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Cabo Delgado

    “Os EUA não jogaram cartas abertas com Moçambique. 
Moçambique procurou a cooperação dos EUA sem saber 
que o seu objectivo final era tirar Chang da jurisdição 
de Moçambique e processá-lo nos EUA por vontade 
própria”.

“Antes de Moçambique solicitar assistência jurídica 
mútua aos EUA, eles não tinham pistas ou informações 
sobre o caso. Os EUA não revelaram a Moçambique que 
queriam prender Manuel Chang.”

“Naquela época [antes da sua detenção], Chang estava a 
cooperar com a PGR na investigação. Moçambique 
não tinha motivos para suspeitar.”

Págs. 05
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procuradora-geral da 
República faz revela-
ções bastante curio-
sas sobre o seu desa-

pontamento com aquilo a que 
chama “actuação obscura” dos 
Estados Unidos da América no 
processo das dívidas ocultas e 
extradição do ex-ministro das 
Finanças Manuel Chang, que 
se encontra detido na África do 
Sul desde Dezembro de 2018.

Numa contestação subme-
tida ao Tribunal Superior de 
Johannesburg em resposta 
ao pedido urgente do Fórum 
de Monitoria do Orçamento 
(FMO), que travou “in extre-
mis”, em Agosto de 2021, a 
extradição de Manuel Chang, 
a PGR, com um tom muito 
irritado, tenta explicar ao juiz 
que está a ser vítima de sabo-
tagem que começou com os 
Estados Unidos da América 
e desaguou em Adriano Nu-
vunga, o dirigente do FMO.

A contestação feita pelo ad-
vogado William R. Mokhare, 
em nome da PGR, cuja có-
pia está na posse no “Canal 
de Moçambique”, deu en-
trada em Setembro de 2021 
e ainda aguarda resposta.

No documento, a PGR diz 
que, logo depois de lhe ter 
sido entregue o relatório da 
“Kroll”, a procuradora-geral 
da República, Beatriz Buchi-
li, e mais dois procuradores-
-gerais-adjuntos visitaram 

sedes de sociedade ligadas 
às dívidas ocultas, nos EUA, 
França Suíça, Holanda, Rei-
no Unido e Emirados Ára-
bes Unidos. Essas visitas 
realizaram-se lugar de 25 de 
Junho a 15 de Julho de 2017.

Nesses países, a PGR foi 
solicitar assistência jurídica e 
teve a colaboração da França, 
Suíça, Holanda e Reino Unido.

A entrada dos Estados Uni-
dos

Segundo a PGR, inicialmente 
os EUA pareciam estar a coo-
perar. “Moçambique descobriu, 
mais tarde, que não era esse o 
caso”, lê-se no documento en-
viado ao Tribunal. Acrescenta 
que o pedido de assistência jurí-
dica mútua de Moçambique aos 
EUA merece menção especial, 
pois vai ao cerne da questão da 
extradição de Manuel Chang.

O primeiro pedido moçambi-
cano de auxílio judiciário feito 
aos EUA foi, segundo a PGR, 
através de uma carta rogató-
ria datada de 30 de Março de 
2017. Na carta, Moçambique 
informava que estava em cur-
so uma instrução preparatória 
no processo n.º 1PGR/2015 
para apurar a existência ou in-
fracções de natureza penal ou 
de outra natureza, no financia-
mento e operação das três em-
presas, nomeadamente, “Proin-
dicus”, EMATUM e MAM.

No documento, Moçambique 
indicou que suspeitava que par-
te dos montantes do emprésti-

mo teriam sido transferidos de 
várias contas bancárias domi-
ciliadas nos EUA ou usando 
o sistema norte-americano. 
Nesse documento, Manuel 
Chang estava listado como 
um dos principais suspeitos.

Segundo a PGR, os três ma-
gistrados reuniram-se com o 
Departamento de Justiça dos 
EUA, o FBI e a DEA. Nesse en-
contro, os EUA solicitaram o su-
mário executivo do relatório da 
“Kroll” e todas as informações 
de que dispunham sobre o caso.

A troca de correspondência
Em 27 de Abril de 2017, a 

Procuradoria-Geral de Mo-
çambique recebeu um “e-mail” 
de Mandy Gardner, que se 
identificou como advogada, 
trabalhando para o escritório 
de Assuntos Internacionais, 
Divisão Criminal, no Depar-
tamento de Justiça dos Esta-
dos Unidos. O “e-mail” era 
uma resposta à carta rogatória, 
mas pedia mais informações 
sobre os números das contas 

bancárias dos suspeitos mo-
çambicanos listados na carta 
rogatória, para permitir que os 
EUA rastreassem as contas.

Os EUA não pararam por aí. 
Vários outros “e-mails” foram 
enviados solicitando mais in-
formações. Em Maio de 2017, 
a PGR respondeu a Mandy 
Gardner informando-a de que 
as investigações moçambica-
nas identificaram o banco de 

New York Melon, através do 
qual a “Privinvest Shipbuil-
ding SAL Holding” transfe-
riu fundos para a EMATUM.

Mandy Gardner respondeu 
informando que obteve uma 
ordem judicial e enviou uma 

intimação ao Mellon para ob-
ter os registos das transacções 
bancárias. Na mesma mensa-
gem, a funcionária norte-ame-
ricana perguntou se a PGR 
conseguiu descobrir outras 
contas bancárias envolvidas na 
operação. Estranhando a situa-
ção, em 14 de Março de 2018, 
Moçambique enviou uma car-
ta através da Embaixada dos 
EUA em Moçambique dirigi-
da ao escritório de Assuntos 
Internacionais – Divisão Cri-
minal, Departamento de Justi-
ça, queixando-se que que, até 
àquela data, Moçambique não 
tinha recebido a informação 
que tinha solicitado aos EUA.

Em Abril de 2018, Mandy 
Gardner respondeu à PGR, mas 
com informação irrelevante. 
“Não era mais do que a infor-
mação que Moçambique lhe en-
viou, ou seja, que a ‘Privinvest 
Shipbuilding SAL Holding’ 
transferiu fundos para a EMA-
TUM”, lê-se no documento.

Moçambique informa sobre 
o seu desapontamento

Em Maio de 2018, a PGR 
respondeu a Mandy Gardner, 
informando-a de que a infor-
mação não era suficiente, pois 
Moçambique já tinha essa in-

formação. Mas os EUA conti-
nuaram a pedir informação, e a 
PGR fornecia essa informação. 
“Mas os EUA nunca fornece-
ram informações satisfatórias 
sobre o que Moçambique lhes 
estava a pedir. O que eles for-
neceram, num determinado 
momento, é o que Moçambique 
já tinha através das suas inves-
tigações. Foi assim que os EUA 
criaram a impressão de coope-
ração, sob a qual Moçambique 
trabalhou”, lê-se no documento.

Os EUA estavam a agir 
sem conhecimento de 

Moçambique
Segundo o documento que 

temos vindo a citar, em Janei-
ro de 2019 chegou ao conhe-
cimento da PGR, através de 
correspondência por “e-mail”, 
que os EUA estavam a soli-
citar o relatório de auditoria 
da “Kroll” aos suecos, atra-
vés do Gabinete de Comba-
te à Fraude no Reino Unido.

A “Kroll” estava descon-
fortável, pois havia assinado 
um acordo com as autoridades 
moçambicanas que estipulava 
que o relatório da auditoria era 
propriedade de Moçambique 
e não poderia ser fornecido a 
mais ninguém sem a permissão 
de Moçambique ou da Suécia.

“Foi surpreendente que os 
EUA chegassem a esse ponto, 
porque, até então, Moçambique 
acreditava que os EUA estavam 
a cooperar, e os EUA poderiam 
facilmente ter solicitado o re-
latório a Moçambique. Mo-
çambique teria simplesmente 
entregado o relatório aos EUA, 
se precisassem”, diz o docu-
mento entregue ao Tribunal.

Os EUA estavam a montar o 
seu próprio caso

A PGR diz que só mais tarde 
se apercebeu de que os EUA 
estavam a montar o seu pró-
prio caso criminal sem que 
Moçambique soubesse, usando 
as informações que Moçambi-
que estava fornecer de boa-fé.

Destaques

A

“A prisão de Manuel Chang 
foi um choque”

Beatriz Buchili acusa os EUA de a terem enganado

  atias Guente
mtsgnt@gmail.com
M

(Continua na pág. 04)

Jean Boustan

Manuel Chang

Beatriz Buchili

Ronald Lamola
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“Antes de Moçambique 
solicitar assistência jurídica 
mútua dos EUA, os EUA não 
tinham pistas ou informações 
sobre o caso. Se o fez, não 
o divulgou a Moçambique. 
Antes que o sumário execu-
tivo do relatório de auditoria 
fosse divulgado pela PGR, 
os EUA não tinham informa-
ções sobre o caso”, afirma.

Para a PGR “fica claro 
que a acusação dos EUA é 
baseada no sumário exe-
cutivo do relatório Kroll”.

Detenção de Manuel Chang
Após a detenção de Chang, 

na África do Sul, Moçambi-
que dirigiu duas cartas roga-
tórias, datadas de 26 e 27 de 
Fevereiro de 2019, ao Ga-
binete de Assuntos Interna-
cionais – Divisão Criminal, 
Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos. Nas cartas, 
Moçambique solicitava: in-
terrogar pessoas nomeadas 
na acusação dos EUA, que 
foram alvo de investigações 
em Moçambique; cópias de 
registos escritos, ou transcri-
ções, dos interrogatórios de 
todos os arguidos; transcri-
ções de audiências judiciais 
em que os arguidos estiveram 
presentes; registos de pessoas 
que visitaram os arguidos en-
quanto estiveram sob custó-
dia. Moçambique pediu tam-
bém que fossem identificados 
os co-conspiradores moçam-
bicanos 1, 2 e 3 listados pela 
acusação norte-americana.

A PGR pediu também in-
formações bancárias, rendi-
mentos declarados, relatórios 
de antecedentes criminais, 
licenças de bolsa de valores, 
“compliance”, etc., de pes-
soas físicas e jurídicas listadas 
na acusação norte-americana.

Mas a PGR não conseguiu 
receber qualquer resposta 
dos EUA. “Isto apesar de o 
pedido de Moçambique ter 
sido feito nos termos das 
Convenções das Nações Uni-
das, das quais os EUA e Mo-
çambique são partes”, refere.

“Foi um choque”
No documento, a PGR refe-

re que ficou chocada quando 
souberam da prisão de Manuel 
Chang a pedido dos EUA.

“Foi um choque, porque 
os EUA sempre souberam 
que ele era alvo de investi-
gação em Moçambique. Os 
EUA nunca informaram Mo-

çambique da acusação de 
Chang e outros. Moçambique 
só tomou conhecimento da 
acusação quando Chang foi 
preso”, lê-se no documento.

Segundo a PGR, naquela 
época (antes da sua deten-
ção), Chang estava cooperar 
com a PGR na investigação. 
“Moçambique não tinha mo-
tivos para suspeitar que havia 
risco de fuga. Além disso, 
naquela época, Moçambique 
ainda não o havia acusado”, 
refere o documento, que in-
dica que as investigações em 
Moçambique encontravam-se 
bastante avançadas, com base 
nas informações que Moçam-
bique obteve das suas pró-
prias investigações e de ou-
tros países que cooperaram.

A PGR diz que Moçambi-
que só contactou os EUA por-
que estava convencida de que 
os EUA poderiam ter mais 
provas para além das que 
Moçambique já tinha. “Na 
altura da detenção de Chang, 
Moçambique não conhecia a 
extensão das provas que os 
EUA lhe poderiam fornecer. 
As investigações de Moçam-
bique ainda estavam abertas 
a mais evidências”, lê-se.

Ao ler a acusação dos EUA 
contra Chang e outros co-ar-
guidos, a PGR percebeu que 
os EUA usaram a informação 
que Moçambique forneceu.

A PGR levou o enredo da 
actuação dos EUA ao Tribu-
nal Superior da África do Sul 
para desmontar uma alegação 
do FMO segundo a qual Mo-
çambique não tem interesse 
em responsabilizar Chang e 
que, se tivesse, já o teria fei-
to. “Este caso é muito impor-
tante para Moçambique visto 
que as infracções penais cau-
saram efeitos devastadores na 
economia de Moçambique” 
lê-se na fundamentação dos 
advogados da PGR que indi-
cam que “teria pouco ou ne-
nhum impacto se a corrupção 
dessa magnitude não fosse 
investigada e os perpetrado-
res levados à justiça. Moçam-
bique investiu recursos finan-
ceiros e tempo significativos 
na investigação deste caso”, 
clama a PGR indicando que 
“será gravemente injusto para 
Moçambique ser for privado 
do seu direito de processar 
Chang quando os seus cúm-
plices já estão a ser proces-
sados em Moçambique. Será 
injusto se Moçambique for 
impedido de processar Chang 
quando já gastou tanto tem-

po e recursos financeiros 
na investigação deste caso”

O documento termina 
acusando os EUA de não 
terem “jogado cartas aber-
tas com Moçambique. Mo-
çambique procurou a sua 
cooperação sem saber que o 
seu objectivo final era tirar 
Chang da jurisdição de Mo-
çambique e processá-lo nos 
EUA por vontade própria”.

Se Chang for para os EUA 
pode não mais ser julgado 

em Moçambique?
O longo documento da 

PGR submetido ao Tribunal 
sul-africano refere que, se 
Chang for julgado nos EUA, 
Moçambique não poderá 
julgá-lo pelos mesmos cri-
mes e que Moçambique será 
privado de processar Chang 
em solo moçambicano e que 
Chang não prestará contas ao 
povo moçambicano. Esta de-
claração da PGR parece não 
ser verdadeira, uma vez que, 
nos EUA, Manuel Chang está 
a ser procurado para respon-
der ao crime de defraudação 
dos investidores norte-ameri-
canos na conversão dos títu-
los da dívida da EMATUM. 
Em Moçambique, não existe 
nenhum processo com essa 
natureza. O processo que 
existe em Moçambique é so-
bre a contratação das dívidas 
ocultas e a emissão fraudu-
lenta de garantias soberanas. 
São dois crimes diferentes. 
Outra questão que também 
coloca em causa a declaração 
da PGR segundo a qual não 
poderá julgar Manuel Chang 
caso seja julgado nos EUA, 
é o facto de Jean Boustani, o 
gestor libanês da “Privinvest” 
e o cérebro das dívidas ocultas 
já ter sido julgado e absolvido 
nos EUA, mas continua a ser 
arguido em Moçambique. Se 
fosse verdade que Chang já 
não seria julgado em Moçam-
bique, caso fosse julgado nos 
EUA, a Justiça moçambicana 
encerraria o processo contra 
Jean Boustani em Moçambi-
que. Ou seja, se Jean Bous-
tani é arguido num processo, 
mesmo sabendo a PGR que 
já foi absolvido nos EUA, é 
porque a PGR sabe que o cri-
me de que Jean Boustani foi 
acusado e julgado nos EUA 
não é o mesmo dos proces-
sos que correm em Moçam-
bique. 

(Continuação da pág. 02)
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O saque a civis depois dos 
ataques terroristas 

Cabo Delgado na imprensa queniana

Exército moçambi-
cano continua a ser 
acusado de estar a 
saquear bens pri-

vados logo após os ataques 
realizados pelos terroristas. 
Desta vez, a indicação veio de 
um jornal queniano, o “The 
East African”, editado em 
Nairobi, que visitou a vila de 
Palma logo após o ataque ao 
Hotel Amarula, onde esta-
va hospedada a maior parte 
dos estrangeiros que pres-
tam serviços à “Total”. Há 
registo de doze pessoas as-
sassinadas no hotel no dia do 
ataque. O hotel foi parcial-
mente destruído e saqueado.

O jornal “The East African” 
cita a Gerência do Hotel Ama-
rula, dizendo que o hotel está 
agora reaberto parcialmente, 
após extensas reparações e tra-
balhos de limpeza, e, em breve, 
estará totalmente operacional.

Na área da Recepção, foi co-
locada uma nova obra de arte. 
É da autoria do artista ugan-
dês John Kyambadde: um 
elefante colorido envolvido 
em tecido e formas acrílicas.

O jornal “The East African” 
diz que, para um local que foi 
saqueado, os móveis têm um 
aspecto rústico antigo, que é a 
estética do hotel, não algo que 
foi comprado recentemente para 
substituir o que foi saqueado. 

A Gerência do hotel está a 
comprar de volta os móveis an-
tigos, a um preço “razoável”. 
Compra aos saqueadores, o que 
significa que os terroristas não 
são os saqueadores, pois eles 
destroem e seguem em frente.

Segundo o “The East African”, 

na maior parte de Cabo Delga-
do, depois do ataque dos terro-
ristas, o Exército moçambicano 
atacou e saqueou. E. quando ter-
minaram, as pessoas mudaram-
-se e limparam o que restava. 
Muitos edifícios em Palma e 
outras cidades da região foram 
saqueados da mesma forma.

O “The East African” usa 
palavras ásperas e descreve 
“um Exército predatório e um 
Governo alheio aos cidadãos; 
um povo marginalizado”. E 
diz que os terroristas explo-
ram as falhas do Estado e as 
queixas das massas para esta-
belecer a sua ordem violenta.

“A região é rica em gás natu-
ral, ouro, grafite e madeira, e um 
litoral repleto de peixes”, diz o 

jornal e acrescenta que Cabo 
Delgado pouco beneficia dessa 
riqueza, que é desviada pelos 
dirigentes do partido Frelimo, 
na capital, Maputo, onde vive 
a “abastada classe governante”.

Num centro de acolhimento 
próximo do posto policial que 
foi atacado, o jornal conversou 
com parte de um grupo de oi-
tenta e cinco civis, que recen-
temente foram resgatados ou 
escaparam dos terroristas. No 
local, Charles Onyango-Obbo, 
o repórter que esteve em Cabo 
Delgado, perguntou se algu-
ma criança do grupo tinha ido 
à escola, ou se algum pai tinha 
uma criança na escola, antes da 
guerra. “Nem um único frequen-
tou a escola”, escreve o jornal.

O “The East African” escreve 
que, antes da guerra, Cabo Delga-
do era o centro de tráfico de droga, 
da vida selvagem e de madeira.

 “O tráfico de drogas em Mo-
çambique é alegadamente con-
trolado por antigas famílias 
poderosas da Frelimo e alega-
-se que contribuem possivel-
mente com até 100 milhões 
de dólares por ano para o par-
tido outrora revolucionário.” 

O jornal diz que é difícil 
encontrar provas indepen-
dentes sobre estas alegações.

Ainda sobre a actuação do 
Exército, a reportagem do “The 
East African” diz que não é in-
comum ter quatro bloqueios ao 
longo de um troço de cinco qui-
lómetros de estrada, ocupados 

pelo Exército, a Polícia, a força 
de defesa local e a administra-
ção local, todos eles interpelan-
do passageiros e motoristas. Em 
Afungi, onde está a emergir uma 
cidade petrolífera e onde a “Total 
Energies” está a instalar extensas 
residências para trabalhadores 
e uma central de gás, uma rede 
de funcionários governamentais 
corruptos, serviços de segurança 
e funcionários bancários cons-
piraram para extorquir os habi-
tantes. “Eles não podem receber 
o seu dinheiro até que paguem 
uma parte”, escreve o “The 
East African” e acrescenta que 
há reclamações de clientes de 
que precisam de subornar para 
levantar o seu próprio dinheiro 
dos bancos. 

O

publicidade

Um conceito internacional de restaurante e 
lounge no coração de Maputo

Av. Julius Nyerere, N.794 Maputo  |  www.elpatron.co.mz |  83 109 9999 | reservas@elpatron.co.mz

"Cabo Delgado pouco se beneficia dessa riqueza, que é desviada pela elite do partido Frelimo, na capital Maputo"
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á dez anos, as notícias sobre as condições de vida do 
povo vizinho zimbabweano deixavam-nos mais ou 
menos chocados e incrédulos, por conhecermos o país 
que o Zimbabwe foi, um dia, e a qualidade de vida que o 

seu povo já teve, e que nada tinha a ver com o Zimbabwe de hoje.
Mas eram apenas notícias, pois, apesar de Moçambique nunca 

ter tido o nível de desenvolvimento humano e de outros indica-
dores económicos e sociais no grau do Zimbabwe, nessa altura 
tínhamos comparativamente uma melhor qualidade de vida, 
um índice geral de preços aceitável e uma moeda estável em 
comparação com as suas principais congéneres de transacção, 
nomeadamente, o dólar norte-americano e o rand sul-africano.

Víamos com choque um grande maço de notas do dólar zim-
babweano a valer quase nada e as condições gerais de vida 
dos zimbabweanos a roçar o cano do esgoto. É claro que, de-
pois, ninguém lhe fazia justiça, referindo que também havia 
sido estrangulado pelas sanções económicas impostas e tam-
bém como, resultado do desastroso “black economic em-
powerment” que deu prioridade à cor escura da pele, em vez 
de ao ser humano (seja escuro ou claro) que tivesse capaci-
dade para criar valor acrescentado ao tal “empoderamento”.

O facto concreto é que o pesadelo zimbweano agravou-se com 
a falta de imaginação por parte de quem estava no poder. Aliás, a 
situação catastrófica da economia zimbabweana nunca atingiu a 
elite local do partido ZANU – PF, que, no meio de tanta miséria, 
continua a importar “Rolls Royce” e a distribuir entre si concur-
sos públicos milionários para reabilitar casas de banho ou mesmo 
para fazer obras cuja existência nunca chegou a ser conhecida.

