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Um revolucionário 
consumido pela banca    

Nem água vai 
nem água vem 
Nem água vai 
nem água vem 

Dívidas ocultas: um ano depois tudo encravado

Mário Machungo (1940-2020)  

 Réus estão distribuidos entre 
a Cadeia do Língamo, Cadeia 

Central e Cadeia Civil.

 Prazos de prisão preventiva 
estão largamene expirados e o 
Tribunal Supremo em jogo de 

avestruz.
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Caso dívidas ocultas:

Um ano depois: quem são e onde estão? 

(Continua na página 4)

a passada sexta-feira, 
14 de Fevereiro 2020, 
enquanto os enamora-
dos comemoravam o 
amor, completava-se 

exactamente um ano após a prisão 
da primeira leva dos arguidos do 
chamado “Caso Dívidas Ocultas”, 
que defraudou o Estado em 2,2 
mil milhões de dólares. O primei-
ro grupo é constituído por Ndambi 
Guebuza, Gregório Leão, António 
do Rosário, Ângela Leão, Teófilo 
Nhangumele, Inês Moiane, Sidó-
nio Sitoe, Elias Moiane (entretanto 
solto mediante caução), Sidónio 
Sitoe, Sérgio Namburete. Todos 
estes foram presos em Fevereiro.

Pela azáfama que norteou as 
detenção e a celeridade com que, 
por exemplo, foram legalizadas as 
detenções, sendo memorável que 
o juiz de instrução criminal Délio 
Portugal, numa acção nunca an-
tes vista, emitiu oito despachos de 
cinco páginas cada (40 páginas no 
total) em menos de 45 minutos, 
deu-se a entender que havia uma 
inadiável necessidade de celerida-
de. Há quem diga que os despachos 
haviam sido escritos em casa antes 
mesmo da audição dos caloteiros. 
Aliás, foi por isso que o juiz se 
recusou a ler os despachos na pre-
sença dos advogados para evitar 
que um documento escrito pre-
viamente não fosse confrontado.

Mas o facto é que, um ano de-
pois, a mesma Justiça que analisa-
va e redigia 40 páginas em menos 
de 45 minutos parece ter entrado 
em “modo muito lento”, ao ponto 
de os prazos de prisão preventi-
va estarem largamente expirados. 
Desde 25 de Julho que os prazos 
da primeira leva de detidos está 
expirado, com o Tribunal Supremo 
numa grande encruzilhada legal.

O “Canal de Moçambique” sabe 
que todos os oito arguidos da pri-
meira leva requereram ao Tribunal 
Supremo uma providência extraor-
dinária de “habeas corpus”, nos 
termos do Artigo 312 do Código 
do Processo Penal, com o funda-
mento na caducidade dos prazos 
da prisão preventiva sem terem 
sido submetidos a julgamento.

Até ao dia 26 de Julho de 2019, 
todos os oito ainda não haviam sido 
notificados do despacho de pro-
núncia ou não pronúncia nem do 
encerramento da instrução contra-
ditória, de cuja abertura foram no-
tificados no dia 3 de Abril de 2019.

Acontece que o Artigo 308 do 
Código do Processo Penal estabe-
lece que “nenhum arguido pode 
estar preso sem culpa formada 
além dos prazos marcados na lei”. 
E estabelece também: “Desde a 

notificação ao arguido da acusa-
ção ou do pedido de abertura da 
instrução contraditória pelo Minis-
tério Público até ao despacho de 
pronúncia em Primeira Instância, 
os prazos de prisão preventiva não 
podem exceder (…) quatro me-
ses, se ao crime couber pena a que 
corresponda processo de querela”.

O prazo de quatro meses de-
corrente da lei expirou no dia 
25 de Julho de 2019, o que 
quer dizer que, desde essa 
data, estão presos ilegalmente.

O Tribunal Supremo recebeu o 
pedido de “habeas corpus” de to-
dos eles e efectuou as necessárias 
diligências junto do Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo, a mando 
de quem os arguidos estão presos.

