian Mbappé, Neymar Júnior, Sér-
gio Ramos, Di María e tantos outros 
grandes talentos do futebol francês.

A transmissão dos jogos será em alta 
definição (HD), na Posição 27 e esta-
rá disponível para clientes com os pa-
cotes MINI+, MAX e PREMIUM. De 
21 de Janeiro a 28 de Fevereiro, o ca-
nal estará disponível em regime de si-
nal aberto para os clientes do pacote 
MINI, permitindo que todos os subs-
critores possam desfrutar das emoções 
do campeonato. Com este canal, a ZAP 
reforça a sua oferta na área do desporto.

  oana da Lúcia
 joanadalucia01@gmail.com
J
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FACULDADE DE CIÊNCIAS  TECNOLÓGICAS
Licenciatura em Engenharia Ambiental e Gestão de Desastres
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura em Engenharia e Gestão de Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
Licenciatura em Engenharia e Gestão de Energias 
Renováveis e Recursos Petrolíferos
Licenciatura em Engenharia e Gestão da Construção Civil

Novos Cursos

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

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

 Licenciatura em Gestão de Marketing e Relações Públicas

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

Novo Curso

LICENCIATURAS

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

ALVARÁ Nº 23/UNI-ES/UDM/MCTESTP/2017

MESTRADOS

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

Doutoramento em Riscos Complexos 

Novo Curso

TURNOS:

Diurno e

Nocturno

PARA O ANO LECTIVO 2022 INSCRIÇÕES ABERTAS 

Mestrado em Direito do Trabalho
Mestrado em Direito Empresarial
Mestrado em Finanças e Comércio Internacional
Mestrado em Docência e Gestão do Ensino Superior
Mestrado em Direitos Humanos Desenvolvimento Económico 
e Boa Governação
Mestrado em Engenharia e Gestão de Energias Renováveis
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Liderança

Mestrado em Engenharia Ambiental e Gestão de Risco e 
Desastres 

Novo Curso

Para mais Informações, os Interessados 
Podem se Dirigir ao Registo Académico da UDM
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