Essa era e continua a ser a caricatura do Zimbabwe, que não 
consegue sair o buraco e não tem a mínima perspectiva para de 
lá sair, pois a pequena elite continua a servir-se no luxo, enquan-
to a esmagadora maioria da população mal consegue uma úni-
ca refeição decente por dia. Os que puderam, fugiram do país. 
Os que não têm alternativas ficaram num inferno a céu aberto.

Hoje, dez anos depois, somos uma espécie de irmão gémeo 
do Zimbabwe. As notícias que nos chocavam sobre as con-
dições gerais de vida no Zimbabwe são agora anuncia-
das como estando a acontecer dentro das nossas fronteiras.

E, diferentemente do Zimbabwe, que esteve e está a 
braços com sanções económicas impostas pela comuni-
dade internacional, do nosso lado o povo moçambicano 
está sob sanções impostas pela mediocridade geral e o opor-
tunismo criminoso de quem devia criar condições para 
que todos tivessem uma vida mais ou menos dignificante.

A cada dia que passa, os moçambicanos estão a ver o fu-
turo pelo funil, sendo seguro que não há nenhuma perspec-
tiva objectiva de que a situação geral de vida venha a mel-
horar. Está cada vez mais difícil viver em Moçambique, 
sendo honesto. Aliás, o acto de ser honesto passou a 
ser desonroso para a maior parte dos chefes de família.

Em cada acordar, o moçambicano comum é bombardea-

do com informações de que a sua capacidade de sobrevivên-
cia tende a reduzir-se cada vez mais. O moçambicano co-
mum está a ficar sem meios para sobreviver, perante esta 
cruzada contra a existência dos menos desfavorecidos.

São portagens que são instaladas sem qualquer critério, até 
entre a sua casa e a padaria mais próxima. Depois são tax-
as e impostos sufocantes que são agravados sem qualquer 
racionalidade e proporcionalidade. A seguir, são combus-
tíveis que sobem sem qualquer explicação lógica. Até é mon-
tado um espectáculo combinado entre as gasolineiras e o 
Govermo para emocionalmente chantagear o cidadão, sa-
bendo-se de antemão que as gasolineiras são propriedade 
dos membros do Governo e dos seus familiares e amigos.

O preço do combustível sobe e, sequencialmente, toda 
a cadeia de preços de bens é afectada. A última subida do 
preço aconteceu há um par de dias atrás. As condições ge-
rais dos rendimentos dos cidadãos nacionais não melhorar-
am. Quando o salário aumenta, é um ajustamento equiva-
lente ao preço de três garrafas de cerveja. Alguém porventura 
se terá dado ao trabalho de pensar aonde o cidadão irá bus-
car o dinheiro para compensar a subida geral de preços?

Para já, o custo de vida é insustentável. Estará o moçam-
bicano comum preparado para enfrentar as consequências de 
mais uma subida gigantesca do preço do combustível e seus 
efeitos, em cadeia, em todos os outros bens e serviços bási-
cos? Obviamente que não. Mas isso pouco importa a quem não 
precisa de trabalhar e tem à sua guarda o Tesouro nacional.

Não nos parece difícil perceber que os moçambicanos estão 
a ser crucificados sem qualquer tipo de piedade. Tal como não 
nos parece difícil perceber que já não há hipótese de acrescen-
tar nem mais furo adicional no cinto colectividade, o qual já 
está no seu limite. Mas perceber isso carece de alguma elevação 
espiritual e moral e um sentido de humanismo mediano, qual-
idades que foram revogadas por quem dirige esta República.

Chegados aqui, fica inequívoco que quem está a governar já 
não está em condições de nos dizer com alguma coerência o 
que está a fazer. Atingimos um ponto em que estamos num beco 
sem saída e sem qualquer perspectiva sobre para onde vamos.

O país está em suspenso, e a cada moçambicano é-lhe dado um 
certificado de salve-se quem puder. Neste momento, só se safam 
os que estão no poder, pois as condições gerais e as dificuldades 
pelas quais os moçambicanos passam não os atingem. É por 
isso que todos os dias estão inspirados para debitar discursos 
de que o país está bem. O país não está bem, e o mais grave 
é que não há imaginação nem interesse de recolocá-lo na rota 
da normalidade. É tal o descaso que o terror do modelo zimba-
bweano vagueia nas casas dos moçambicanos. 

Editorial

H

A instauração do salve-se 
quem puder
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arlos Cardoso acordou 
da morte. Abriu com os 
dedos os botões de ba-
las que lhe fechavam o 

ar húmido da vida. As cápsu-
las das balas caíram vazias de 
morte sobre os pés de Cardo-
so. Mirou o trânsito que en-
tornava quilos de buzinas na 
estrada. A sua coluna grasnou 
como dobradiças de uma por-
ta com verniz de ferrugem. E 
porque continuava vaidoso, 
penteou com os dedos os cabe-
los; da nuca à testa e da testa 
às laterais. Acordou da morte.

Deu dois passos e atraves-
sou, com os passos diagonais, 
a estrada da Praça dos Con-
tinuadores. Dois vendedores 
ambulantes mostraram-lhe re-
lógios de prata; faziam coros 
de preços decrescentes, simu-
lavam colocar o relógio no seu 
pulso, mas Cardoso não tinha 
tempo de olhar aos números 
curvados debaixo de pontei-
ros apressados e sem tempo. 
Avançou o jornalista. Cheira-
va a sono húmido da cova da 
morte e tinha pegadas de gri-
tos no rosto. Os mesmos gritos 
que explodiu pela boca quan-
do morreu. A barba branca ba-
loiçava nas mechas do bigode 
bem arrumado pelo tempo.

Entrou num café onde na por-
ta o corpo de Cistac, derramado 
ao chão, plantava coágulos de 
sangue no solo. Recuou o pas-
so. Observou o corpo de Cistac 
vibrando os últimos movimen-
tos da vida. Chorou pela mor-

te 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 moto-
rizadas e logo traçou uma li-
nha de ligação entre o corpo de 
Cistac e os carros que se dis-
solviam na luz da velocidade.

Fez uma ventoinha com o 
jornal, “Metical”, dobrado 
que trazia no cabide da axila e 
abafou o calor que lhe escor-
ria o rosto de suor. Tomou um 
café. Viu as horas no relógio 
que não tinha no pulso. Um 
ecrã com corcunda, com dois 
ramos metálicos de antena, 
preso numa caixa de grades, 
no canto da cafetaria, trazia 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 gra-
des até aos olhos de Cardoso.

De súbito, Cardoso recordou-
-se que era dia 22 de Novem-
bro. Tinha a segunda volta da 
morte. Tinha de voltar a morrer. 
Arrumou-se, no café, deixou o 
valor da conta numa toalhinha 
de papel, bebeu as últimas ima-
gens do ecrã preso, leu na ne-
crologia do jornal a sua morte, 
algemou as palavras com os bo-
tões de balas e voltou à morte.

Opinião

s primeiras tentativas da 
efectivação do poder admi-
nistrativo colonial em Mo-
çambique se orientaram em 

duas linhas, sendo uma aquela que 
estabeleceu as campanhas militares 
de ocupação e a outra do estabeleci-
mento do seu aparelho administrati-
vo. O cerne do aparelho administra-
tivo consistiu na divisão do território 
Moçambicano em circunscrições que 
mais tarde dariam origem aos distri-
tos. Nessa altura, o então Ministro 
Português da Marinha e Ultramar, 
António José Enes, sofria pressões 
internas para não vergar à humilha-
ção do ultimato Britânico que exigia 
que Portugal se retirasse das terras 
entre Angola e Moçambique, defi-
nindo uma vasta região denominada 
de “Mapa-cor-de-rosa”. Foi assim 
que se introduziram as primeiras ten-
tativas de incorporação do poder in-
dígena com base nos grupos étnicos 
e tribais, criando-se as circunscri-
ções indígenas, subdivididas em re-
gedorias de escalão mais baixo. Este 
formato permitia também usar a es-
trutura tribal e étnica como trampo-
lim de acesso à mão-de-obra barata 
para a produção de matérias-primas 
que Portugal e a Europa precisavam.

O comportamento do sistema po-
lítico colonial de Portugal não era 
único, nem isolado. Os colonizado-
res vêm usando o que caracterizam 
de diferenças étnicas, regionais e 
raciais para melhor penetrar nas so-
ciedades ditas mais fracas e impor a 
sua vontade. O sistema do apartheid 
na África do Sul usou os bantustões 
com propósito similar. Os Britânicos 
usaram as castas na Índia para di-
vidir e reinar, segregando-as, e ga-
rantido emprego no serviço público 
às castas consideradas superiores. 
No Quénia, os Britânicos usaram 
um grupo étnico do Sudão (Núbios) 
como soldados para combater as 
tribos Quenianas. Depois categori-
zaram as tribos do Quénia, ligando 
cada categoria a uma região geo-
gráfica, criando assim as Reservas 
Indígenas. Como nestas reservas as 

terras eram muito pobres para a agri-
cultura, os membros das tribos se tor-
naram numa fonte de mão-de-obra 
barata para os colonos Britânicos. 
Os Franceses, Belgas, Espanhóis e 
outros colonizadores, com algumas 
diferenças fizeram o mesmo. Mes-
mo nos dias de hoje, somos bombar-
deados com as mesmas doutrinas no 
Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia.

Ora, os movimentos de libertação 
do jugo colonial tinham sempre um 
ponto forte comum que unia os seus 
militantes, que era a clareza do que 
não queriam e nem aceitavam. Mas 
já não tinham tanta clareza naquilo 
que queriam e aceitavam. Ou seja, 
um movimento de libertação ou de 
protesto nascia e se alimentava mais 
de forma reactiva do que de forma 
proactiva. Só quando o objectivo de 
vencer o obstáculo comum era atin-
gido, começavam a surgir as ideias 
e os debates sobre o caminho a se-
guir daí para a frente. Por isso não 
é de surpreender que a FRELIMO, 
naquelas circunstâncias, estivesse 
inclinada à negação de tudo o que 
tivesse origem na política e prática 
colonial, independentemente de ter 
mérito ou não. Foi provavelmente 
este princípio reactivo que no esfor-
ço mental e ideológico de rejeitar 
o tribalismo e o regionalismo, aca-
bou negando a própria existência da 
tribo e da região. Já com o Gover-
no da FRELIMO, houve casos que 
Governadores de Províncias de uma 
região (Norte, Centro ou Sul) pre-
tendendo cooperar da melhor for-
ma se juntavam periodicamente em 
reuniões de coordenação. O medo 
do regionalismo eliminou este tipo 
de agremiação que poderia ter tido 
mérito na defesa da causa nacional.

Nos dois momentos históricos 
(colonialismo e socialismo), a tri-
bo foi usada, ou, para consolidação 
do poder do colonizador, ou ig-
norada para fazer triunfar a nação 
socialista. Estes dois posiciona-
mentos, se tiveram sucesso nalgum 
momento, foi sol de pouca dura.

Por Paulo Zucula Por Sérgio Raimundo

A

Dividir para reinar O regresso de Carlos Cardoso

C
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Opinião

viagem ao desconhecido não é para se 
abordar pela rama, quanto muito pelo tron-
co, depois pouco a pouco a ir escalando, 
até ao cimo. O que torna nada fácil esta 
empresa de contar. Não sei se tenho destra-

vada língua para acabar de contar esta história, que parece 
enredar-se nela mesma. Este capítulo sombrio foi escrito 
por Frangipani, depois da sua visita às cidades-modelos, 
como se denominavam os campos de concentração. Ela 
visitara-os como cooperante da Cruz Vermelha, depois in-
tegrada na Cáritas. O depoimento a seguir recolhera ela, 
a Frangipani, da própria boca do Aparício. Foi o amor à 
sétima vista entre a espanhola e o africano.

A uma pergunta sobre quantos quilómetros faltavam 
para chegar ao nosso destino, o motorista do autocarro 
me respondeu não tinha ideia, porque nem ele sabia qual 
era a sina dele. Perguntava eu entre o autocarro e a es-
trada quem andava depressa, o motorista respondeu que 
não sabia, mas lhe parecia nem uma coisa nem outra. Ele 
disse, ao meio de uma semana de viagem, que estava can-
sado, ao que o motorista lhe respondeu que um candidato 
a reeducado nunca pode cansar antes de chegar ao destino, 
antes de capinar o futuro. Ele disse, ainda ao meio daquela 
semana, que tinha fome, ao que o motorista, vigiado de 
soslaio pelo soldado, lhe respondeu melhor seria esquecer 
que se come para viver. Onde não há comida busca-se um 
lugar à almofada utópica e sonha-se com alguma refeição, 
ao acordar há-de se ter o estômago cheio, disse-lhe o mo-
torista. Houve tempos, naquele percurso, que ninguém se 
deixava estar quieto. Ele perguntou ao motorista, como 
estaria eu, a esposa, Suzana, ao que aquele o respondeu, a 
condição de qualquer inadaptado obriga-o a pensar apenas 
em si e esquecer o resto. Esses tempos, por lá mais adiante, 
passaram. O autocarro, que estava entupido, foi defecando 
aqui e ali, alguns mortos, sucumbidos à fome. Outros de 
desidratação e asfixia. Mas o cheiro pérfido e insuportável 
dos mortos, dos sovacos e dos ânus, ameaçando explodir 
o autocarro como uma bomba atómica, seguiu viagem até 
ao destino.

Aparício lembra-se deste modo de tudo o que se passa-
ra antes de chegarem ao Unango, destino daquela estranha 
peregrinação. Atravessaram Entre-Lagos, depois de deixa-
rem Tete para trás. Aqui, pela enésima vez sentiu sede, ao 
que o soldado lhe disse que não fazia ideia do que isso era. 
Ele falou “água”, ao que o soldado, tão ríspido e ofensivo, 
antigo guerrilheiro libertador, habituado à matança e à bu-
rocracia, o respondeu que ele estava a delirar, pois aquela 
palavra já há muito não empregue era para esquecer.

O guarda, de equipamento maior que o corpo e uma 
kalash, se chama Matumbuke, do planalto dos macondes. 
É quem haveria de distribuir tarefas, no acampamento. 
Seria ele que haveria de introduzir a lascívia no seio do 
acampamento, abusando das cativas a troco de comida e 
sabão, depois as engravidando, ao que as vítimas have-
riam de atribuir às forças sobrenaturais. Recordar-se-ia, 
que, aquando da vinda ao desterro, tinha ele reduzido parte 
da paisagem que o acompanhava, ao mínimo de protesto, 
lançando-os pela janela escancarada do autocarro. Era Ma-
tumbuke prepotente, egoísta, soberbo e invejoso. Exercia a 
justiça de forma sumária. Ninguém do Governo lhe pediria 
contas. A vida de pretos não tem o mesmo valor do que 
a dos brancos, sentenciava depois de voltar a cometer as 
assanhas e arbitrariedades.

Aparício recordar-se-ia deste espectro que reinava em 
todos os lados. Cada guarda era um governo particular. 
Uma autoridade. A dualidade de justiça é cruel. Amon-
toaram-nos naquela selva. No meio do nada. A escassez 
de comida e géneros de primeira necessidade gerou um 
resultado catastrófico. Um tambor de duzentos litros cor-
tado ao meio era a panela, onde se punha a cozer a farinha 
misturada com feijão ou peixe seco. Não sabiam senão a 
sofrimento. Aqueles que buscaram a salvação, para lá do 

muro de que se não podia transpor, encontraram a morte 
certa, devorados por feras e peçonhas. Aquele lugar é o 
fundo do inferno. No subterrâneo do país.

Apesar dessa sujeição, sem tréguas, os acampados 
cortam a floresta, desbravam as lianas impregnadas nas 
árvores, com mãos hábeis. Ainda acreditam no paraíso da 
colectivização da sociedade. Os guardas lhes vociferam 
tanto como as feras. Ordenam àquelas gentes mal amadas 
que cantem loas à revolução. Os inspectores predicam em 
torno do ilustre Mandevo, O Homem de Barbas, Messias 
do novo Estado, cujas fotos servem-nos de “posters” que 
decoram as casernas e as tendas de dormir, na distante terra 
prometida. Nome outro de que nunca ouviram antes falar e 
que levava os ancestrais a darem voltas na tumba: Lenine 
e Marx. Quem não obedece é espremido com cassetete. O 
sonho pelos melhores dias morria lentamente ou se suici-
dava naquela selva. Aparício lembra-se quando o guarda 
Matumbuke e outros dois camaradas o trituraram à por-
rada. Esvaía-se em sangue, quando o interpelaram muito 
calmamente:

“Onde o idiota do cientista Catorze e Meio foi buscar 
aqueles símbolos do imperialismo, para transformá-los em 
ícones da nossa revolução?”

Silêncio.
“Catorze e Meio, não fala?” – ufavam os carrascos.
Silêncio.
“Catorze e Meio tem saudade da mulher, da Suzana. 

Então vem cá até à árvore, vais já fazer amor com ela”, 
eram os carrascos dos guardas agora galhofeiros.

A árvore era como uma golilha. Um pelourinho. Des-
piam-no. Sujeitam-no a voltar-se de abdómen. Trituravam-
-no. Como se lhe escamassem a pele, esta se transformava 
em tiras. Trapos. Saltava a cada vergastada.

Mamanoooo! Mamanooo! Ueh! Gritava. Parecia um 
pesadelo. Mas era a realidade. Abissal.

“Catorze e Meio, agora telefona para Salazar!”
Tiravam-no do pelourinho e forçavam-no a dobrar-se 

pela cintura e com o dedo espetado no chão girava sobre si 
mesmo, num simulacro de quem telefona.

O nome Catorze e Meio atribui-se àquele que cria vir 
a ser o mais ilustre e lúcido historiador de Moçambique. 
Ao Esperatudo, que sonhara vir a ser Governador da Vila 
Camaleão, coube o epíteto Dezanove. Minguavam os dois 
dentro daqueles uniformes largos, parecidos com pija-
mas. Tanto horror havia à prisão colonial, ao Chico Feio, 
mas desta feita os seus coetâneos empregariam métodos 
ortodoxos e brutais. Não há critério para a qualidade de 
castigo. Todos são maus. Mas quando é de gente muito 
próxima dói ainda mais. E o rosto do terror é o sanguiná-
rio Matumuke. Rosto de poucos amigos. Carrancudo. Não 
facilita. Faz pouco do Aparício. Este crê que ele tem o seu 
“dossier” em mãos. O títere o conhece e até aos parentes 
pelos nomes. Fala-lhe de Maria Aparecida e de mim, todo 
trocista. Parece que o facto de ele ter conversado com uma 
cooperante jovem, branca e bonita complica-lhe ainda 
mais a vida. Mas, ligamo-nos por uma casualidade elec-
tiva. Foram as cartas que herdei da Orquídia e lhe enviei 
desde a Europa. Minha mãe, chamada Bungavília, o co-
nheceu, há mais de duas décadas, num seminário promovi-
do pelo Grémio de Historiadores de A Corunha. Também 
ele era jovem, charmoso. Na altura vestia-se com roupas 
lustrosas, diferentemente daquele horrendo e sombrio traje 
de preso que enverga. Dezanove, o melhor é morrer para 
descansar, Catorze e Meio dizia-lhe entredentes. Sem dú-
vidas, Aparício tem o presente e o futuro penhorado ao 
poder.

Só estava a começar o fanatismo. Ninguém nem mes-
mo o Dezanove fazia ideia. 

O repórter Felismino Botão contara este mais fresco 
episódio, depois de ouvi-lo pelas bocas dos ilustres Deza-
nove e Catorze e Meio, na véspera do retorno deste último 
ao degredo. 

 Por Adelino Timóteo

Viagem ao desconhecido

A
audição do antigo presidente da 
República, Armando Guebuza, 
no tribunal no âmbito do esclare-
cimento das dívidas ocultas, foi 

recheada de grandes contradições que dei-
xaram ver que o país vem sendo governado 
por indivíduos mais interessados nos seus 
interesses pessoais e do grupo que na boa 
gestão da coisa pública. Qualquer um bem 
poderia se aperceber de que, naquela ten-
da, nenhuma poeira baixou. A poeira, de-
pois da audição de Guebuza, ficou cada vez 
mais densa. Ficaram expostas as feridas de 
uma governação danosa do Estado, o que 
justifica, em grande medida, a situação de 
penúria em que o país se encontra. Os que 
esperavam que Guebuza explicasse os con-
tornos do calote ficaram desiludidos. Para 
um importante sector da sociedade, esta 
audição serviu para confirmar que o Estado 
foi capturado por bandidos que acarinhou, 
ao invés de os trucidar ainda em ovos.

Em Estado de Direito, a delegação de 
funções não é feita com base em con-
fiança política. Há formalidades legais a 
observar que Guebuza pontapeou. Mais 
grave ainda é quando o delegante lava as 
mãos, não exige contas do recado ao de-
legado. Esta prática é tolerável na gestão 
de coisa de família como de uma capoei-
ra, de uma cantina, barraca e não da coisa 
pública. Seja em que circunstâncias que 
isso tenha ocorrido, não exime ao dele-
gante das suas responsabilidades políticas 
como Guebuza tenta se esquivar. A única 
coisa pela qual o delegante não responde é 
quando se trata do cometimento de crime 
por delegado porque o crime é intransmis-
sível e é de responsabilidade individual. 
Guebuza demonstrou que não esteve ao 
corrente de muita coisa feita pelos seus 
delegados, incluindo de Filipe Nyusi. Os 
crimes praticados pelos seus ministros 
não deixam Guebuza imune. Era a ele a 
quem cabia a última palavra de decisão.

Uma outra mentira que saltou à vista foi 
quando Guebuza disse que desconhecia da 
existência das garantias e avales do Esta-
do para as empresas EMATUM, MAM e 
PROÍNDICUS, assinadas pelo seu ministro 
das Finanças, Manuel Chang. É uma men-
tira intragável e grosseira. A apresentação 
de cartas de garantias e avales era a con-
dição “sine qua non” para os financiadores 

abrirem os cordões da grana de onde cai-
riam os milhões de dólares que acabaram 
engordando as contas da quadrilha. Disso 
Guebuza, também, não sabia?! Guebuza 
não ficou admirado quando viu dinheiro 
a preencher tudo quanto fosse canto nem 
perguntou de onde provinha o mar de di-
nheiro em que seu filho, Ndambi Guebuza, 
pescou os 33 milhões de dólares. O partido 
Frelimo, de que ele era presidente, recebeu 
10 milhões de dólares. Também não sabia? 
O seu ministro da Defesa, Filipe Nyusi, can-
didato à sua sucessão, encaixou um milhão 
de dólares e uma viatura de marca Toyota 
Land Cruiser que custou 728.6614,42 rands, 
preparado para seu uso pessoal na campanha 
eleitoral, doados por Skandar Safa, da PRI-
VIVINST, o “desconhecido” de Guebuza.

Guebuza insultou os moçambicanos quan-
do disse que não poderia levar o projecto da 
protecção da Zona Económica Exclusiva, 
ZEE, à Assembleia da República porque a 
Renamo, que estava em guerra com o gover-
no à data dos factos, tinha deputados no par-
lamento e se procedesse de tal forma seria o 
mesmo que nada. Guebuza preferiu violar a 
Constituição a seguir a lei. Disse que seria o 
mesmo que levar uma proposta de empon-
deramento das FADM ao parlamento onde 
estariam os representantes dos terroristas 
que matam e saqueiam em Cabo Delgado. 
A solução que encontrou foi a de violar a 
Constituição. Porquê não ilegalizou a Rena-
mo, se, não sua opinião, era um partido guer-
reava o governo? Guebuza quer infantilizar 
o povo com um falso patriotismo. O coor-
denador do Comando Conjunto – Armando 
Guebuza – e o coordenador do Comando 
Operativo – Filipe Nyusi – que diz que não 
sabia da existência da MAM e EMATUM, 
são todos eles uns grandes mentirosos.

Guebuza aproveitou para passar em revis-
ta as realizações do seu governo. Disse que 
o país não poderia ter ficado paralisado com 
a contratação de uma dívida de 2,2 biliões 
de dólares, pois Moçambique tinha, quando 
ele passou as pastas para o seu sucessor, no 
“stock” da dívida pública, 9 biliões de dóla-
res, mas não esteve parado. Porém não disse 
se os 9 biliões de dólares foram ou não rou-
bados como foi com os 2,2 biliões de dólares.

O povo não é burro nem é estúpido para 
se deixar enrolar em mentiras grosseiras

Por Edwin Hounnou

A

O delegante Armando Guebuza
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a antecâmara do período eleito-
ral – que terminará em Janeiro 
de 2025 – assiste-se a um espe-
rado, mas muito rasteiro debate 

sobre obras, realizações e fracassos dos edis 
eleitos em 2018, cujos mandatos cessarão 
com a tomada de posse dos edis a serem 
eleitos em 2023. Tem sido interessante ver 
que o debate centra-se basicamente no que 
acontece nos municípios de Maputo, Ma-
tola, Beira, Quelimane e Nampula. Nesse 
pretenso debate há um bota-abaixismo sem 
precedentes, que tem o condão de satisfazer 
apenas os que participam nesse debate.

Por diversas vezes tenho tido imensas 
dificuldades de compreender a razoabili-
dade de alguns posicionamentos, pois ro-
çam mais à satisfação pessoal de quem os 
defende e não poucas vezes baseados em 
opiniões publicadas e não públicas. Por 
exemplo, durante os dois mandatos de Da-
vid Simango na Cidade de Maputo, houve 
desenvolvimento infraestrutural que não 
deixa dúvidas, desde a pavimentação de 
importantes rodovias nas zonas periféricas, 
bem como a melhoria do asfalto em mui-
tos bairros da zona cimento, reabilitação de 
importantes mercados e outros empreen-
dimentos socio-económicos. Ainda assim, 
muitas são as vozes que se levantam, fa-
zendo crer que o antigo edil era desconhe-
cido em termos de competência. Feliz ou 
infelizmente, sāo as mesmas pessoas que, 
antes, viam Eneas Comiche como o Mes-
sias e hoje o rotulam de Judas Iscariotes e 
o querem ver pelas costas. Portanto, neste 
caso, quem opina não está preocupado com 
o nível de satisfação dos munícipes, mas 
apenas emitir uma opinião que se preten-
de pública, como se fosse o repositório das 
vontades municipais.

Nas actuais quezílias partidárias atenta-
-se mais para a qualidade das estradas, o 
nível de saneamento, entre outros aspectos.  
É facto notório que nos municípios de Ma-
puto, Matola, Beira, Quelimane e Nampula 
há problemas gravíssimos de saneamento, 
buracos nas estradas, deficiente sistema de 
transporte, entre outras “enfermidades.” E 
a questão interessante é que estes municí-
pios não são dirigidos por um mesmo Par-
tido, o que devia ser um bom princípio para 
se avaliar o desempenho dos edis despidos 
das respectivas cores partidárias.

Entretanto, o que vemos é um ping-pong 
de críticas e justificações, sem nenhum 
efeito prático. Na verdade, os adeptos do 
Partido que lidera numa autarquia, apon-

tam os erros e defeitos do edil de um Par-
tido diferente do seu, ignorando que no 
município onde vive há similares, senão 
piores problemas. Portanto, estamos em 
sede de uma competição partidária, que em 
última análise não beneficia os munícipes, 
quais detentores do poder, ora emprestado 
aos eleitos para resolver os problemas que 
os afectam.

É que a incompetência de Paulo Vahanle 
não justifica o fraco desempenho de Calis-
to Cossa, nem mesmo a inércia de Eneas 
Comiche deve justificar o laxismo de Ma-
nuel de Araújo. É extremamente perigoso 
este tipo de competição de mediocridades. 
No lugar de lutarmos para que as pessoas a 
quem nós atribuímos poder para melhorar 
a nossa vida cumpram as suas promessas, 
estamos vigorosamente empenhados em 
mostrar que não é só no Município liderado 
por um membro do Partido que suportamos 
que há problemas de lixo, buracos nas es-
tradas e encurtamento de rotas. Estranha-
mente, isso nos conforta e ainda nos gaba-
mos por não sermos os únicos a navegar 
nas águas tranquilas da mediocridade.

E nesse Campeonato de Mediocridade 
quem sofre é o munícipe, que, de 5 em 5 
anos é chamado a renovar o mandato de 
quem fica 5 anos sem resolver os seus pro-
blemas e se desdobra em exercícios de jus-
tificação. Creio que quem assim procede e 
apoia nāo está a exercer uma militância res-
ponsável, pois, como dizia Agostinho Neto, 
“o mais importante é resolver os problemas 
do povo”. Mas o que vemos é que, para al-
guns, o mais importante é mostrar que não 
somos os únicos a viver na imundície e, por 
isso, estamos felizes e contentes.

Como diria o outro, esta é uma forma 
degenerada de analisar o desempenho dos 
edis. E, a continuarmos assim, vamos per-
petuar o estágio de degradação das nossas 
cidades, em nome da defesa cega das cores 
partidárias, que, em boa verdade, é tam-
bém e sobretudo contra o que se preza de 
um militante partidário. Deram exemplo 
os jovens de Pemba que, sendo do mesmo 
Partido, não se coibiram e nem se acanham 
para dizer que o edil local está em contra-
mão aos anseios dos munícipes.

Devemos cultivar o hábito de compe-
tirmos com os melhores e não insistirmos 
neste Campeonato nacional de mediocrida-
des, cujo resultado é o que temos: no fim 
de contas todos choramos pelos rios de alto 
caudal formados nos nkobes desta vida.

N

Nivelando por baixo

 Por Alexandre Chivale Por Renato Caldeira

Pavilhão do Maxaquene matou 
saudades das suas grandes noi-
tes, com a realização do Cam-
peonato Africano de Boxe da 

Zona IV. Luzes, “show”, grande percen-
tagem de senhoras a jogar, nas bancadas 
e até no júri. Um espectáculo que merecia 
mais público, até porque era... “mahala.

Mulher: mostrar e... demonstrar
É a verdade. Se não nos apresentámos 
(como se pensava) como uns coitadinhos 
nos masculinos, o que dizer das senhoras, 
que foram as principais responsáveis pela 
nossa subida ao pódio? Alcina Panguana e 
Rady Gramane, afinal, não estavam sozi-
nhas. As nossas atletas, apoiadas e rodeadas 
por familiares, foram um exemplo para a 
mulher moçambicana: falar é bom, mas fa-
zer e demonstrar no terreno é bem melhor.
Na liderança, no tocante aos triun-
fos, não será exagero dizer que a maior 
fatia pertenceu às mulheres. Os ho-
mens? Na realidade acabaram forman-
do uma honrosa... fauna acompanhante!
Assim sendo, conquistámos o lugar cimeiro 
da maior prova do boxe da nossa zona, com 
14 medalhas, sendo seis de ouro, duas de pra-
ta e seis de bronze, através de Helena Bagão, 
Benilde Macaringue, Alcinda Panguane, 
Rady Gramane, Augusto Mathule e Alfredo 
Sitoe. Os dois atletas que conquistaram a pra-
ta foram Paulo Jorge e Carlos António. Na 
segunda posição, ficou a selecção sul-africa-
na, com um total de sete medalhas: duas de 
ouro, três de prata e outras duas de bronze.

Organização: elixir do sucesso
Pugilistas equipados a rigor, apoiando e 

incentivando os colegas no ringue, foi um 
dos “elixires” que ajudou a chegar às meda-
lhas. As componentes principais deste des-
porto estiveram à vista. Os atletas, a maioria 
sem se conhecerem, bateram-se forte, mas, 
no fim, vieram os abraços, sem mágoas, nem 

ressentimentos. É assim o verdadeiro boxe, 
uma das mais antigas modalidades olímpi-
cas!
Moçambique, ao ter sido o vencedor fi-
nal com uma organização exemplar, deu 
uma prova da qualidade do nosso boxe, 
mas também do seu nível organizati-
vo. Batucadas, cartazes, sorteios e “fair-
-play” conferiram alegria à festa, com a 
regras de higiene a serem levadas a sério.
E se a organização se pode considerar mode-
lar, defrontarmos sem complexos pugilistas 
da Zâmbia e África do Sul, algo que poderia 
ser considerado um atrevimento, face ao que 
cada um destes países investe, foi desmisti-
ficado. Por outro lado, se alguns novos cam-
peões já tinham nome na praça, a maioria não 
era (re)conhecida. Mas tem que passar a ser.

As minhas palmas vão para...
Lucas Sinóia, um obstinado pelo boxe, 
que antes demonstrou patriotismo den-
tro dos ringues e que agora, com paixão, 
dá continuidade através dos seus pupilos!
Além dele...
Sem dúvida, para o Presidente da FMBox, 
graças ao “tudo-por-tudo” para colocar a 
modalidade no panorama continental. A es-
colha de quem o tem coadjuvado tem sido 
um dos grandes segredos. Que continue 
a liderar o boxe – como desporto e como 
espectáculo – fazendo jus à sua histórica 
passagem de Gabriel Júnior para... Sénior!
Concluo dizendo que os nossos despor-
tistas, sobretudo os mais velhos, precisam 
de (re)viver momentos como estes! Pes-
soalmente, “enchi a barriga” de satisfa-
ção, graças a esta maratona de pugilismo, 
que, no dia do encerramento, durou mais 
de sete horas, sem ser fastidiosa. Revivi a 
alegria de glórias do passado, antigamen-
te sentidas através do Ganda, Mapepa, 
Cambeua, Archer, Sinóia e muitos outros!

Africano de Boxe – Zona IV

Brilho nos punhos e 
na organização

O

Na área de rigor

Opinião
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Buchili diz que não tem como avançar 
contra ex-administradores do Banco Central 
na ausência de Manuel Chang

Venâncio Mondlane diz que fusão da 
“Mcel” e TDM foi uma catástrofe

Dívidas ocultas: processo autónomo 58/2020

procuradora-ge-
ral da República, 
Beatriz Buchi-
li, apresenta, na 

quarta, 27 de Abril, o In-
forme Anual sobre o estado 
da justiça e da legalidade.

No capítulo sobre prevenção 
e combate à corrupção, o infor-
me diz que o processo autóno-
mo, n.o 58/2020-10ª não tem 
avanços porque a África do Sul 
não quer que Manuel Chang 
venha para Moçambique.

O processo autónomo, n.o 
58/2020-10ª é derivado da con-
tratação das dívidas ocultas pe-
las empresas EMATUM, MAM 
e “Proindicus” e tem quatro 
arguidos: Manuel Chang (que 
era ministro das Finanças e que 
está preso na África do Sul) e 
três ex-funcionários superiores 
do Banco de Moçambique, no-
meadamente, Joana Matsombe, 
Ernesto Gove e Waldemar de 
Sousa, que estão em liberdade.

O informe que vai ser apre-
sentado pela procuradora-
-geral da República diz que 
não houve avanços porque 
um dos arguidos interpôs um 

recurso junto do Tribunal Su-
perior de Recurso e também 
porque o processo de extra-
dição de Manuel Chang para 
Moçambique ou para os Esta-
dos Unidos da América conti-
nua longe de materializar-se.

“Sobre a extradição do argui-
do Manuel Chang, referimos, 
na última Informação Anual, 
após a retirada dos recursos 
que havíamos submetido ao 
Tribunal Constitucional e ao 

Tribunal Supremo de Apelação 
da África do Sul, para permitir 
que a questão fosse decidida 
pelo Ministro da Justiça e Ser-
viços Correcionais deste país, 
atentos à fase do processo, 
apresentámos ao referido fun-
damentos adicionais relativos à 
pertinência da extradição do ar-
guido Manuel Chang para Mo-
çambique”, diz o documento.

O informe aponta as ac-
ções realizadas pela Procu-

radoria-Geral da República, 
nomeadamente, o ofício de 
20 de Agosto de 2021, que 
anuncia a extradição de 
Chang para Moçambique.

Mas, em 24 de Agosto de 
2021, o Fórum de Monitoria 
do Orçamento interpôs uma 
providência cautelar pelo Tri-
bunal da Relação da Repú-
blica da África do Sul, sus-
pendendo aquela decisão a 
favor da extradição para os 
Estados Unidos da América.

Situação similar verificou-
-se no dia 10 de Novembro de 
2021. O Tribunal da Relação 
da República da África do Sul 
decidiu invalidar e anular a de-
cisão do ministro de extraditar 
Manuel Chang para Moçam-
bique e, em vez de submeter a 
questão à reapreciação do mi-
nistro, conforme a lei, decidiu 
pela extradição do arguido para 
os Estados Unidos da América.

Inconformada, a Procurado-
ria-Geral da República, no dia, 
seguinte, em 11 de Novembro 
de 2021, manifestou a inten-
ção de recorrer da decisão, 
cujo efeito principal foi a sus-
pensão da decisão de extradi-
ção de Manuel Chang para os 
Estados Unidos da América.

O informe demonstra quanto 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica pretende salvar Manuel 
Chang do julgamento nos EUA. 
No mês seguinte, no dia 15 de 
Dezembro de 2021, a Procu-
radoria-Geral da República 
apresentou um pedido de inter-
posição de recurso ao Tribunal 
da Relação, e um outro pedido 
de acesso directo ao Tribunal 
Constitucional, para interpor 
recurso contra a decisão de ex-
tradição de Manuel Chang para 
os Estados Unidos da América.

O Fórum de Monitoria do 
Orçamento manifestou junto 
do Tribunal Constitucional da 
República da África do Sul 
a intenção de se opor ao re-
curso em causa, solicitando a 
manutenção da decisão toma-
da pelo Tribunal da Relação.

Neste momento, aguarda-
-se a decisão do Tribunal da 
Relação e do Tribunal Cons-
titucional da República da 
África do Sul sobre os pedidos 
de interposição dos recursos 
acima descritos pela Procu-
radoria-Geral da República.

Recorde-se que Ma-
nuel Chang está preso des-
de Dezembro de 2018.

 

reestruturação das 
empresas públicas 
levada a cabo pelo 
Governo tem dei-

xado a oposição descontente 
com a situação. O deputado 
Venâncio Mondlane afirmou 
que, desde 1991, as empresas 
públicas estão a ser reestru-
turadas e se, em trinta e um 
anos, isso não se materiali-
zou, não será agora, porque 
há gestores que levaram em-
presas importantes à falência.

“A fusão entre a TDM e a 
‘Mcel’ foi uma catástrofe total. 

Depois da fusão, primeiro o 
volume de vendas baixou mais 
de 50%. Segundo o endivida-
mento da empresa cresceu e 
mesmo assim, não se conhece 
o destino do património”, disse.

Venâncio Mondlane disse que 
se lançou um concurso público 
de oito imóveis da Tmcel”, mas 
não houve clareza nenhuma da 
forma como o concurso públi-
co foi conduzido. “Há imóveis 
como aquele da ‘Julius Nyerere’ 
que foi vendido, mas não se sabe 
a quem foi vendido. Há um ou-
tro imóvel de Inhambane, que é 
muito mais grave, que foi vendi-
do ao administrador de Mabote, 

que é membro do Comité Cen-
tral do Partido Frelimo”, disse.

Acrescentou que este era o 
resultado da restruturação e, his-
toricamente, reestruturar, para 

este regime, foi vender, alienar 
e destruir património do Estado.

Portanto, todas as empre-
sas que estão a ser reestrutu-
radas como a “Tmcel”, três 
anos após a restruturação, 
encontra-se mais falida, debi-
litada em relação ao passado.

Venâncio Mondlane disse que 
o mesmo acontece com as Li-
nhas Aéreas de Moçambique. A 
LAM encontra-se numa situação 
calamitosa, porque, para além 
das duas aeronaves que preten-
dia comprar tendo adiantado di-
nheiro, chegámos ao cúmulo de 
querer vender aeronaves e fomos 
deixar num hangar no Quénia. 

Estes aviões não têm comprado-
res e a LAM considera a hipóte-
se de vender os aviões em peças.

“Quer dizer a que LAM 
pode tornar-se uma empresa 
sucateira”, disse e acrescentou 
que a isso chama-se “sucati-
zação” da economia nacional.

Venâncio Mondlane disse 
também que a dívida global do 
sector empresarial do Estado 
subiu em 23%, situando-se em 
1,4 bilião de dólares. O endivi-
damento subiu em ordem cres-
cente. A ENH, a “Petromoc” 
e a EDM, são as três empresas 
como maior endividamento.

A

A

  euton LangaN

  euton LangaN
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Centrais

bservando as turbu-
lências económico-
-financeiras em que 
mergulha hoje o 

mundo, vale só pensar aspec-
tos de maior relevância com 
cuidado sem ser atrapalhados 
por visão torta ocidental, que 
costuma atribuir as causas de 
eventos a qualquer outro lado, 
deixando fora da vista a sua 
própria mão nas tragédias.

Os efeitos imediatos das ac-
ções insistentes de um grupo de 
países para economicamente iso-
lar a Rússia apelando a razões 
políticas de verdade são fortes. 
Mas, sem ser causa original dos 
transtornos globais, estas exa-
cerbaram ao extremo as contra-
dições já acumuladas na econo-
mia global durante décadas. O 
impacto sumário pode ser signi-
ficativamente maior, comparado 
com a “Grande Crise” dos anos 
1930. Vários analistas falam in-
clusivamente da decomposição 
do sistema de relações econó-
micas e financeiras e dos orga-
nismos internacionais formados 
na época pós-Segunda Guerra 
Mundial (modificados parcial-
mente após a dissolução pacífica, 
porém não justa, mal pensada e 
precipitada da União Soviética 
em 1991). Assim o sacrifício do 
povo de Ucrânia na hostilidade 
eterna do Ocidente contra a Rús-
sia vislumbra-se não como a raiz 
do problema, mas sim a úultima 
pedra que tinha movido uma ava-
lancha de consequências globais.

Os dados provisórios mos-
tram que as sanções conectarão 
ao “Turbo” as consequências 
socioeconómicas e financeiras 
decorrentes da prévia “corona-
crise”. Para os autores de campa-
nha anti-russa cada vez torna-se 
mais evidente que “o tiro saiu 
pela culatra”. Sofrem de maneira 
muito mais significativa. Já ve-
mos que a inflação média anual 
na União Europeia supera 7,5%, 
nos EUA – 7,9%. Se os preços de 
combustíveis continuam a subir, 
toda a Europa ocidental enfren-
tará inflação de dois dígitos. Os 
países bálticos já os experimen-
tam. São ritmos nunca vistos 

em 40 anos para esta região.
Na realidade, esta aceleração 

da inflação na UE foi uma questão 
de tempo por causa da acumula-
ção dos indícios negativos deste 
2014 e da política monetária do 
Banco Central Europeu impul-
sionada ademais pelos Estados 
Unidos na época do COVID-19 
para afundar todos os problemas 
na emissão de mais e mais di-
nheiro. As injecções financeiras 
nas economias desenvolvidas 
para enfrentar o impacto da “co-
ronacríse” (cujo aparecimento 
“per se” levanta muitas questões 
visto os dados sobre a activida-
de biológico-militar dos EUA na 
Ucrânia) aumentaram drastica-
mente em 2020-2021. Os paco-
tes totalizaram cerca de 5 triliões 
de dólares nos EUA, mais de 1 
trilião de euros na UE e cerca de 
2 triliões de dólares no Japão.

O choque mais forte aconteceu 
nos mercados europeu e mundial 
de alimentos, matéria-prima e 
energia que já com dificuldade 
estavam a digerir a “transição 
verde” forçada, a dependência de 
fontes de energia alternativas ca-
ras, em detrimento dos combus-
tíveis convencionais, a redução 
dos investimentos na refinação 
de petróleo e gás, bem como a 
eliminação progressiva da ener-
gia nuclear – pré-condição do 
aumento dos preços da energia.

Em Fevereiro e Março do ano 
corrente, esta tendência inevitá-
vel acelerou fortemente. O peso 
da Rússia na produção global do 
petróleo é de 10 %, do gás natural 
é 20 %. As ameaças e restrição 
real da exportação russa têm con-
sequências. Entre 2020 e 2022 o 
preço do petróleo aumentou 22%, 
de gás natural – entre 3 e 4 vezes. 
Outros combustíveis e matéria-
-prima mostram tendência seme-
lhante. Os preços de carvão em 
dois meses aumentaram 80%, de 
fertilizantes – entre 2 e 5 vezes.

A resposta (ainda não reta-
liação) imediata da Rússia aos 
passos discriminatórios dos Es-
tados europeus na esfera de for-
necimentos de combustíveis foi 
obrigá-los a pagar pelo gás natu-
ral em rublos – moeda nacional 
russa. Nas circunstâncias dadas 
de bloqueio das contas de divi-

sa, a medida parece natural, não 
discriminatória em nada. A UE 
resiste de se adaptar a esta nova 
realidade, apesar de depender cri-
ticamente do gás da Sibéria (para 
a Alemanha, quarta maior econo-
mia no Globo, a Rússia fornece 
cerca de 55% de gás consumido).

Caso persistam, isto signifi-
cará que as exportações deste 
combustível indispensável para 
ramos inteiros da indústria euro-
peia vão parar – sem gás torna-se 
impossível a competitiva produ-
ção de aço e indústria química. 
No horizonte problemas graves 
para produtores de automóveis 
e indústria química? Efeito de 
“dominó” internacional catastró-
fico, dada a importância da in-
dústria europeia à escala global.

O gás e petróleo russos, que 
a Europa tanto quer rejeitar, 
significam energia mais barata, 
calor e luz nas casas dos euro-
peus, o custo acessível dos fer-
tilizantes para os agricultores e, 
consequentemente, dos alimen-
tos. Outras fontes, sim, podem 
substituir os volumes da Rússia 
por volta de 2030. Visto que a 
maioria deste gás será o LNG te-
rão de gastar dezenas de biliões 
adicionais para a infraestrutura.

Para substituir só a parcela de 
fornecimentos de gás russo que 
teria de ser subministrada atra-
vés do Nord Stream-2 rejeitada 
pelos europeus têm que procu-
rar 700 navios-transportadores 
de LNG. Cada barco desta clas-
se custa 300 milhões de dólares 
e leva 2-3 anos em produção. O 
objectivo declarado é reorientar 
a Europa para o caro e ecolo-
gicamente sujo (sendo produto 
da ruptura química do subsolo) 
LNG norte-americano. Como 
resultado, os europeus estão a 
ser forçados a pagar um preço 
maior, mas, de facto, estão a mi-
nar a competitividade das empre-
sas com as suas próprias mãos 
ou retirá-las do mercado global.

Tentativas de bloqueio por-
tuário anti-russo provocaram 
uma subida forte dos preços do 
frete, escassez de metais raros 
(uma grande parte produzida na 
Rússia) que servem na indús-
tria electrónica e de automóvel.

Observadores já notam por 

todas as partes um declínio da 
actividade económica, ruptura 
das cadeias de transporte e lo-
gística, queda da rentabilidade 
geral dos negócios e dos ganhos 
da população. Os ciclos de pro-
dução nas indústrias europeias 
observam riscos sérios enfren-
tando défice sem precedentes de 
matéria-prima e componentes.

Para a Europa, isto signifi-
ca uma desindustrialização em 
grande escala e a perda de mi-
lhões de empregos. No contexto 
de aumento dos preços dos ali-
mentos, gasolina, electricidade, 
habitação e serviços públicos, 
aparece a tendência dum declí-
nio radical do nível de vida dos 
seus cidadãos. Este é o preço 
que as elites ocidentais estão a 
oferecer à sua população pelas 
ambições e acções míopes na 
política e na guerra económi-
ca que travam contra a Rússia.

Contudo parece que os polí-
ticos europeus estão dispostos 
a ignorar os interesses dos seus 
cidadãos, apenas para agradar 
ao seu mestre ultramarino. Um 
populismo do avesso: as pessoas 
são instadas pelas autoridades 
europeias a comer e lavar-se 
menos, vestir-se mais para pou-

par no aquecimento, recusar-
-se a viajar. Tudo em nome da 
solidariedade abstracta euro-
-atlântica com o regime nazista 
na Ucrânia. Os padrões de vida 
inevitavelmente cairão porque a 
própria elite do “primeiro mun-
do” fez acabar a época da sua 
prosperidade à custa dos outros.

O desprezo aberto pelos prin-
cípios “sagrados” do direito de 
propriedade pode castigar ainda 
mais a autoridade das regras da 
economia de mercado e mesma 
estabilidade económica mundial. 
O congelamento politicamente 
motivado de mais de 300 biliões 
de dólares das reservas soberanas 
da Rússia é de facto um aberto 
roubo. Onde é que está a globa-
lização, as liberdades comerciais 
e concorrência honesta da qual 
tanto falava o “dono branco”? 
Os princípios da Organização 
Mundial de Comércio despre-
zados? Os países que aderiram 
às sanções representam 14% de 
população mundial e, desta ma-
neira, deram um sinal muito cla-
ro – se consideram algum Estado 
como indesejável, podem fazer 
tudo para tentar convertê-lo num 
vassalo obediente. Nenhum país 
pode sentir-se suficientemen-

Sanções contra o mundo
  lexander Surikov*A
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te seguro agora. Formou-se um 
mecanismo de confiscar quais-
quer activos de qualquer país 
soberano ou cidadão estrangeiro. 
Isto, de facto, provém da longa 
tradição arrogante de roubar con-
tinentes inteiros na época colo-
nial. Os tempos e instrumentos 
mudam, a essência fica a mesma.

Perpetrado este verdadeiro 
“crime económico”, derrubou-
-se a confiança incondicional no 
sistema financeiro. Já é possível 
afirmar que o direito internacio-
nal contratual tal como foi dei-
xou de existir. Resultado – os 
fornecedores de hidrocarbone-
tos e outros produtos de grande 
procura estudam as possibilida-
des de criar novos mecanismos 
financeiros, fazer novos contra-
tos em moedas nacionais com 
parceiros de confiança – basica-
mente todos além do Ocidente 
colectivo. A tendência iniciada a 
partir da crise de 2008: desistir-
-se de uso do dólar e euro nas 
transacções bilaterais ganhou o 
novo fôlego por causa das ac-
ções dos mesmos beneficiários 
do sistema financeiro actual.

As placas tectónicas das fi-
nanças e economia universal 
começaram a movimentação 

irreversível, ao ritmo maior do 
que qualquer economista pode-
ria prever. O mundo que resultou 
baseado no unicentrismo norte-
-americano (50% do PIB global 
nos anos 1950, agora menos de 
20%) e do Ocidente colectivo 
em geral está em decomposição 
em “novos clusters” (termo de 
Kristina Georgieva, Directora 
Executiva do FMI), com o apa-
recimento de novas zonas mo-
netárias e já tem poucas chan-
ces de voltar ao seu “esplendor” 
colonial. O “primeiro mundo” 
não está politicamente capaz de 
aceitar a mudança das realidades 
tecnológicas, económicas, finan-
ceiras da mesma maneira como 
não aceita uma opinião, visão 
alternativa. Apesar da ilusão de 
que o controlo temporariamente 
absoluto dos meios de comuni-
cação permite tudo, a liderança 
real está a escapar das mãos da 
“minoria de ouro” ao mesmo 
tempo que noutras regiões do 
mundo – Ásia, Àfrica e América 
Latina os processos de progres-
so tecnológico e económico jun-
tamente com a informatização, 
contribuem para a consciência 
política e autoestima dos povos.

Uma das vítimas da instabili-

dade económica mundial parece 
ser o sector agrário, já com ten-
dências negativas durante os úl-
timos anos (subida de preços do 
trigo em 2017-2021 em 30-60%). 
Sofreu bastante a falta do inves-
timento, guerras comerciais, 
competição regulatória, disputas 
sobre subsídios, subida de custos 
por forçada “transição verde”. A 
crise alimentar, especialmente 
nos países em desenvolvimento, 
ultimamente será o fruto desta 
política ocidental que, visando 
subordinar a Rússia com restri-
ções politizadas, acaba de conter 
o desenvolvimento do mundo 
inteiro. O afastamento da Rús-
sia do sistema SWIFT significa a 
quebra do comércio global de tais 
produtos vitais, como trigo e fer-
tilizantes. A Rússia é o maior for-
necedor e fertilizantes no mundo. 
Juntamente com a Ucrânia repre-
senta quase 30% das exportações 
globais de trigo e 20% de milho. 
Visto que o exército ucraniano 
minou campos na metade do seu 
território, a safra deste ano lá 
torna-se problemática. As san-
ções financeiras contra a Rússia 
comprometem os possíveis con-
tratos de abastecimento de trigo 
para os tradicionais parceiros, 
incluindo os países de África.

Sejamos optimistas. A Rússia 
sempre foi e será o parceiro res-
ponsável no mercado global de 
alimentos, fiel às suas obrigações 
contratuais. Embora seja mais di-
fícil financeira e logisticamente, a 
Rússia está disposta a encontrar 
soluções mutuamente benéficas 
para abastecer os Estados que 
não aderiram às sanções, com os 
produtos que necessitam. Esta-
mos profundamente preocupados 
com uma possível crise alimentar 
e bem conscientes da importância 
do significado de bens socialmen-
te importantes, incluindo alimen-
tos, para o desenvolvimento so-
cioeconómico dos países da Ásia, 
África e Médio Oriente. Respeita-
mos as tarefas de obtenção de in-
dicadores de segurança alimentar 
e a realização dos Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável. 
Certas medidas económicas res-
tritivas tomadas em resposta pela 
Federação da Rússia, incluindo a 
suspensão da exportação de uma 

série de matérias-primas e ali-
mentos, são temporárias – visam 
apenas minimizar as consequên-
cias da pressão das sanções e 
adaptar a economia e as empresas 
nacionais às restrições externas

Para a Rússia, o presente “Blit-
zkrieg” sancional do Ocidente 
frustrou-se como todas as invasões 
anteriores que resultaram na con-
solidação da nação. Passado um 
mês, a situação financeira estabili-
zou-se, a taxa do rublo recuperou. 
Os preços, sim, aumentarão, mas 
foram compensados parcialmente 
pelo Governo e com tendência de 
estancar. Não se nota défice em 
mercadorias essenciais, a balança 
de transacções é positiva. A con-
ta corrente de pagamentos está 
no máximo histórico com 58 bi-
liões de dólares norte-americanos 
no primeiro trimestre de 2022.

Mas quem está interessado 
nesta turbulência? Quem quer 
sair o maior beneficiário? É evi-
dente que os mesmos países de 
sempre temporalmente em crise 
económica e inflação galopante 
irão mais uma vez tentar resolver 
os seus problemas – exactamente 
os seus problemas – à custa de 
outros. Tal como fizeram duran-
te a Primeira e Segunda Guerras 
Mundiais, as agressões contra a 
Jugoslávia, Iraque, Líbia, Síria 
e etc. Que chatice! Os mercados 
globais estão a cair e os preços 
das acções das empresas do com-
plexo militar-industrial nas bolsas 
de Nova Iorque e Londres só es-
tão a subir. A parte do capital em 
pânico está a fluir para refugiar-se 
nos paraísos de sempre, privando 
outras partes do mundo de re-
cursos para o desenvolvimento.

A volatilidade de qualquer mer-
cado sectorial ou nacional agora é 
tão alta que torna-se difícil, quase 
impossível, prognosticar o futuro 
impacto da avalancha de acon-
tecimentos. Mas é clara a única 
coisa – a crise não chegou ontem 
com operação militar da Rússia 
contra a humiliação dos russo-fa-
lantes na Ucrânia convertida em 
abcesso nazista no corpo da Euro-
pa velha. A causa real é a contrao-
fensiva sancional unilateral do 
“Império de mentiras” na tentati-
va desesperada de agarrar-se aos 
restos do seu domínio no mundo, 

castigando o submisso com anos, 
senão décadas, de recessão eco-
nómica. E não se trata tanto da 
Ucrânia nem do lugar neste mun-
do para a Rússia, mas da ordem 
mundial, que o Ocidente colec-
tivo pretende e insiste em basear 
nas “regras” escritas por eles, pre-
servando o seu domínio secular.

O autor está de acordo com a 
observação da Directora do FMI, 
Kristina Georgieva, que é ainda 
cedo “comprar o ataúde para a 
globalização”, mas a transição 
em direcção ao mundo multipolar 
mais justo vai cristalizar-se sujeito 
à rota escolhida entre a confron-
tação ou de maneira concertada.

Os Estados e povos que sofre-
ram séculos de colonialismo, es-
cravidão e racismo, genocídios e 
xenofobia por parte da minoria 
colectiva ocidental entendem a 
razão nesta confrontação e já não 
querem permanecer na posição 
submissiva. A Rússia não está iso-
lada – muitos Estados amigos da 
África, América Latina e a maior 
parte da Ásia não se juntaram às 
sanções unilaterais do Ocidente. 
As suas bolsas de valores ofere-
cem sinais positivos. Os países 
onde vive mais de 75% da popula-
ção global estão dispostos a conti-
nuar o diálogo político e comércio 
com a Rússia, respeitar as normas 
do Direito Internacional e focar-
-se nos problemas e interesses na-
cionais, em vez de instruir outros.

Os líderes da Europa e dos EUA 
despreciaram os avisos do Presi-
dente Vladimir Putin que a políti-
ca hostil contra a Rússia teria con-
sequências graves para o mundo. 
Ao empreender uma “cruzada 
santa” contra a Rússia fazem tudo 
para adiantar os processos do de-
clínio inevitável socioeconómico 
dos seus próprios países, a custo 
das perturbações globais e ig-
norando os interesses das outras 
partes do Globo. O provérbio diz: 
“Antes de morder, vê com aten-
ção se é pedra ou pão”. O povo 
da Rússia crê que os seus adversá-
rios se equivocaram novamente.

*Embaixador da Federação da 
Rússia em Moçambique, PhD em 

Economia.
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EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO
 EM MOÇAMBIQUE: IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR

Máriam Abbas

12 de Abril de 2022
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-123/

RESUMO:

Nacional

FACE pretende comprar lixo para produção 
de carvão ecológico em Moçambique

Na Beira

ssociação de base 
comunitária de-
nominada FACE, 
criada por jovens 

que actuam nas áreas de 
água e saneamento, gestão 
de resíduos sólidos e pro-
tecção ambiental, vai bre-
vemente comprar lixo junto 
das comunidades da capi-
tal de Sofala para a produ-
ção de carvão ecológico no 
Centro Comunitário Mul-
tifuncional de Energias Re-
nováveis, gerido pelo Con-
selho Autárquico da Beira.

A iniciativa enquadra-se 
no âmbito de um memoran-
do de entendimento celebra-
do entre a referida agremia-
ção e o Conselho Autárquico.

Hélder Domingos, director-
-geral da FACE, disse que, 
no quadro do acordo, para 
além da aquisição do lixo, a 
Associação propõe-se apro-

priar-se dos conhecimen-
tos técnicos sob domínio do 
Centro Comunitário Multi-
funcional de Energias Reno-
váveis (aproveitamento de 
resíduos sólidos e as lamas 
fecais e sua transformação 
em gás de cozinha, álcool e 
carvão ecológico), e posterior 
transmissão aos munícipes.

“Este projecto vai favorecer 
a economia familiar quando 
começarmos a comprar o lixo, 
cujo preço vai basear-se na ta-
bela praticada no mercado. O 
primeiro trabalho será entre a 
FACE e o município e acre-
ditamos que muito em breve 
vamos envolver pequenos 
grupos na fase-piloto”, disse 
Domingos, revelando que a 
ideia é formar as comunida-
des na recolha, processamen-
to do lixo e aproveitamento 
da energia que será gerada.

“Teremos carvão que não 
será de proveniência de des-
matamento de árvores. Te-

remos gás que é produzido 
na base de lamas fecais con-
servadas em fossas sépticas 
e latrinas. Estas lamas se-
rão recolhidas, depositadas 
e tratadas. Este conhecimen-
to técnico é dominado pelo 
Centro Comunitário Multi-
funcional de Energias Re-
nováveis”, disse Domingos.

Perguntámos se existe lixo 
para alimentar o projecto. Hé-
lder Domingos respondeu dis-
se que sim e que a gestão de 
resíduos sólidos continua a 
ser um problema para o Con-
selho Autárquico da Beira.

“Tendo a comunidade en-
volvida na sua recolha, a 
mesma estará a ajudar o mu-
nicípio na gestão do lixo. 
Sessenta por cento do lixo 
produzido na Beira é orgâ-
nico. Estamos a falar do lixo 
de origem vegetal, plantas, 
madeiras e restos de árvores”, 
afirmou Hélder Domingos.

Perguntámos a Hélder Do-

mingos quando começará a 
compra dos resíduos sóli-
dos? Respondeu que exis-
tirão parceiros que se vão 
interessar pelo projecto.

Leonel Machine, gestor do 
Centro Comunitário Multifun-
cional de Energias Renová-
veis, disse que, com a entrada 
da Associação FACE, espera-
-se avolumar a capacitação 
económica das mulheres e de 
pessoas pobres e a melhoria do 
saneamento do meio e redução 
do índice de desmatamento.

Leonel Machine disse que 
a fase experimental da pro-
dução de carvão ecológico 
começou em 2017 e, até ao 
ano passado, o fabrico conhe-
ceu avanços significativos.

“Inicialmente produzíamos 
quatro sacos de carvão ecoló-
gico por dia e, neste momento, 
estamos à espera de um finan-
ciamento que conduzirá o Cen-
tro a sair da fase artesanal para 
semi-industrial. Este facto vai 

incrementar a produção até 50 
sacos por dia. O carvão ecoló-
gico tem um grande valor co-
mercial e esperamos abastecer 
o mercado da Beira com bene-
fícios maiores para as comuni-
dades”, disse Leonel Machine.

O presidente do Conselho 
Municipal da Beira, Alba-
no Carige, afirmou, após a 
celebração do memorando 
de entendimento, que o pro-
jecto vai concretizar o so-
nho de tornar a cidade ami-
ga do ambiente e sem lixo.

“Os munícipes devem ter 
a consciência de que o lixo 
por si produzido tem outras 
utilidades, como as de pro-
dução do álcool e do carvão 
ecológico. Quando produzir-
mos carvão na base do lixo 
estaremos a reduzir o desma-
tamento das florestas, que, 
no final dia, traz consequên-
cias graves para o ambien-
te”, disse Albano Carige.

 

A

Moçambique é considerado um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, devido 
à sua localização geográfica, mas também devido às condições socioeconómicas da popu-
lação. O país é considerado um dos países mais pobres do mundo, com elevados índices de 
insegurança alimentar, concentrada maioritariamente no meio rural, onde grande parte da 
população tem a agricultura como a sua principal fonte de rendimento e de subsistência. A 
população rural, em particular os camponeses, é a mais vulnerável (às mudanças climáticas 
e insegurança alimentar) e a que será desproporcionalmente mais afectada pelos impactos 
das mudanças climáticas. Desta forma, o presente estudo tem como objectivo analisar o im-
pacto das mudanças climáticas na escolha dos sistemas de produção, sua distribuição espacial 
e implicações para a segurança alimentar, usando para tal uma abordagem de sistemas de 
produção. Os resultados do estudo sugerem grandes mudanças na escolha dos sistemas de 
produção e na sua distribuição espacial devido às mudanças climáticas, o que potencialmente 
impactará os meios de subsistência e a situação de segurança alimentar dos camponeses. 
Os sistemas de produção com maiores níveis de segurança alimentar têm tendência a ser 
substituídos por outros sistemas mais vulneráveis em todos os cenários climáticos. Prevê-se 
que, com as mudanças climáticas, os sistemas mistos agro-pecuários e os sistemas orientados 
para a pecuária predominantes em zonas áridas se expandam para outras áreas actualmente 
húmidas. Sugere-se ao longo do texto opções de políticas para minimizar os efeitos das mu-
danças climáticas na segurança alimentar e nos meios de subsistência dos camponeses.

ABSTRACT
Mozambique is considered one of the most vulnerable countries to climate change, due to its 
geographical location, but also due to the socio-economic conditions of the population. The 
country is considered one of the poorest countries in the world, with high rates of food insecu-
rity, mainly concentrated in rural areas, where a large part of the population has agriculture as 
its main source of income and subsistence. The rural population, in particular peasants, is the 
most vulnerable (to climate change and food insecurity) and will be disproportionately most 
affected by the impacts of climate change. Thus, the present study aims to analyze the impact 
of climate change on the choice of production systems, their spatial distribution and implica-
tions for food security, using a production systems approach. The results of the study suggest 
major changes in the choice of production systems and their spatial distribution due to climate 
change, which will potentially impact the livelihoods and food security situation of the peasants. 
Production systems with higher levels of food security tend to be replaced by other, more vul-
nerable systems in all climate scenarios. Prevê-se que, com as mudanças climáticas, os sistemas 
mistos agro-pecuários e os sistemas orientados para a pecuária predominantes em zonas áridas 
se expandam para outras áreas actualmente húmidas. With climate change it is expected that 
mixed agro-livestock systems and livestock-oriented systems prevalent in arid areas expand to 
other areas currently humid areas. Policy options are suggested throughout the text to minimize 
the effects of climate change on food security and livelihoods of peasants.
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s cinco réus consi-
derados essenciais 
no esquema que cul-
minou com o desvio 

de 113 milhões de meticais do 
Ministério do Trabalho foram 
submetidos a acareações, na 
semana passada, mantendo 
as declarações prestadas na 
instrução e no julgamento.

Trata-se de Hermenegildo 
Nhatave (proprietário da em-
presa “Vetagris – Agropecuária 
e Serviço”), Sidónio dos Anjos 
(ex-chefe do Gabinete da ex-
-ministra do Trabalho), Pedro 
Taimo (ex-delegado do Minis-
tério do Trabalho na África do 
Sul), José Monjane (ex-chefe 
do Departamento de Finan-
ças na Direcção Nacional do 
Trabalho Migratório) e Anas-
tácia Zitha (ex-directora nacio-
nal do Trabalho Migratório).

O início foi com Herme-
negildo Nhatave. Disse que 
prefere manter as declara-
ções prestadas durante a 
sua audição no julgamento.

Constam nos Autos, folha 
5609, Volume XXII, declara-
ções prestadas no julgamento 
pelo que réu em que diz que, 
pela emissão de recibos, rece-
beu em contrapartida económi-
ca 375.000,00 meticais, valor 
esse que entrou na sua conta 
dois dias depois de ter feito reci-
bos. Foi-lhe perguntado se man-
tém as declarações. Respondeu 
que não recebeu nenhum valor.

“Logo que terminou a minha 
audição, falei com o meu advo-
gado e disse que era tarde para 
voltar atrás e que devia aguardar 
por uma oportunidade”, afirmou.

Alfredo Lucas, director da 
empresa “Indo Mobil”, quan-
do ouvido em declarações, 
folha 6621, Volume XXIV, 
no julgamento, disse que teve 
relação contratual com a Di-
recção Nacional do Trabalho 
Migratório, declarações essas 
que não foram confirmadas por 
Anastácia Zitha no julgamento.

Foi-lhe perguntado se man-
tém. Rrespondeu que man-
tém. “Sim, prefiro manter as 

minhas declarações pela for-
ma como montou o proces-
so e consta nos Autos”, disse.

Sidónio dos Anjos não se 
lembra das assinaturas

Sidónio dos Anjos, ex-
-chefe do Gabinete da ex-
-ministra do Trabalho Helena 
Taipo disse que não se recorda 
de ser assinante de algumas 
contas da Direcção Nacio-
nal do Trabalho Migratório.

Consta nos Autos, folha 
319, Volume II, que, até ao 
dia 17 de Janeiro de 2017, o 
réu era um dos assinantes da 
conta 53956348 (BIM). Foi-
-lhe perguntado se, para além 
desta conta, o réu foi, ou não, 
igualmente assinante de outras 
contas da Direcção Nacional 
do Trabalho Migratório. Res-
pondeu que não se recorda de 
ser assinante de outras contas.

Foi-lhe perguntado quais os 
procedimentos administrati-
vos praticados até assinaturas 
de transferências de valores de 
uma conta para uma outra con-
ta. Respondeu: “Gostaria de di-
zer que era chefe do Gabinete 
da ministra e quando solicitado 
para ser assinante das contas da 
Direcção Nacional do Traba-
lho não cabia a mim. Enquanto 
chefe do Gabinete, daquilo que 
me recordo sobre os procedi-
mentos administrativos que 
iniciavam pela unidade orgâni-
ca devidamente informada, no 
caso, a Direcção Nacional do 
Trabalho Migratório na pessoa 
da directora como responsável 
do sector para a autorização 
superior hierárquico, no caso 
a ministra Trabalho”, afirmou.

Disse que, enquanto chefe do 
Gabinete não tinha domínio, não 
vivia os procedimentos adminis-
trativos seguidos pela Direcção 
Nacional do Trabalho Migrató-
rio. Cinge-se ao conhecimento 
geral dos procedimentos admi-
nistrativos na Função Pública.

Disse que assinava a ordem 
de transferência primeiro, uma 
vez verificada a existência de 
todo processo administrati-
vo, segundo, uma vez prova-
do que outros assinantes não 
estavam presentes, visto que 

eram assinaturas obrigatórias.
Segundo a acusação, o réu 

foi assinante de uma das trans-
ferências das contas da Direc-
ção Nacional do Trabalho Mi-
gratório, da empresa TEBA, 
contas de minas filiadas e não 
filiadas. Foi-lhe perguntado se 
confirma tratar-se da sua assi-
natura. Respondeu que daqui-
lo que consta nos documentos 
era para pagamento diferido.

Constam nos Autos ordens 
de transferência de valores, 
folhas 1590, 1640, 1642, Vo-
lume VII, 1898, 1900, Volume 
VIII. Foi-lhe perguntado se 
confirma. Respondeu que sim.

Pedro Taimo confirma 
participação no evento do 

MWPF
Pedro Taimo, ex-delegado 

do Ministério do Trabalho 
na África do Sul, disse que 
participou no evento do Mi-
neworks Provident Found, mas 
não tomou nenhuma decisão.

Foi-lhe perguntado se, na 
qualidade de coordenador do 
projecto de reinserção social 
dos ex-mineiros e seus depen-
dentes, coordenou actividades 
dos eventos do MWPF. Res-
pondeu que o programa do 
MWPF não era do domínio da 
sua alçada na altura dos fac-
tos, por isso não coordenou.

Consta nos Autos referen-
tes à síntese do encontro entre 
o Ministério do Trabalho e a 
Direcção-Geral do MWPF foi 
assinada por Pedro Taimo. Foi-

-lhe perguntado se participou no 
evento do MWPF. Respondeu 
que participou no evento reali-
zado em Maputo, confirmou a 
sua participação, mas disse que 
não tomou nenhuma decisão.

Foi-lhe perguntado se reali-
zou algumas actividades ine-
rentes ao evento da MWPF na 
cidade Maputo. Respondeu 
que não realizou nenhuma ac-
tividade, não coordenou, ape-
nas participou na reunião e 
remeteu a síntese à ministra.

Foi-lhe perguntado qual era, 
na qualidade de coordenador, o 
seu nível de actuação, se era na-
cional ou regional. Respondeu 
que remete para a designação 
manuscrita que está nos autos.

“Procurement” não 
respondeu às exigências da 

DNTM
José Monjane, ex-chefe do 

Departamento das Finanças 
na Direcção Nacional do Tra-
balho Migratório, disse que o 
“procurement” não respondeu 
às exigências da Direcção Na-
cional do Trabalho Migratório.

Afirmou que foi feito o “pro-
curement”, embora não tenha 
respondido às necessidades da 
Direcção Nacional do Trabalho 
Migratório, tratando-se de uma 
actividade que era a primeira 
vez a acontecer, e não tinham a 
real dimensão do próprio evento.

Consta nos Autos que, no dia 
15 de Janeiro de 2014, foram sa-
cados da conta da Direcção Na-
cional do Trabalho Migratório 

4.200 milhões de meticais, no dia 
2 de Maio de 2014, foram tirados 
dois milhões de meticais, no dia 
2 de Maio de 2014, dois milhões 
de meticais, no dia 1 de Julho de 
2014, 2,2 milhões de meticais, 
no dia 14 de Julho, 900 mil meti-
cais, no dia 11 de Julho de 2014, 
1.800 milhão de meticais e, no 
dia 18 de Julho de 2014, 718 
mil meticais através de emissão 
de cheques que posteriormen-
te foram levantados por si no 
âmbito de um contracto entre a 
Direcção Nacional do Trabalho 
Migratório e a empresa “Veta-
gris – Agropecuária e Serviços” 
para o fornecimento de bens.

Foi-lhe perguntado qual o 
destino dado a estes valores 
levantados por si. Respondeu 
que os valores foram apli-
cados na aquisição de bens 
para reinserção social de mi-
neiros e seus dependentes.

Foi-lhe perguntado se os 
bens que a “Vetagris – Agro-
pecuária e Serviços” forneceu, 
que entidades forneceram os 
respectivos bens. Respondeu 
que pagaram a algumas fer-
ragens, que não pode precisar 
os nomes, em Maputo e Gaza.

Respondendo a uma pergunta, 
disse que não havia nenhuma 
despesa que pudesse acontecer 
sem o conhecimento da direc-
tora, caso fosse da competência 
tal despesa. Acrescentou que 
todas as actividades eram pla-
nificadas pela Direcção com 
o conhecimento da directora.

 

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C

O

Nacional

Réus mantêm declarações: dizem que são 
inocentes e que já não se lembram de 
muitas coisas

Acareações no caso do desvio de 113 milhões de meticais no Ministério do Trabalho
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Ministro da Saúde ataca relatório do Tribunal 
Administrativo e diz que haverá contraditório

Governo reconhece fracasso na gestão 
de empresas públicas

Desvio de fundos da covid-19

Primeiro-ministro na Assembleia da República

ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, 
desvalorizou o re-
latório do Tribunal 

Administrativo que reconhe-
ce má aplicação de cerca de 
375 milhões de dólares desti-
nados à redução dos efeitos da 
covid-19, em Moçambique.

“O Ministério da Saúde tem 
pautado por cumprir todos os 
requisitos que constam naqui-
lo que é o conceito transpa-
rência. Publicámos todos os 
concursos públicos na nossa 
página Web, com base no De-
creto. Publicámos também os 
relatórios, e estão disponíveis 
na página Web. Partilhámos 
com os interessados toda a in-
formação solicitada e garanti-
mos auditoria independente às 
nossas acções. Portanto, será 
feito o devido contraditório ao 
relatório do Tribunal Adminis-
trativo. Estamos à espera da 
versão final do relatório, indi-
cando se há questões por resol-
ver”, afirmou Armindo Tiago.

CIP diz que faltou clareza na 
gestão dos fundos da covid-19

Numa publicação recente, a 
organização não-governamen-
tal Centro de Integridade Públi-
ca diz que o Governo, através 

do Ministério da Economia e 
Finanças, deve elaborar e pu-
blicar o Relatório-Balanço do 
uso dos fundos da covid-19, 
apresentando informação de-
talhada sobre os montantes de-
sembolsados e a sua execução 
(especificando os sectores e 
os locais de aplicação). Numa 
publicação do passado fim-de-
-semana, o Centro de Integri-
dade Pública diz também que 
o Tribunal Administrativo deve 
auditar as contas e os sectores 
que receberam os fundos dos 
parceiros em relação ao Plano 

de Resposta à covid-19, e pu-
blicar o respectivo relatório.

Segundo o Centro de Inte-
gridade Pública, não está cla-
ro como foram executados os 
cerca de 294,99 milhões de 
dólares remanescentes dos 
668,74 milhões de dólares de-
sembolsados pelos parceiros.

Em Março de 2020, o Go-
verno solicitou aos parceiros 
de cooperação internacional 
um apoio financeiro de cer-
ca de 700.000.000 de dólares 
para fazer face à pandemia 
de covid-19. Do valor solici-

tado, houve compromisso de 
808,4 milhões por parte dos 
parceiros. Dados reportados 
pelo Ministério da Economia 
e Finanças no 6.o Relatório 
do uso de fundos no âmbito da 
covid-19, as necessidades fo-
ram avaliadas e subdivididas 
por sectores, nomeadamente: 
100.000.000 de dólares para a 
prevenção e tratamento da co-
vid-19; 200.000.000 de dólares 
para apoio ao Orçamento do 
Estado; 240.000.000 de dólares 
para transferência para as famí-
lias; 160.000.000 para o finan-
ciamento de micronegócios.

Do total de 700. 000.000 
de dólares, os parceiros de-
sembolsaram, até Janeiro de 
2021, 668,74 milhões de dóla-
res, o correspondente a 95,5% 
dos 700.000.000 de dólares.

Segundo o relatório do Mi-
nistério da Economia e Finan-
ças, citado pelo Centro de In-
tegridade Pública, do montante 
desembolsado pelos parceiros, 
até Janeiro de 2021 executou-se 
55,89%, ou seja, apenas 373,75 
milhões de dólares, faltando 
executar 294,99 milhões de dó-
lares, até ao período referido.

“Contudo ainda existem in-
formações importantes que o 
Ministério da Economia e Fi-
nanças deve tornar públicas 
por forma a permitir a ava-

liação pública do uso destes 
fundos em resposta às neces-
sidades apresentadas pelo Go-
verno”, lê-se na publicação do 
Centro de Integridade Pública.

Entre o que falta revelar ao 
público, o Centro de Integri-
dade Pública destaca a forma 
como foram executados os cer-
ca de 294,99 milhões de dóla-
res remanescentes dos 668,74 
milhões dólares desembolsados 
pelos parceiros. E falta revelar 
o balanço global e sectorial 
do uso dos fundos fornecidos.

“O Ministério da Economia e 
Finanças deve elaborar e publi-
car o Relatório-Balanço do uso 
dos fundos da covid-19, apre-
sentando informação detalhada 
sobre os montantes desembol-
sados e a sua execução (especi-
ficando os sectores e os locais 
de aplicação). Este relatório 
deve ainda incluir informações 
sobre o impacto das acções e o 
alcance de metas sectoriais”, 
diz o Centro de Integridade 
Pública e exorta o Tribunal Ad-
ministrativo, como auditor das 
contas do Estado, a auditar as 
contas e os sectores que recebe-
ram os fundos fornecidos pelos 
parceiros, especificamente em 
relação ao Plano de Resposta à 
pandemia de covid-19, e deve 
publicar o respectivo relatório.

 

primeiro-ministro, 
Adriano Maleia-
ne, reconheceu, na 
semana passada, 

perante a Assembleia da Re-
pública, o fracasso do sector 
empresarial do Estado e disse 
que o Governo tem em car-

teira acções para tornar as 
empresas viáveis e rentáveis.

“Essas acções que temos vin-
do a implementar estão a permi-
tir que as empresas funcionem 
tecnicamente cobrando efec-
tivamente o que é devido, de 
modo a evitar a acumulação de 
dívidas, e a preverem nos seus 
orçamentos despesas para a rea-

lização de actividades sociais e 
de interesse público”, afirmou.

A “Tmcel” e as Linhas Aé-
reas de Moçambique estão de 
rastos. Recentemente, o Institu-
to de Gestão das Participações 
do Estado veio a público reco-
nhecer que a LAM está numa 
situação de falência técnica.

Segundo Adriano Maleiane, 

o Governo está a implementar 
medidas de reestruturação fi-
nanceira, operacional, de gestão 
de recursos humanos e de gover-
nação corporativa para reduzir 
as dívidas do sector empresarial 
do Estado, a fim de melhorar 
o desempenho operacional.

Por outro lado, o primeiro-
-ministro informou que o Go-

verno assinou recentemente 
contratos-programa com a 
Electricidade de Moçambique, 
para realizar a electrificação das 
sedes distritais e dos postos ad-
ministrativos, e com as Linhas 
Aéreas de Moçambique, para 
assegurar a ligação aérea com 
todas as capitais provinciais.

 

O

O

Nacional

Numa publicação recente, o Centro de Integridade Pública diz que não está claro como foram executados 
cerca de 294,99 milhões de dólares remanescentes dos 668,74 milhões de dólares desembolsados pelos 

parceiros. Tal como sugere o Tribunal Administrativo, o valor pode ter sido desviado

  euton LangaN

  euton LangaN
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O Relatório de Execução Orçamental de Janeiro a De-
zembro de 2021 traz consigo cenários divergentes que 
levam à conclusão de que há falta de realismo em todo o 
processo orçamental o que acaba comprometendo a qua-
lidade na prestação de serviços públicos à população, so-
bretudo em sectores sensíveis como os de Saúde e Água 
e Saneamento.

Contra todos os pressupostos da teoria económica, num 
contexto de conjuntura económica mundial deficitária 
exacerbada pela pandemia da COVID-19, a Receita do 
Estado moçambicano ultrapassou as metas de arrecadação 
em cerca de 100,4%. Mas, estranhamente, os recursos 
disponíveis para a execução da despesa nos sectores em 
análise sofreram desvios negativos por falta de fundos. 
Este é um cenário questionável que leva a concluir que, 
efectivamente, ou não houve o nível de colecta de receitas 
divulgado ou não é intenção do Estado cumprir com as 
metas definidas, sobretudo no que tange às despesas de 
investimento nos sectores sociais.

Deste modo, entende-se que os desvios na execução da 
despesa pública podem estar associados a uma tendência 
de empolar o orçamento do Estado, projectando as cifras 
orçamentais para números não realísticos, bem como ao 
facto de o país utilizar um sistema de apresentação de 
contas só com base em caixa e não em compromisso, o 
que não permite uma planificação orçamental consistente.

A título de exemplo, o sector da Saúde (figura 2), 
apresentou em 2020 e 2021 um nível de execução 
da despesa abaixo do planificado, com um desvio 
de 12,7 pp em 2020 e 16,1 pp em 2021. O baixo 
nível de execução da despesa pode, implicitamente, 
significar constrangimentos do sector na aquisição 
de medicamentos, material e equipamento hospitalar, 
resultando em uma baixa qualidade na prestação dos 
serviços de saúde. E, no sector de Água e Saneamento, a 
análise a mostra que ao longo dos anos os recursos que 
têm sido alocados decresceram significativamente, tendo 

saído de um orçamento de cerca de 18,8 mil milhões de 
MT em 2019 para 6,1 mil milhões de MT em 2021, ou 
seja, uma redução de cerca de 67%.

A avaliação da despesa do sector de Água e Saneamento, 
no que tange ao processo de descentralização, não re-
vela melhorias. Pelo contrário, tornou a informação me-
nos transparente com o nível central a ficar com pouco 
mais de 95% do orçamento apesar das necessidades se-
rem maiores a nível local. Um cenário completamente 
diferente no sector de Saúde que mostra haver uma ten-
dência de descentralização de recursos do nível central 
para os níveis subnacionais, destacando-se o incremento 
dos recursos aos serviços distritais, que saíram de 26,6% 
em 2020 para 35,6% em 2021, correspondente a um au-
mento de 9 pontos percentuais, o que pode significar um 
aumento dos cuidados de saúde primários que se con-
centram nos distritos. Por outro lado, verifica-se que as 
despesas de nível central reduziram em cerca de em 13,7 
pontos percentuais. 

Sobre a análise do Plano Quinquenal do Governo (PQG), 
de forma geral, em ambos os sectores, nota-se um esfor-
ço do executivo de transmitir à sociedade no geral que 
algumas metas foram cumpridas, mas persiste o pro-
blema geral de incongruência de indicadores e medidas 
de mensuração. Por exemplo, boa parte dos indicadores 
são apresentados em percentagem sem necessariamente 
apresentar-se o total a que se refere, um aspecto que ca-
mufla a realidade e a significância do investimento feito 
e dificulta sobremaneira a monitoria por parte da Socie-
dade Civil.

Por fim, o balanço do Plano Económico e Social revela 
que situações de litígio, atrasos nos desembolsos e falta 
de recursos são as razões que têm estado por detrás da 
fraca execução das obras públicas nos sectores de Saú-
de e Água e Saneamento. Sobre o caso de litígio, vale a 
pena realçar que este pode estar associado aos elevados 
índices de corrupção à volta dos processos de procure-

Desvios de execução, atrasos nos desembolsos e situações de 
litígio comprometem melhorias de qualidade na prestação de 

serviços nos sectores de Saúde e Água e Saneamento

Análise do Relatório de Execução Orçamental de Janeiro a Dezembro 2021

																																			 										 																																																					 	
	

	

 

 

Desvios de execução, atrasos nos desembolsos e situações de litígio 

comprometem melhorias de qualidade na prestação de serviços nos sectores 

de Saúde e Água e Saneamento 

Análise  do Relatór io de Execução Orçamental  de Janeiro a Dezembro 2021  

O Relatório de Execução Orçamental de Janeiro a Dezembro de 2021 traz consigo cenários divergentes que 

levam à conclusão de que há falta de realismo em todo o processo orçamental o que acaba comprometendo a 

qualidade na prestação de serviços públicos à população, sobretudo em sectores sensíveis como os de Saúde e 

Água e Saneamento. 

Contra todos os pressupostos da teoria económica, num contexto de conjuntura económica mundial 

deficitária exacerbada pela pandemia da COVID-19, a Receita do Estado moçambicano ultrapassou as metas 

de arrecadação em cerca de 100,4%. Mas, estranhamente, os recursos disponíveis para a execução da despesa 

nos sectores em análise sofreram desvios negativos por falta de fundos. Este é um cenário questionável que 

leva a concluir que, efectivamente, ou não houve o nível de colecta de receitas divulgado ou não é intenção do 

Estado cumprir com as metas definidas, sobretudo no que tange às despesas de investimento nos sectores 

sociais. 

Deste modo, entende-se que os desvios na execução da despesa pública podem estar associados a uma 

tendência de empolar o orçamento do Estado, projectando as cifras orçamentais para números não 

realísticos, bem como ao facto de o país utilizar um sistema de apresentação de contas só com base em caixa 

e não em compromisso, o que não permite uma planificação orçamental consistente. 

A título de exemplo, o sector da Saúde (figura 2), apresentou em 2020 e 2021 um nível de execução da 

despesa abaixo do planificado, com um desvio de 12,7 pp em 2020 e 16,1 pp em 2021. O baixo nível de 

execução da despesa pode, implicitamente, significar constrangimentos do sector na aquisição de 

medicamentos, material e equipamento hospitalar, resultando em uma baixa qualidade na prestação dos 

serviços de saúde. E, no sector de Água e Saneamento, a análise a mostra que ao longo dos anos os recursos 

que têm sido alocados decresceram significativamente, tendo saído de um orçamento de cerca de 18,8 mil 

milhões de MT em 2019 para 6,1 mil milhões de MT em 2021, ou seja, uma redução de cerca de 67%. 



Canal de Moçambique | quarta-feira, 27 de Abril  de 2022 21Publicidade

Resumo do Destaque Rural N° 168

BALANÇA COMERCIAL ALIMENTAR: 
COME-SE O QUE NÃO SE PRODUZ E PRODUZ-SE O QUE 

NÃO SE COME

Yara Nova e João Mosca

21 de Abril de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-168/

RESUMO:

As balanças comercial, agrícola e alimentar apresentaram, entre 
2001 e 2020, valores negativos (deficitários), o que revela uma bai-
xa produção interna e uma economia dependente de importações. 
Observa-se que as exportações são de commodities não-comes-
tíveis e que a quase totalidade das importações são de bens ali-
mentares, o que fundamenta o título do texto. Dos cinco principais 
produtos agrícolas e alimentares exportados destacam-se o tabaco 
e o açúcar. Dos cinco principais produtos agrícolas e alimentares 
importados, destacam-se o arroz, trigo e o óleo alimentar.
Em geral, apesar de estas tendências reflectirem uma crescente in-
tegração nos mercados regionais e internacionais, a forte concen-
tração em produtos cuja transformação é reduzida ou inexistente, 
tem implicações para a economia nacional, e os crescentes níveis de 
importação contribuem para o agravamento das balanças comer-
ciais e de pagamento.

Resumo do Destaque Rural N° 167

SUSTENTA: 
NÚMEROS QUE TRAZEM DÚVIDAS!!

Nelson Capaina

21 de Abril de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-167/

RESUMO:

O SUSTENTA, segundo o executivo pretende ser uma política nacio-
nal de integração da agricultura familiar em cadeias de valor produ-
tivas, visando melhorar a qualidade de vida dos agregados familia-
res rurais, e conta com apoio financeiro externo. Em Julho de 2020 
foi alargado para grande parte do território nacional com potencial 
agrícola. Recentemente tem-se afirmado que a produtividade e pro-
dução agrícola, na campanha 2020/2021 conheceu um crescimento 
galopante, muito acima das metas que tinham sido projectadas. 
O presente documento analisa os dados e afirmações, somente para 
o caso do arroz, e conclui que não estavam criadas as condições 
técnico-materiais para se atingir as metas que têm sido anunciadas 
e, portanto, os relatos trazem muitas dúvidas sobre a sua fiabilidade.

Divulgação

ment público no país.

Portanto, ao Governo, recomenda-se:

• No contexto de mobilização de recursos domésticos, 
recomenda-se a melhoria dos modelos de programação 
da Receita, bem como uma expansão da base tributá-
ria por via de análises que podem suportar uma redu-
ção das alíquotas versus o estímulo de contribuição do 
agente económico.

• Há necessidade de melhorar a eficácia do papel social 
do Estado reduzindo a alíquota fiscal dos impostos mais 
regressivos (com destaque para o IV de modo a permi-
tir que o rendimento líquido disponível da população 
seja compatível com as necessidades de sobrevivência 
e aquisição de material sanitário;

• É necessário deixar de politizar o processo de orça-
mentação para minimizar os desvios na execução da 
despesa pública que surgem devido a projecções de ci-
fras orçamentais não realísticas, o que não permite uma 
planificação orçamental consistente;

• É urgente o cumprimento do compromisso de Abuja 
de garantir a alocação de cerca de 15% do Orçamento 

para o sector de Saúde;

• É necessário tornar o sector de Água e Saneamento 
mais transparente, como o processo de descentraliza-
ção as acções de água e saneamento foram aglutinadas 
nas Direcções Provinciais de Infra-estruturas, que para 
além das actividades deste sector têm outras de cons-
trução de infra-estruturas, o que dificulta ainda mais a 
análise do sector.

• É urgente melhorar a apresentação, redacção e estatísti-
cas dos mapas do PQG, de forma geral nos sectores em 
análise. Nota-se um esforço do executivo em transmitir 
à sociedade que algumas metas foram cumpridas, mas 
persiste o problema geral de incongruência de indica-
dores e medidas de mensuração. Por exemplo, boa par-
te dos indicadores são apresentados em percentagem 
sem necessariamente se apresentar o universo (total) 
a que se refere, um aspecto que camufla a realidade e 
a significância do investimento feito e dificulta, sobre-
maneira, a monitoria por parte da Sociedade Civil;

• É preciso trazer estatísticas de género no sector de Saú-
de, pelo menos nos moldes que são apresentados no 
sector de Água e Saneamento.
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Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas 
diz que moçambicanos pagam pouco pelo 
consumo dos combustíveis

Ambiente turvo entre Governo e gasolineiras

Associação Mo-
çambicana de Em-
presas Petrolíferas 
chamou imprensa, 

na quinta-feira da semana 
passada, 21 de Abril, para, 
mais uma vez, se queixar 
de uma dívida que o Gover-
no tem com esta agremiação 
referente à compensação às 
gasolineiras para não subi-
rem os preços. Trata-se de 
uma dívida que se situa en-
tre 110.000.000 a 120.000.000 
milhões de dólares.

As gasolineiras conside-
ram que a falta de pagamento 
dos valores das compensa-
ções acarreta prejuízos enor-
mes. E por isso sugerem a re-
visão da estrutura de preços, 
para adequá-la às dinâmicas 
do mercado internacional.

Segundo o presidente da 
AMEPETROL, Michel Usse-
ne, a estrutura de preços não 
tem sido adequada em corres-
pondência com as variações 
internacionais do preço dos 
combustíveis, e este factor tem 
ocasionado dois problemas 
substanciais para as empre-
sas que operam em Moçambi-
que. O primeiro que tem a ver 
com o facto de as empresas 
estarem de maneira contínua 
e consistente a vender abai-
xo do preço que deveria ser.

“As empresas têm estado a 
vender abaixo daquilo que é 
a estrutura de preços. Isto faz 
com que o Governo esteja a 
subsidiar este combustível. 
Provavelmente o público em 
geral não tem conhecimento 
de que o combustível que tem 
estado a comprar é fruto de 
subsídio. Tem estado a receber 
um subsídio generalizado. Este 
subsídio que o público tem es-
tado a receber faz com que o 
Governo tenha uma dívida para 
com as empresas distribuidoras 
de combustíveis”, disse Mi-
chel Ussene numa conferên-

cia de imprensa, em Maputo.
Segundo Michel Ussene, 

a situação de dívida faz com 
que as empresas estejam ne-
gativas nos seus fluxos de 
caixa e tenham dificuldades 
de voltar a comprar “stocks” 
e manter os níveis aceitáveis.

“A dívida que o Estado mo-
çambicano tem para com as 
gasolineiras, devemos es-
tar na casa dos 110.000.000 
de dólares a 120.000.000 
de dólares”, afirmou.

Michel Ussene disse que a As-
sociação está a viver numa situa-
ção em que as empresas distri-
buidoras de combustível já não 
se encontram em condições de 
continuar a actividade sem que 
estes factores sejam resolvidos 
ou minimamente acautelados.

“Há um outro elemento mui-
to importante no processo da 
importação. As empresas são 
obrigadas a fazer o desembol-
so antecipado, a partir do pro-
cesso de emissão das garantias 
bancárias. Este custo tem o seu 
impacto bastante multiplicador 
porque ocorre antes da entrada 
do produto nos ‘stocks’”, disse 
Michel Ussene e acrescentou: 
“A diferença entre o preço final 
que a estrutura de preços do país 
marca e aquilo que é o preço 

real, este valor é muito eleva-
do. As empresas associadas tem 
consciência de que o Governo 
está a trabalhar para encon-
trar soluções que possam mi-
tigar esta variação de preços”.

Preço desajustado
A Associação considera 

que o preço de combustíveis 
em Moçambique está desa-
justado daquilo que deve-
ria ser o preço internacional.

Na óptica da AMEPETROL, 
deve haver uma correcção da 
estrutura de preços para permi-
tir que as empresas tenham ca-
pacidade de realizar caixa para 
voltarem a comprar o produto.

A relação entre o Governo e 
as gasolineiras anda turva devi-
do à dívida. Antes da última su-
bida do preço dos combustíveis 
em Moçambique, o Governo 
tinha apresentado um conjun-
to com medidas de alívio, em 
resposta ao comportamento dos 
preços no mercado internacio-
nal, mas as gasolineiras rejeita-
ram essa proposta. Os combus-
tíveis tiveram mesmo de subir.

Segundo a nova estrutura 
de preços, em vigor desde 17 
de Março, a gasolina passou a 
ser 8,00 meticais mais cara, ou 
seja, subiu de 69,04 meticais 

para 77,39 meticais. O gasó-
leo é 9,00 meticais mais caro, 
passando 61,71 para 70,97 me-
ticais. O petróleo de ilumina-
ção passou de 47,95 meticais 
para 50,16 meticais. O gás de 
cozinha passou de 71,02 meti-
cais para 80,49 meticais. O gás 
para veículos subiu de 32,69 
meticais para 37,09 meticais.

Máfia tomou conta do negócio 
dos combustíveis

Segundo uma leitura feita 
pelo  à es-
trutura de preços, a aquisição 
do combustível (preço básico) 
no mercado internacional é de 
43,11 meticais para a gasoli-
na, 40,60 meticais para o gasó-
leo, 53,99 meticais para o gás 
de cozinha e 35,50 meticais 
para o petróleo. É nesta base 
de preços que os combustí-
veis chegam em Moçambique.

Já em Moçambique, co-
meçam as taxas que tornam 
os combustíveis mais caros.

Primeiro, temos o que se cha-
ma “preço à porta do distribui-
dor para a instalação central de 
armazenagem”. Aqui, a gasolina 
passa a custar 69,15 meticais; o 
petróleo passa a custar 43,12 me-
ticais; o gasóleo passa a custar 
62,73 meticais; o gás de cozinha 

passa a custar 68, 19 meticais.
Segundo a estrutura de pre-

ços, a subida tem a ver com 
os custos de armazenagem e 
IVA (17%) para o distribuidor.

Com a “margem das insta-
lações centrais de armazena-
gem”, aplica-se 1,05 metical 
para a gasolina, petróleo de 
iluminação e gasóleo, e 7,00 
meticais para o gás de cozinha.

O IVA no distribuidor encare-
ce a gasolina em 8,86 meticais 
e o gasóleo em 8,43 meticais.

Mas as taxas não param por 
aqui. Segue-se a fase do “esta-
belecimento do preço à porta do 
distribuidor/armazenista cen-
tral, para retalhista/consumidor 
final”. Aqui, a gasolina passa a 
custar 70,23 meticais; o petró-
leo de iluminação passa a cus-
tar 44,17 meticais; o gasóleo 
63,96 meticais; o gás de cozinha 
passa a custar 75,19 meticais.

O que influencia os pre-
ços nesta fase é o “diferencial 
de transporte”, que consome, 
para a gasolina, 0,74 meticais; 
0,74 meticais para o petróleo; 
0,74 meticais para o gasóleo.

Existe ainda o “IVA do dis-
tribuidor e instalação central 
de armazenagem”, que con-
some, para a gasolina, 8,99 
meticais; 0,13 meticais para o 
petróleo de iluminação; 8,55 
meticais para o gasóleo; 0,22 
meticais para o gás de cozinha.

Existe também a margem dos 
retalhistas, que é de 5,25 meticais 
para a gasolina, petróleo e gasó-
leo, e 4,00 meticais para o gás.

As taxas pagas em cada uma 
das fases fazem com que o pre-
ço da venda final passe a ser 
de: gasolina – 77,39 meticais; 
gasóleo – 70,97; gás de cozi-
nha – 80,49; petróleo – 50,16.

Lembre-se que o preço no mer-
cado internacional é de: 43,11 
meticais para a gasolina; 40,60 
meticais para o gasóleo; 53,99 
meticais para o gás de cozinha; 
35,50 meticais para o petróleo.

 

A

Os combustíveis chegam a Moçambique por 43,11 meticais para a gasolina, 40,60 meticais para o gasóleo, 
53,99 meticais para o gás de cozinha e 35,50 meticais para o petróleo. Já em Moçambique, os preços são 

duplicados pelo Governo e pelas gasolineiras. Ainda assim, dizem que é pouco

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
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Detido suposto sequestrador na Beira

Cidade de Maputo procura sair da lista das 
três províncias com maior incidência

Combate ao VIH/SIDA

Serviço Nacional de 
Investigação Crimi-
nal, em Sofala, apre-
sentou, na quinta-

-feira da semana passada, 21 
de Abril, na cidade da Beira, 
centro de Moçambique, um 
indivíduo sob sua custódia, in-
diciado de organizar raptos de 
agentes económicos na região.

“Este indivíduo foi detido no 
dia 19 de abril de 2022, em cum-

primento de mandado de busca e 
captura emitido pelo Tribunal Ju-
dicial da Província de Sofala. Ele 
está indiciado em vários crimes, 
com destaque para rapto e roubo 
agravado” disse Alfeu Sitoe, por-
ta-voz do SERNIC em Sofala.

Alfeu Sitoe falava a jornalistas 
na Beira e disse que o indivíduo 
detido faz parte duma quadrilha 
de dois elementos, que, no pas-
sado mês de Dezembro, foram 
presos, acusados de prática de 
mesmo tipo de crime na região.

“Se se recordam, em Dezembro 

passado, quando apresentámos o 
grupo de raptores composto por 
Ayob, Samir Ayob e Manuel Chi-
co, dissemos que o grupo estava 
reforçado por um indivíduo que 
acabava de ser libertado, após 
ter concluído a sua pena na ca-
deia da ‘Cabeça do Velho’, na 
cidade do Chimoio”, afirmou.

“É este individuo que vinha 
reforçar o grupo para protago-
nizar aquele rapto, que acabou 
não acontecendo devido à pronta 
intervenção do SERNIC”, disse.

O indiciado também é acusado 

de ser o organizdor de assaltos a 
estabelecimentos comerciais e a 
agentes com poderio económico.

“Mas também este indivíduo 
faz parte de um grupo que prota-
gonizava assaltos aqui na cidade. 
Ele, neste crime de roubo, é o 
único que sempre procurou indi-
car estabelecimentos que movi-
mentam elevadas somas de valo-
res e, por via disso, comunicava 
ao seu grupo para este executar 
o assaltos”, disse e acrescentou 
que o grupo já executou vários 
assaltos na cidade, com desta-

que para o supermercado por-
tuguês localizado no Bairro de 
Maquinino, que vitimou um ci-
dadão de nacionalidade chinesa.

O SERNIC disse também 
que este é o culminar de um 
processo de investigação sobre 
este grupo e que, em breve, se-
rão apresentados outros indiví-
duos envolvidos nos mesmos 
esquemas de raptos e assaltos 
com recurso a armas de fogo.

 

cidade de Maputo, 
considerada como 
uma das três provín-
cias com maior índi-

ce de casos de VIH/SIDA, quer 
intensificar estratégias para re-
duzir cada vez mais o índice de 
novas infecções por esta doença.

A província de Gaza, a cidade 
de Maputo e a província de Ma-
puto continuam com uma preva-
lência muito alta de VIH/SIDA, 
contrariamente a Niassa, Tete e 
Nampula. Esta situação aumen-
ta a preocupação dos dirigentes 
que, na quinta-feira da semana 
passada, 21 de Abril, se reuni-
ram para o balanço da resposta 
multissectorial anual e trimes-
tral, para encontrar estratégias 
de como alterar a situação. O 
Conselho de Serviço de Repre-
sentação Estado na Cidade de 
Maputo, instituições públicas e 
instituições privadas e membros 
de organizações não-governa-
mentais que lidam com o proble-
ma do VIH/SIDA na cidade de 
Maputo reuniram-se na primei-

ra sessão do Conselho Provin-
cial, para, em conjunto, encon-
trar estratégias mais eficientes 
com vista à redução de casos de 
VIH/SIDA nesta zona do país.

O secretário de Estado da cida-
de de Maputo, Vicente Joaquim, 
que, na qualidade de presidente 
deste órgão, dirigiu o encontro, 
disse que há já um trabalho que 

está a ser feito para que a maioria 
dos citadinos de Maputo conheça 
o seu estado serológico, de modo 
a iniciar o tratamento e evitar 
transmitir a doença aos outros.

“Devemos trabalhar para que 
as pessoas saibam que estão in-
fectadas e, uma vez conhecido o 
seu estado, façam de tudo para se 
tratar e evitar infectar as outras. 

Melhorámos muito, porque, no 
início da doença, as pessoas ti-
nham medo de se apresentar às 
unidades sanitárias. Há um tra-
balho que estamos a realizar para 
que as pessoas conheçam o seu 
estado”, disse Vicente Joaquim.

Por sua vez, a secretária exe-
cutiva do Conselho Provincial 
do Combate ao VIH/SIDA, Al-
devina Carlos Nhantumbo, disse 
que, no ano passado, a cidade de 
Maputo, registou uma prevalên-
cia de 17,5, com 153,000 de pes-
soas que vivem com VIH/SIDA, 
das quais 7.800 são crianças dos 
0 a 14 anos de idade; 90.000 são 
mulheres com mais de 15 anos 
de idade, e 9,000 são adolescen-
tes, raparigas e mulheres jovens, 
com idade dos 15 aos 24 anos.

Sobre acções de resposta a este 
mal que afecta a maioria da popu-
lação de Maputo e dos moçambi-
canos, Aldevina Nhantumbo enu-
merou uma série de estratégias e 
acções, que incluem: melhoria da 
interacção para o conhecimento 
e participação do CPCS em ac-
tividades dos parceiros; harmo-
nização das metas, indicadores 
e linhas de base do Plano Ope-

racionalização e de Monitoria 
do PEN V; promoção de acções 
de sensibilização para a redução 
do estigma e da discriminação.

“Continuamos a disseminar 
o PEN V, estratégia de preser-
vativo e outros documentos 
orientadores, apoio técnico aos 
agentes implementadores, capa-
citações de pontos focais distri-
tais e da Função Pública; cons-
ciencialização de pacientes em 
relação à carga viral; integração 
de pacientes que aderem em 
modelos diferenciados de saú-
de, entre outras actividades que 
julgamos ser úteis para alcan-
çar os nossos objectivos”, disse.

Nesta primeira sessão do Con-
selho Provincial de Combate ao 
VIH/SIDA da cidade de Maputo, 
foi apresentado o balanço anual e 
trimestral da resposta multissec-
torial ao VIH/SIDA e as novas 
abordagens da Profilaxia Pré-
-Exposição. Analisou-se também 
os resultados do Inquérito Bio-
lógico Comportamental IBBS 
2020-2021 na população-chave.
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Este espaço é da 
responsabilidade da

O que deve saber sobre o seguro 
de equipamento electrónico?

1. O que é Equipamento Electróni-
co?

Por equipamento electrónico entende-se 
todo o equipamento que depende de cor-
rente eléctrica ou campos electromagnéti-
cos para funcionar e todo o equipamento 
para geração, transferência e medição 
dessas correntes.
Trata-se de aparelho fixo ou portátil ma-
nipulado por meio de um microproces-
sador, que abrange a entrada, verificação, 
armazenamento, recuperação, transfor-
mação e produção de novas informações 
a partir dos dados iniciais, como por ex-
emplo: frigoríficos, equipamentos de ar 
condicionado, televisão, computadores, 
máquina de lavar roupas, aspiradores, tel-
efones, entre outros.
2. O que é o seguro para equipa-

mento electrónico?
O seguro de equipamento electrónico 
garante a cobertura dos danos acordados 
entre o tomador do seguro e a seguradora, 
sobre o equipamento electrónico con-
stante da apólice.
3. Quais são as coberturas-base 

mais comuns do seguro de equi-
pamento electrónico?

Comummente, com variação da desig-
nação de cada cobertura, este seguro co-
bre:
· Danos Materiais – garante a 

cobertura de danos de origem 
externa e involuntária ao equipa-
mento seguro. Tais danos podem 
decorrer de incêndios, raio, ex-
plosão, fenómenos da natureza, av-
arias eléctricas e mecânicas. Nesta 
cobertura, a seguradora pode ainda, 
se assim for acordado juntamente 
ao tomador do seguro, responsa-
bilizar-se pelo pagamento, até um 
determinado limite, de indemni-
zações pelos danos decorrentes 
das despesas incorridas durante e/
ou após a ocorrência do sinistro e 
os valores referentes aos danos ma-
teriais líquidos, comprovadamente 
sofridos pelo tomador do seguro 
e/ou segurado, com vista a evitar 
o sinistro, minorar o dano ou sal-
vaguardar o equipamento seguro.

· Roubo – garante o pagamento de 
indemnizações, até o limite con-
tratado, de danos decorrentes de 
roubo do equipamento seguro. Dito 
de outro modo, esta cobertura asse-
gura a indeminização nos casos de 
subtração com emprego de ameaça 
grave à vida ou integridade física.

4. Quais são as coberturas comple-
mentares mais comuns do seguro 
de equipamento electrónico?

As coberturas complementares mais co-
muns deste seguro são:
· Danos verificados durante o trans-

porte do equipamento;
· Danos verificados ao equipamento 

seguro fora do local de risco;
· Remoção Temporária do equipa-

mento seguro;
· Danos decorrentes de vandalismo, 

greve, tumultos ou outras alter-
ações da ordem pública.

5. Quais são as principais exclusões 
do seguro de equipamento 
electrónico?

As exclusões mais comuns do seguro de 
equipamento electronico são:
· Falhas ou defeitos conhecidos pelo 

tomador do seguro ou segurado, à 
data da contratação do seguro, ou 

durante a vigência do seguro, in-
cluindo as suas consequências e 
não que não tenham sido reporta-
dos à seguradora;

· Danos e perdas sofridas em conse-
quência ou conexão com o desgaste 
ou depreciação tecnológica do eq-
uipamento electrónico seguro;

· Danos decorrentes de corrosão ou 
desgaste de qualquer peça de equi-
pamento causados pela utilização 
normal, funcionamento ou outra 
deterioração gradual;

· O custo de reprodução de dados, 
quer estejam registados em cartões, 
fitas, discos ou de outra forma, a 
não ser que estipulados especifica-
mente no contrato de seguro;

· Perda da utilização de equipamento 
ou outras perdas consequenciais, 
danos ou responsabilidade, seja 
de que natureza for, para além das 
perdas estipuladas especificamente 
nesta apólice;

· Defeitos de fabrico ou de material, 
vício intrínseco, má qualidade, uso 
indevido ou mau acondicionamen-
to dos equipamentos segurados; 

· Paralisação de actividades e lucros 
cessantes

· Reacção nuclear, radiações ioni-
zantes ou contaminação por radio-
actividade de qualquer combustível 
ou resíduo nuclear, combustão de 
material nuclear, material de armas 
nucleares ou qualquer processo de 
igual natureza; 

· Danos de qualquer origem, so-
bre equipamento electrónico fixo, 
quando a sua utilização seja fora do 
local seguro, sem prévia anuência 
da Seguradora;

· Equipamentos cuja guarda tenha 
sido transferida a terceiros (com-
panhias aéreas, transportadores 
no geral, hotéis, clientes, fornece-
dores, empresas de segurança e 
outros);

· Equipamentos electrónicos perten-
centes a terceiros sob posse, uso ou 
guarda do tomador do seguro e/ou 
segurado;

· Perda, dano ou recuperação de soft-
ware de qualquer natureza;

· Indisponibilidade de qualquer es-
pécie ou perda de mercado.

6. Porquê contratar um seguro de 
equipamento electrónico?

Nos dias que correm, os equipamentos 
electrónicos são quase parte da vida dos 
seus titulares, permitindo-lhes desenvolv-
er diversas actividades, estar em múlti-
plos lugares e um vasto leque de soluções 
práticas e rápidas.
Além do valor emocional, os equipamen-
tos electrónicos custam dinheiro e a sua 
utilização está sujeita a muitos riscos, seja 
por roubo, seja por descargas atmosfé-
ricas, entre outros eventos adversos e que 
podem danificar o equipamento.
Assim, o seguro de equipamentos 
eletrónicos garante o ressarcimento por 
esses danos, evitando que tenha que su-
portá-las directamente e transferindo esta 
responsabilidade para uma seguradora.
Com isto pode usufruir tranquilo, dos 
seus equipamentos, ciente que em caso 
de verificação dos riscos contratados, a 
seguradora assegurará a reposição ou res-
sarcimento pelas perdas ou danos.
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Por Afonso dos Santos

Terrorismo dos pobres?

um jornal português, 
pode ler-se o seguinte: 
“Mas as causas desse 
conflito não residem, 

como o Governo moçambicano 
anda a propagar à comunidade 
internacional, numa invasão ter-
rorista islâmica oriunda do ex-
terior. Não, as causas são inter-
nas; foi o próprio Governo que, 
devido a décadas de negligência 
da população local, contribuiu 
para a radicalização dos insur-
gentes, em especial dos jovens”.

Para se perceber em que ní-
vel de idoneidade estamos, 
assinale-se, desde já, que o 
Governo moçambicano nunca 
“propagou” que se trata de uma 
“invasão terrorista islâmica”.

Mas o que nos interessa, aqui, 
é a tese das causas internas.

O autor do texto no jornal 
português publicou um outro 
texto, com o título: “Não ao 
apoio militar a um Governo que 
despreza o povo”. E, no mesmo 
texto, chama ao terrorismo “a 
guerra civil no Norte do país”.

Não se pretende fazer aqui 
publicidade a esse jornal nem 
ao autor dos textos, por isso os 
seus nomes não são referidos, 
nem é necessário, porque isto 
nada tem de inédito ou original. 
A tese das causas internas é a 
“verdade oficial” que foi fabri-
cada por uma intensa campanha 
levada a cabo por um conluio 
constituído por algumas orga-
nizações não-governamentais 
(financiadas por Embaixadas 
e Agências governamentais 
estrangeiras) e supostos “pes-
quisadores” e “especialistas” e 

também alguns órgãos de infor-
mação a quem convém propa-
gar a tese das causas internas.

Mas esta “verdade oficial” tem 
tanta validade como a “verdade 
oficial” da autoria do Governo, 
seja ela qual for. Uma “verdade 
oficial” é sempre uma “verda-
de” fabricada segundo as conve-
niências, ou seja, é uma mentira. 
E a tese das causas internas não 
é mais do que isso: uma mentira.

Numa circunstância em que o 
Governo é a única entidade que 
tem hipótese de criar a força ne-
cessária para pôr fim ao assas-
sinato e decapitação de pessoas 
inocentes e indefesas e a actos 
de incendiar aldeias, tomar o 
Governo como alvo principal 
da culpabilização é uma forma 
de fazer o jogo do terrorismo.

Se há alguma culpa a atri-
buir ao Governo, será a de ter 
deixado o fenómeno crescer 
durante três anos, até atingir 
as proporções que atingiu, não 
sendo de excluir a hipótese de 
que os que estão actualmen-
te no poder também tivessem 
interesse de que assim fosse.

A frente de propaganda ideo-
lógica da agressão terrorista 
contra Moçambique actua assim 
mesmo, abertamente, em órgãos 
de informação convencionais, 
oficiais (isto é, criados legalmen-
te, não clandestinos). E isto só 
demonstra que as ramificações 
do terrorismo estão muito para 
além do que possamos imaginar.

O que mais sobressai nesta 
campanha de justificação do ter-
rorismo é a adesão aos motivos 
alegados pelos próprios terro-

ristas e a completa indiferença 
pelas vítimas. Falta saber se, no 
caso em que as pessoas assassi-
nadas e decapitadas fossem pes-
soas da sua família e se as casas 
incendiadas fossem as suas, se 
também teriam tanto empe-
nho em justificar o terrorismo.

O resultado que era pretendi-
do e que foi alcançado – está à 
vista de todos, só não vê quem 
não quer, além daqueles que fin-
gem que não vêem, porque pre-
tendem esconder isso – era pa-
ralisar o projecto de gás natural 
na província de Cabo Delgado, 
o qual poderia eventualmente 
gerar rendimentos para o país. 
Paralisar esse projecto é uma 
forma de lutar contra a pobreza?

Assassinar e decapitar pessoas 
e incendiar aldeias é uma forma 
de luta dos pobres? Há um certo 
tipo de gente abastada que gosta 
de associar pobreza e criminali-
dade, que é o mesmo que dizer 
que os pobres sofrem da tendên-
cia de se tornarem criminosos.

Um outro texto diz que, o Par-
lamento Europeu, numa Resolu-
ção, “sublinhou a necessidade 
de o Governo moçambicano tra-
balhar para a eliminação de al-
gumas das causas profundas do 
terrorismo, tais como a insegu-
rança, a pobreza, a violação dos 
direitos humanos, a desigualda-
de, a exclusão, o desemprego, a 
degradação ambiental, a corrup-
ção e a má utilização dos fundos 
públicos e a impunidade, no sen-
tido de assim contribuir consi-
deravelmente para a erradicação 
das organizações terroristas”.

Ora isto é uma excelente no-

tícia, visto que, se estas são as 
“causas profundas” do terroris-
mo e se, em Moçambique, só há 
terrorismo numa zona na pro-
víncia de Cabo Delgado, a úni-
ca conclusão possível é que em 
todas as outras nove províncias 
não há insegurança, não há po-
breza, não há violação dos direi-
tos humanos, não há desigual-
dade, não há exclusão, não há 
desemprego, não há degradação 
ambiental, não há corrupção, 
não há má utilização dos fundos 
públicos, não há impunidade.

Este é talvez o factor princi-
pal que demonstra como isto é 
uma campanha de intoxicação 
da opinião pública. Esta cam-
panha usa uma técnica de de-
sinformação que consiste em 
tomar um aspecto que é apenas 
uma parte de um todo, isolá-lo 
do resto e analisá-lo como se 
ele fosse a realidade completa.

É o que fazem quando dizem 
que são “os jovens de Cabo Del-
gado” e nada dizem sobre qual 
é a percentagem desses “jovens” 
em relação aos jovens que são as 
vítimas dos terroristas, designa-
damente os jovens deslocados.

Toda esta campanha está 
montada com base na ocultação 
dos factores principais. Ocul-
tam que esta forma de actuação 
corresponde integralmente a 
um padrão que está a ser apli-
cado em vários países de Áfri-
ca. Nada dizem sobre o circuito 
de fornecimento de armas aos 
terroristas. Nada dizem sobre 
os possíveis interesses que gi-
ram à volta da “economia do 
petróleo” (concorrência; evi-

tar que o preço baixe; ser pre-
texto para a entrada de tropas 
estrangeiras; obter condições 
mais favoráveis e instaurar 
um Estado dentro do Estado).

Um dos propagandistas mais 
activos desta campanha que pre-
tende convencer a opinião pú-
blica de que o terrorismo é a for-
ma de luta dos pobres – que é o 
mesmo que dizer que os pobres 
têm vocação para o terrorismo – 
afirmava, em declarações a uma 
rádio estrangeira, que ele não sa-
bia se já tinha chegado, ou não, 
a “fase da ajuda humanitária”.

Ficamos, assim, a saber que, 
afinal, a “ajuda humanitária” 
é uma fase do processo relati-
vo à obscura teia de interesses 
em que se enraíza o terrorismo.

E não se consegue resistir à 
tentação de fazer uma pergun-
ta: será que o objectivo de criar 
condições para que seja neces-
sária “ajuda humanitária” em 
grande escala não é uma das tais 
causas internas do terrorismo?

É que a pobreza é um recurso 
não-natural muito lucrativo para 
alguns, e o negócio da “ajuda 
humanitária” e dos “projectos 
sociais” é um dos mais rentáveis.

Mas é preciso reconhecer 
que há efectivamente uma 
causa interna: a existência de 
petróleo numa zona de Cabo 
Delgado, a qual (por uma 
coincidência fabulosa!) é pre-
cisamente o alvo da “luta 
terrorista contra a pobreza”.

N
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Agenda cultural e social

LITERATURA E LIVROS
28 de Abril (quinta-feira)

• Apresentação do livro “Carla”, da au-
toria de Sérgio Raimundo Militar, às 
17h00, no Centro Cultural Português.

3 de Maio (terça-feira)
• Festival de literatura “Resiliência”, às 

11h00, no Centro Cultural Português.
TEATRO

30 de Abril (sábado)
• Apresentação da peça “Maria do Bair-

ro”, às 17h00, na Galeria “Vivos pela 
Arte”.

• Apresentação da peça “Bye Bye Más-
cara”, com o grupo de teatro “Thwirro”, 
às 15h00, na “Casa dos Encenadores”.

• Apresentação da peça “O Resistente da 
Town”, às 15h00, no Cine-Teatro “Gil-
berto Mendes”.

CINEMA
29 de Abril (sexta-feira)

• Exibição do filme “Terra Amarga”, às 
21h00, no Centro de Cinema, em Ma-
puto.

• Exibição do documentário “Zonas de 
Risco”, de Américo Chabisso e Alberti-
na Zandamela, às 15h00, no Cine Mon-
te-Alto, em Chimoio.

• Exibição do filme “Virgem Margarida”, 
às 20h00, no Campo do Cape Cape, em 
Maputo.

EXPOSIÇÕES
27 de Abril (quarta-feira)

• Inauguração da exposição colecti-
va “Sinais ocultos da pandemia”, às 
18h00, na Galeria “Vivos pela Arte”.

• Patente a exposição “Musambique”, no 
Centro Cultural Português. Até ao dia 7 
de Maio.

• Patente a exposição colectiva “Colec-
ção Crescente”, na Galeria “Kulungua-
na”, em Maputo.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS
29 de Abril (sexta-feira)

• Sessão de leitura de contos infantis 
com Adriana Cabrita, Teresa Cumbe e 
Timóteo, às 9h30, no Centro Infantil 
“Meninos Alegres”, em Maputo.

• Sessão de dança e comédia para crian-
ças, às 10h00, no recinto da Escola Por-
tuguesa.
PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, 

DEBATES 
27 de Abril (quarta-feira)

• Debate sobre a Política de Revisão de 
Terras, às 16h00, na Universidade Joa-

quim Chissano.
• “Reunião das manas” para adoptar me-

canismos e estratégia para o combate à 
violência doméstica. às  11h00, no Ho-
tel Indy Village, em Maputo.

28 de Abril (quinta-feira)
• Debate sobre transformação digital: 

“Desafios e oportunidades na gestão de 
organização e pessoas”, às 15h00, nas 
plataformas digitais da “Primavera Bu-
siness”.

• Conversa sobre estratégia de combate 
aos casamentos prematuros, às 10h30 
na Associação Juvenil “Kubastira”, em 
Manica.

29 de Abril (sexta-feira)
• Palestra sobre a importância da mento-

ria para a criação de um negócio, com 
Alexandre Taimo, às 15h00, nas plata-
formas digitais da “Casa do Empreen-
dedor”.

• Debate sobre como re construir os valo-
res socioculturais de Moçambique, com 
os sociólogos Edson Wambire, Amina 
Cumbe e Ester Mussica, às 13h00, no 
Auditório Municipal “Carlos Tembe”.

30 de Abril (sábado)
• Formação sobre o processo de transição 

energética em Moçambique, às 18h00, 
no Hotel Tivoli.

• Palestra sobre “Inteligência emocional: 
treino. técnica e tomada de decisão”, 
às 15h00, nas plataformas digitais da 
“Eduk”.

3 de Maio (terça-feira)
• Conferência Nacional sobre “Jornalis-

mo sob cerco digital: restrições e am-
pliação das liberdades”, organizada 
pelo “Misa Moçambique”, às 9h00, no 
Hotel Indy Village. 

ENTRETENIMENTO
27 de Abril (quarta-feira)

• Selecção de modelos fotográficos, às 
9h00, no espaço “Glamour”, no Bairro 
do Alto-Maé.

28 de Abril (quinta-feira)
• “Noite de constelações”, às 18h00, no 

Centro Cultural Brasil-Moçambique.
• Música com Sisthafrica, às 18h30, na 

Fundação Fernando Leite Couto.
• Música com Delta Cumbane e banda 

“Nandz”. às 18h30, na “Casa Tropical”, 
em Inhambane.

• “Txiling do Inverno”, às 18h00, na 
“Casa Guião”, na  Mafalala.

29 de Abril (sexta-feira)
• Seminário de “kizomba”, às 11h00, 

com a coreógrafa Neyde Frida e Jacinto 

Khomo, na sala de recreação do “Ma-
puto Shopping Center”.

• Noite divertida com Xixel Langa e Ca-
simiro Nyusi, às 19h00, no Anfiteatro 
da Televisão de Moçambique.

• Jesse e banda “Malunguissa”, às 19h00, 
no “Kardápio Caseiro”.

• Noite do improviso com moderação do 
Legacy-G, às 19h00, no “Bar do Alto-
-Maé”.

• Sarau de poesia erótica, com Omar Su-
culane, Miguel Sambo e Neusa Matsi-
nhe, às 20h00, na “Casa do Artista”, em 
Quelimane.

• Actuação de Agapito com o DJ Lil Cua, 
às 20h00, no Farol da Catembe.

• Sessão de “whisky” e vinho, às 9h00, 
no Hotel Cardoso.

30 de Abril (sábado)
• “Jazz no Franco”, às 21h00, no Centro 

Cultural Franco-Moçambicano.
• “Karaoke” com Filipão Marques, às 

19h00, no “Uptown Café”.
• “Festival das manas”, com música, 

poesia e dança, às 17h00, no Restau-
rante Galeria “Piriquitas”.

1 de Maio (domingo)
• Actuação alusiva ao Dia dos Trabalha-

dores, com Matilde Conjo, às 22h00, 
no “Bilene Stop”.

3 de Maio (terça-feira)
• Formação de principiantes para bolos e 

salgados, às 14h00, na Escola de Culi-
nária “Assu Doces”.

OUTRAS ACTIVIDADES

27 de Abril (quarta-feira)
• Actividades recreativas com o “Grupo 

de Desbravadores”, às 6h30, na Ponta 
do Ouro. Ponto de partida: Escola Náu-
tica.

• Campanha de vacinação de animais, às 
7h00, nas secretarias dos bairros da ci-
dade de Maputo. 
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Vitória Diogo na lista de 
beneficiários da "grande farra"

Caso Helena Taipo

itória Diogo, secre-
tária de Estado na 
pProvíncia de Ma-
puto e ex-ministra 

de Trabalho, foi citada, na 
quarta-feira da semana pas-
sada, durante o julgamento 
do caso de desvio de 113 mi-
lhões de meticais na Direc-
ção Nacional do Trabalho 
Migratório, uma instituição 
adstrita Ministério do Tra-
balho, como accionista da 
empresa “Mulher Investi-
mentos”, uma das empresas 
usadas para o desvio de par-
te dos 113 milhões de meti-
cais. Segundo o que consta 
nos Autos, a  “Mulher In-
vestimentos” beneficiou de 
10.000.000,00 de meticais.

A informação foi divul-
gada por Inácio Matsinhe, 

advogado da ex-ministra 
do Trabalho Helena Tai-
po, que é ré no processo.

Anastácia Zitha, em repre-
sentação da Direcção Nacio-
nal do Trabalho Migratório, 
e Elsa Jonas, em representa-

ção da empresa “Mulher In-
vestimentos”, celebraram um 
contrato, em 20 de Novembro 
de 2013, para fornecimen-
to de material de construção 
para os projectos de reinser-
ção dos ex-trabalhadores mi-

neiros e seus dependentes, no 
valor 4.400.000,00 meticais.

Também foi efectuado um 
pagamento de dois milhões de 
meticais por meio de um che-
que com o número 393, datado 
de 30 de Maio de 2014, à em-

presa “Mulher Investimentos”.
Foi também celebrado um 

contrato para fornecimen-
to de material para cons-
trução, no âmbito do pro-
jecto de reinserção social, 
no valor de 2.250.000,00, 
em 24 de Abril de 2014.

A empresa “Mulher Inves-
timentos” recebeu 500.000,00 
meticais para fornecimen-
to de material de constru-
ção referente aos projectos 
de reinserção social dos mi-
neiros, à ordem da Direc-
ção do Trabalho Migratório.

A empresa de que Vitória Dio-
go é accionista subcontratou a 
“Indomobil” para realizar uma 
parte do objecto do contrato.

Não foi possível entrar em 
contacto com Vitória Dio-
go. Não atendeu o telefone, 
nem respondeu às mensagens 
de texto que foram enviadas.
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ezenas de acácias fo-
ram plantadas, no sá-
bado, 23 de Abril, ao 

longo da Avenida 24 de Julho, 
na cidade de Maputo, no pros-
seguimento da iniciativa “Cui-
dar da nossa casa comum”, 
promovida pela Comissão Epis-
copal de Justiça e Paz, da Igre-
ja Católica, em parceria com 
o “Standard Bank” e o Con-
selho Autárquico de Maputo.

Trata-se da continuidade de 
um projecto ambiental lançado 
em Setembro de 2021 e que visa 
o plantio, na cidade de Maputo, 
de cerca de 1.300 árvores de dife-
rentes espécies, em vinte artérias 
da capital, que foram percorri-
das pelo Papa Francisco, duran-
te a sua visita a Moçambique.

No decurso do plantio, o di-
rector de Comunicação e Ma-
rketing do “Standard Bank”, 
Alfredo Mucavela, disse que 
o banco já doou, para este pro-
jecto, cerca de mil árvores, in-
cluindo acácias e palmeiras.

“O envolvimento do ‘Stan-
dard Bank’ nesta iniciativa en-
quadra-se nos esforços visando 
contribuir para o combate ao 
aquecimento global, através do 
plantio de árvores, pois desem-
penham um papel importante 
na conservação do meio am-
biente e na desaceleração das 
mudanças climáticas”, afirmou.

Alfredo Mucavela referiu 
também, aliado a estes benefí-
cios, o facto de a arborização 
proporcionar valor estético à 
cidade, incluindo a sombra. 

O “Standard Bank” tem estado 
a promover projectos ambientais 
desde há cerca de cinco anos.

“Já promovemos o plantio de 
frutícolas nas escolas de Mapu-
to, para prover frutas e sombra 
aos alunos. Na cidade da Beira, 
ajudámos na reposição das ár-

vores que tombaram aquando da 
passagem do ciclone ‘Idai’, para 
além de apoiar a conservação das 
dunas costeiras na praia da Costa 
do Sol, em Maputo, através do 
plantio de árvores e acções de 
educação ambiental”, afirmou.

Por sua vez, o director do 
Departamento de Edificação, 

Parques e Jardins do Conselho 
Autárquico de Maputo, Inocên-
cio Bernardo, disse que o pro-
jecto faz parte de um conjunto 
de iniciativas que o Conselho 
Autárquico tem estado a rea-
lizar, visando o repovoamento 
do parque arbóreo da cidade de 
Maputo, que se encontra degra-
dado, havendo algumas árvores 
que datam do tempo colonial.

“Com o efeito das mudan-
ças climáticas, sentimos que 
há uma necessidade de fazer o 
repovoamento. Não somente 
substituir as que estão danifi-
cadas, mas também aumentar 
o número de árvores”, disse.

Inocêncio Bernardo apelou 
aos munícipes para se juntarem 
a estas iniciativas, contribuin-
do, sobretudo, com o cuidado e 
a manutenção das árvores, pois 

tem sido sistemático assistir a 
actos de vandalização de algu-
mas árvores recém-plantadas. 
“Queremos que as pessoas se 
sintam parte deste projecto, uma 
vez que a cidade é de todos nós.”

Segundo Augusto Bassa, 
secretário-geral da Comissão 
Episcopal de Justiça e Paz, da 
Igreja Católica, desde o dia 6 de 
Setembro do ano passado, que, 
no âmbito do projecto ”Cui-
dar da nossa casa comum”, a 
cidade de Maputo tem vindo a 
acolher trabalhos de plantio de 
árvores ao longo de várias arté-
rias da urbe. “Temos tido uma 
boa participação, e o ‘Standard 
Bank’ abraçou o projecto, dis-
ponibilizando os materiais ne-
cessários para dar continuidade 
à iniciativa ambiental”, afirmou.

Disse também que as árvo-
res embelezam a cidade e dão 
uma sensação de bem-estar. 
Mas não basta plantar árvo-
res, elas precisam também de 
ser devidamente cuidadas.

D

“Standard Bank” e Conselho Autárquico de 
Maputo plantam mil e trezentas árvores
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inte e uma fundado-
ras e gestoras de pe-
quenas e médias em-
presas participam, 

virtualmente, desde quinta-
-feira da semana passada, 21 
de Abril, no “iCreate”, uma 
iniciativa de fortalecimento de 
empresas deste segmento já es-
tabelecidas no mercado e com 
alto potencial para crescer, de 
modo a torná-las mais compe-
titivas e sustentáveis a longo 
prazo.A iniciativa é promovi-
da pelo “Standard Bank”, em 
parceria com a Embaixada do 
Reino dos Países Baixos em 
Moçambique e a “ideiaLab”.

Esta iniciativa surge através 
do “Programa Empoderamen-
to Económico para Mulheres” 
(“Female Economic Empower-
ment Program”), desenvolvido 
pela Embaixada do Reino dos 
Países Baixos, com o “Stan-
dard Bank” e a “ideiaLab”.

O programa terá a duração de 
doze semanas, durante as quais 
serão abordados temas impor-
tantes para a sustentabilidade e 
crescimento das pequenas e mé-
dias empresas, entre os quais se 

destacam: “Oportunidades para 
as pequenas e médias empresas”, 
“Gestão em tempo de crise”, 
“Marketing digital”, “Negócios 
à prova do futuro”, “Evolução 
do modelo de negócios”, “Fi-
nanças para não financeiros”, 
“Soluções de importação e ex-
portação” e “Riscos e seguros”.

Além da capacitação, as par-
ticipantes vão beneficiar de 
mentoria e apoio em consul-
toria empresarial ajustada às 
suas necessidades, exposição 
a oportunidades de merca-

do, acesso a uma variedade de 
serviços de apoio a negócios, 
e também conteúdos de par-
ceiros e especialistas de di-
versos sectores de actividade.

Intervindo na cerimónia de 
abertura, o director da Banca 
de Negócios e Clientes Comer-
ciais de “Standard Bank”, João 
Guirengane, disse que, para o 
banco, o “iCreate” afigura-se 
como uma plataforma de capa-
citação, incubação e exposição 
de pequenas e médias empre-
sas moçambicanas, com vista 
à criação de bases para o seu 
crescimento de modo a que pos-
sam competir no mercado, que 
está cada vez mais disputado.

Por isso, João Guirengane 
espera que a iniciativa resulte 
no fortalecimento das empre-
sas participantes, pois só assim 
é que poderão “ombrear com 
as multinacionais em concursos 
para o fornecimento de produtos 
e prestação de serviços a grandes 
projectos que operam no país”.

E acrescentou: “É importante 
que assegurem que os produtos 
e serviços reúnam os padrões 
de qualidade exigidos pelo mer-

cado. Mais do que isso, criem 
sinergias e promovam inter-
câmbios para fazerem crescer 
as vossas empresas pois isso vai 
resultar em grandes conquistas”.

Na ocasião, a oficial de pro-
gramas de Governação, Género e 

Direitos Humanos na Embaixada 
do Reino dos Países Baixos em 
Moçambique, Odília Marques, 
realçou a importância da capaci-
tação. “Vai ajudar as participantes 
a enfrentar os desafios impostos 
pela dinâmica do mercado, as-
sim como a capitalizar as opor-
tunidades que o país oferece.”

Falando em representação do 
Instituto para a Promoção das 
Pequenas e Médias Empresas, 
Ernesto Ramatane, salientou o 
facto de esta edição do “iCrea-
te” ser dedicada exclusivamente 
a mulheres, o que contribui para 
os esforços que têm sido envi-
dados com vista à promoção da 
equidade de género na sociedade.

“É uma grande oportunidade 
que se abre para o ‘empoderamen-
to’ das mulheres, que participam 
activamente no desenvolvimen-
to económico do país. Por isso, 
o Instituto para a Promoção das 
Pequenas e Médias Empresas tem 
apoiado esta iniciativa”, afirmou.

Por seu turno, a representante 
da “ideiaLab”, Tatiana Pereira, 
exortou as participantes a olha-
rem para a capacitação como uma 
oportunidade para abrir novas 
frentes nos negócios. “Iniciativas 
como estas existem justamente 
para nos prepararem para os de-
safios que existem no mercado. 
Aproveitem esta ocasião para abrir 
as mentes e aprender novas habi-
lidades para vencer no mercado.”

“iCreate”: fundadoras e gestoras de pequenas 
e médias empresas pretendem fortalecê-las
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iveram início na quinta-
-feira da semana pas-
sada, 21 de Abril, no 
povoado de Matambo, 

no distrito de Changara, na 
província de Tete, as obras de 
construção da linha de trans-
missão de energia eléctrica de 
Moçambique para o Malawi. 
Numa extensão de 218 km, 
a linha vai custar 62.000.000 
milhões de dólares, dos quais 
35.000.000 de dólares serão 
para o território moçambicano 
e 27.000.000 milhões de dólares 
para o território malawiano.

O projecto é financiado pelo 
Banco Mundial, Governo da No-
ruega, Governo da Alemanha e 
União Europeia, através da KFW. 
Segundo Cláudio Dambe, direc-
tor de Electrificação e Projectos 
na Electricidade de Moçambique, 

trata-se de um projecto do Go-
verno de Moçambique numa re-
lação com o Governo do Malawi.

“O Malawi tem défice de ener-
gia, e há um acordo para fornecer 
50 megawatts de energia numa 
primeira fase, o que vai permi-
tir arrecadação de divisas para o 
país”, disse Cláudio Dambe, numa 
conferência de imprensa realizada 
ontem na Subestação de Matambo.

As obras incluem a linha de 
transmissão numa extensão 218 
km a 400 Kv, sendo 142 km para a 
parte moçambicana, a partir da Su-
bestação de Matambo até à fron-
teira com o Malawi, no Zóbuè, e 
76 km da parte malawiana, a partir 
da fronteira até à Subestação de 
Pombeya no Malawi. Esta compo-
nente é denominada “Pacote A”.

Existe o “Pacote B”, que inclui 
a construção de uma nova subes-

tação em Matambo, a 400 Kv e a 
extensão da subestação existente, 
que é a 220 Kv, e o desvio da Es-
trada Nacional 301, numa exten-
são de 4,5 km, em Moçambique.

As obras de ampliação da subes-
tação terão um custo de 21.000.000 
milhões de dólares e vão consistir 
na expansão da actual subesta-
ção, o que, segundo a EDM, vai 
garantir maior fiabilidade no for-

necimento de energia aos países 
que actualmente recebem energia 
de Moçambique e também ao Ma-
lawi e para o consumo interno.

Moçambique tem interliga-
ção directa com o Zimbabwe. 
O Malawi é o segundo país com 
o qual Moçambique passa a ter 
interligação directa. Mas, se-
gundo a EDM, é possível haver 
trocas com outros países sem 

que haja interligação directa.
Os trabalhos que hoje atingem o 

ponto mais alto e que terão a pre-
sença do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e do seu homólogo 
do Malawi, Lazarus Chakwe-
ra, iniciaram em Novembro de 
2021. A previsão da conclusão 
do projecto é Novembro de 2023.

Neste momento, estão instala-
dos empreiteiros com os estaleiros 
preparados. O “design” está con-
cluído, estando em curso a aqui-
sição do equipamento. A parte da 
linha está adjudicada à empresa 
indiana “Larssen Tourbo”, selec-
cionada através de um concurso 
público internacional. A execução 
das obras de ampliação da subes-
tação estão a cargo da “Sinohydro-
-Sepco1”, uma “joint venture” 
da China. 

Começaram as obras de construção da linha de 
transmissão de energia eléctrica para o Malawi
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om olhos postos no 
retorno da popu-
lação deslocada ao 
distrito de Mocím-

boa da Praia, a Fundação 
MASC juntou-se aos esforços 
do Governo local, em jorna-
das de limpeza que irão dar 
um novo aspecto às diferentes 
artérias e bairros da vila-sede.

É a resposta da Fundação 
MASC ao chamamento do Go-
verno do distrito de Mocímboa 
da Praia para apoios em prol do 
retorno da população desloca-
da. A Fundação MASC, à luz 
do seu Plano Estratégico 2020-
2030, tem estado a implementar 
diversas iniciativas para a pro-
moção da paz e coesão social e 
reforço de meios de subsistência 

rurais, resistência e criação de 
rendimentos, particularmen-
te no Norte de Moçambique.

Na terça-feira da semana pas-
sada, 19 de Abril, a Fundação 

MASC mobilizou, para Mo-
címboa da Praia, um grupo de 
trinta e três pessoas, que irão 
realizar a limpeza nas artérias e 
bairros da vila-sede do distrito.

Com a duração de vinte e um 
dias, as jornadas de limpeza 
irão facilitar o retorno dos des-
locados para um distrito onde o 
terrorismo deixou um rasto de 
destruição, com escombros ain-
da a dificultarem a instalação das 
pessoas, cerca de dois anos depois 
de estas terem fugido da guerra.

Em Mocímboa da Praia, o 
ponto de partida para a limpe-
za é o Bairro Nanduadua, si-
tuado nos arredores da vila.

As pessoas que irão ajudar na 
limpeza são residentes deste distri-
to que, em consequência dos ata-
ques, tinham-se se deslocado para o 
posto administrativo de Quitunda, 
no distrito de Mocímboa da Praia.

Na recepção da visita que mar-
cou o início do processo, no dia 

19, estiveram presentes os mem-
bros do Governo Distrital e do 
Conselho Municipal de Mocím-
boa da Praia, representantes do 
partido Frelimo e membros das 
Forças de Defesa e Segurança 
de Moçambique e do Ruanda, 
que têm trabalhado para o retor-
no seguro da população. De Pal-
ma, de onde partiram as pessoas 
para a limpeza, também veio 
o administrador João Buchili.

Por ocasião da recepção, o 
secretário-permanente de Mo-
címboa da Praia, João Saraiva, 
apelou à celeridade no traba-
lho, respeito pelos bens que 
forem encontrados e colabo-
ração na vigilância e denúncia 
de comportamentos duvidosos.

s EUA reafirmam o 
seu apoio à aplicação 
das leis de conserva-
ção e gestão florestal 

sustentável na Reserva Espe-
cial do Niassa, a maior área 
protegida de Moçambique. 
Trabalhando em parceria com 
a Administração Nacional de 
Áreas de Conservação, a Socie-
dade de Conservação da Vida 
Selvagem e concessionárias 
privadas da Reserva Especial 
do Niassa, este apoio melhora 
a protecção de florestas, água 
e vida selvagem, ao mesmo 
tempo que melhora o desen-
volvimento económico das co-
munidades dentro da Reserva.

Desde 2015, o Governo dos 
EUA comprometeu-se a investir 
28 milhões de dólares em progra-
mas de apoio à Reserva Especial 
do Niassa. Várias instituições do 
Governo dos EUA contribuem 
para reforçar a capacidade do pes-
soal da Reserva Especial do Nias-
sa no apoio à gestão dos recursos 
naturais e combate aos crimes 
contra a vida selvagem e a explo-
ração da madeira. Estas agências 
incluem a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), o Depar-
tamento de Estado para Assun-

tos Internacionais de Narcóticos 
e Aplicação da Lei e o Serviço 
Florestal dos Estados Unidos. 

Estes programas e parcerias 
com agências governamentais 
moçambicanas têm dado gran-
des resultados como, por exem-
plo, o facto de, desde 2018, ape-
nas um elefante ter sido caçado 
para a extracção de marfim, um 
decréscimo significativo em re-
lação aos milhares de elefantes 
caçados nos últimos vinte anos.

Moçambique está a desenvol-
ver um manual de identificação 
de madeira que irá ajudar os 
guardas-florestais, agentes da lei, 
procuradores e juízes a combater 
o tráfico de madeira e a aplicar 
melhor as leis de conservação. 

O Estado moçambicano julgou 
vinte e dois suspeitos em tribunal, 
resultando em culpados e conde-
nados a penas de prisão que vão de 
um a dezasseis anos, nas provín-
cias do Niassa e Cabo Delgado.

“O apoio do Governo dos EUA 
à Reserva Especial do Niassa 
preserva uma área protegida es-
sencial e as suas grandes popu-
lações de elefantes, pelo que o 
nosso apoio ajuda a aumentar os 
rendimentos domésticos e a pro-
dução agrícola nas comunidades 
circundantes”, disse o embaixa-

dor dos EUA em Moçambi-
que, Peter H. Vrooman. “Este 
trabalho também ajuda Mo-
çambique a deter as redes cri-
minosas internacionais que ali-
mentam a corrupção e roubam o 
capital natural das comunidades.”

Maior do que a Suíça, a Re-
serva Especial do Niassa é re-
conhecida como a mais im-
portante área protegida em 
Moçambique, crucial para a con-
servação global da vida selvagem, 
especialmente do leão africano, 
do cão selvagem e do elefante.

A protecção da vida selvagem, 
a melhoria da gestão dos recursos 
naturais e a promoção do envol-
vimento da comunidade nos es-
forços de conservação nas áreas 
protegidas e nas suas imediações 
são componentes essenciais da 
assistência mais ampla do Go-

Fundação MASC junta-se aos esforços para o 
retorno da população a Mocímboa da Praia

EUA e Governo firmam parceria para protecção 
da vida selvagem e apoio às comunidades
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verno dos Estados Unidos em 
Moçambique. Em estreita cola-
boração com o Governo de Mo-
çambique, o Governo dos EUA 
fornece cerca de 500 milhões 
de dólares em assistência anual 
para ajudar os moçambicanos a 
construir um país mais saudável, 
mais democrático, mais segu-
ro, e mais próspero para todos.

“Economic Briefing” do “Standard 
Bank” marcado para 5 de Maio

om o tema “Actua-
lização macro-eco-
nómica e perspec-
tivas”, o “Standard 

Bank” realiza no dia 5 de 
Maio, em Maputo, o “Econo-
mic Briefing”, com o objec-
tivo de fornecer importantes 
percepções sobre a economia 
aos seus clientes e parceiros, 
para orientá-los na tomada 
de decisões nos negócios.

O evento terá a participação 
de oradores estrangeiros (“on-
line”) e nacionais (presencial), 
incluindo Steven Barrow, di-
rector da “Estratégia G10” 
do grupo “Standard Bank” 

(com uma apresentação sobre 
a actualização da economia 
mundial, incluindo os efeitos 
da guerra da Rússia contra a 
Ucrânia), e Fáusio Mussá, eco-
nomista-chefe do “Standard 
Bank Moçambique”, com uma 
apresentação sobre a actuali-
zação e perspectivas macro-
-económicas de Moçambique.

Implantado em Moçam-
bique há 128 anos, o “Stan-
dard Bank” organiza o 
“Economic Briefing” para di-
vulgar as expectativas da evo-
lução da economia moçam-
bicana, regional e mundial.

C
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or ocasião do Dia Mun-
dial da Malária, o Gover-
no dos Estados Unidos 
da América celebra os 

avanços que Moçambique tem 
feito na prevenção e tratamento 
da malária e reafirma o seu com-
promisso de continuar a apoiar os 
esforços de Moçambique para eli-
minar esta doença. Desde 2007, 
o Governo dos Estados Unidos 
investiu cerca de 416 milhões 
de dólares para ajudar o Gover-
no de Moçambique e os seus 
profissionais de saúde a comba-
ter a malária em Moçambique.

“Juntos, os Estados Unidos e 
Moçambique lutam contra a ma-
lária há mais de quinze anos”, 
disse o embaixador dos EUA em 
Moçambique, Peter H. Vrooman. 
“Os investimentos que fazemos 
em conjunto com o objectivo de 
acabar com as mortes relacio-
nadas com a malária não só sal-
vam vidas agora, como também 
ajudam a preparar a resposta a 
futuras ameaças para a saúde.”

O Governo dos EUA, através da 
Iniciativa do Presidente dos EUA 
contra a Malária, estabeleceu uma 
parceria com o Governo de Mo-
çambique, em particular com o 
Programa Nacional de Controlo 
da Malária, visando fazer pro-
gressos significativos no comba-
te a esta doença. Esta assistência 
vital inclui medicamentos e trata-
mentos preventivos, formação de 
trabalhadores da Saúde, pulveri-
zação de residências, redes mos-
quiteiras tratadas com insecticida 
e melhor verificação de dados e 
equipamento de laboratório. Em 
2021, a Iniciativa do Presidente 
dos EUA contra a Malária contri-

buiu para a entrega de 31 milhões 
de testes de diagnóstico rápidos 
da malária e cerca de 15 milhões 
de doses de medicamentos de ac-
ção rápida a unidades sanitárias 
e comunidades em todo o país. 
Além disso, a Iniciativa do Presi-
dente dos EUA contra a Malária 
formou cerca de 10.000 trabalha-
dores da Saúde, que melhoraram 
a sua capacidade de detectar e 
tratar a malária, ao mesmo tempo 
que reforçaram o sistema da Saú-
de em geral e forneceram compe-
tências essenciais para combater a 
covid-19 e os problemas de saúde 
futuros. Juntos, os Governos dos 
EUA e de Moçambique ajudaram 
a aumentar a percentagem de fa-
mílias que utilizam redes mos-
quiteiras, de 16%, em 2007, para 
82%, actualmente, e a diminuir a 
taxa nacional de mortalidade in-
fantil em 37% no mesmo período.

A malária continua a ser uma 
das doenças mais antigas e mor-
tíferas do mundo. A Organiza-
ção Mundial de Saúde reportou 
a morte de cerca de 600.000 
pessoas devido à malária em 
2020, das quais 96% em África. 
O Governo dos Estados Unidos 
continua determinado em apoiar 
o povo de Moçambique no com-
bate à malária e a outras doenças. 

Em estreita colaboração com 
o Governo de Moçambique, o 
Governo dos EUA fornece cer-
ca de 500 milhões de dólares 
em assistência anual para aju-
dar Moçambique a construir um 
país mais saudável, mais segu-
ro, mais democrático, e mais 
próspero para todos os cidadãos.

P

EUA celebram 
investimento de cerca de 
416 milhões de dólares 
no combate à malária