Em acórdãos separados data-
dos de Agosto de 2019, os juízes 
do Tribunal Supremo afirmam 
comprovar-se que a instrução 
contraditória foi encerrada no dia 
1 de Agosto de 2019, e, segundo 
informação do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, tornou-se 
necessário prorrogar por mais de 
30 dias o prazo da instrução con-
traditória fixada em três meses no 
corpo do Artigo 334 do Código 
do Processo Penal. Mas a juíza da 
causa, Evandra Uamusse, entendeu 

que não podia pronunciar-se quan-
to à prorrogação do prazo da prisão 
preventiva dos requerentes porque 
sobre tal matéria pendia um recur-
so no Tribunal Superior de Recurso 
de Maputo, interposto por eles, da 
decisão anterior do juiz de Instru-
ção Criminal, Délio Portugal, que 

decretou e manteve a sua prisão.
O Tribunal Supremo explica, 

no seu acórdão, que a lei esta-
belece a prisão preventiva sem 
culpa formada no Artigo 308, e 
os da instrução contraditória nos 
termos do Artigo 334, ambos do 
Código do Processo Penal, e, nes-
te último, contemplam-se dois 
prazos: um aplicável aos arguidos 
presos, e outro aos não presos.

Tendo em conta que eles res-
pondem em processo de querela, 
o prazo de prisão preventiva, des-
de a notificação da acusação ou do 
pedido da instrução contraditória 
pelo Ministério Público, até ao 
despacho de pronúncia, é de qua-
tro meses, nos termos no Parágrafo 
Segundo do Número 2 do Artigo 
308 do Código do Processo Penal, 
ao passo que a instrução contradi-
tória é de três meses, a que se acres-
ceu mais um mês de prorrogação, 
portanto quatro meses contados 

desde a data em que foi declarada 
a abertura de instrução contradi-
tória, no dia 3 de Abril de 2019.

“Quanto ao prazo da prisão pre-
ventiva, fixado em quatro meses, o 
juiz da causa não prorrogou como 
se lhe impunha nos termos do nú-
mero 2 do artigo 334 e não lhe 
era lícito deixar de decidir sobre 
a matéria com o fundamento na 
existência de um recurso interposto 
pelos requerentes sobre a mesma 
matéria, pois trata-se de duas situa-
ções completamente distintas: no 
primeiro caso foi decidido manter 
após o primeiro interrogatório e 
antes até da instrução ou conclu-
são da instrução preparatória, ao 
passo que no segundo, tornava-se 
necessário decidir se prorrogava ou 
não a prisão preventiva em face da 
prorrogação do prazo da instrução 
contraditória”, lê-se no acórdão.

Segundo o Tribunal Supremo, 
não tendo prorrogado o prazo, 
“dúvidas não subsistem de que a 
prisão preventiva dos requerentes, 
que conta desde a data da notifica-
ção da acusação, 25 de Março de 
2019, expirou no dia 25 de Julho 

de 2019, a prisão dos requerentes, 
actual e efectiva, mostra-se ferida 
de ilegalidade, no que a alegação 
dos requerentes e em consequên-
cia se dá por preenchido o funda-
mento da alínea c) do parágrafo 
único do artigo 315 do CPP [dos 
casos gerais de ‘habeas corpus’]”

Tribunal Supremo dá razão e 
manda a julgamento

Se os arguidos entendiam que, 
quanto à decisão que havia de ser 
tomada em face da ilegalidade da 
prisão a que estão submetidos, de-
via ser a sua restituição à liberdade, 
por força do disposto no Artigo 309 
e também no Artigo 334, ambos do 
Código do Processo Penal, o Tribu-
nal Supremo preferiu lavar as mãos 
para não chocar a opinião pública. 
Apesar de reconhecer que estão de-

tidos ilegalmente, no seu acórdão 
recusou dar provimento ao pedido 
de restituição imediata à liberdade, 
informando que essa não era a úni-
ca solução que a lei proporciona. 
“Consequentemente cabe ao Tribu-
nal em face da situação concreta, e 
tendo em conta os fins processuais, 
decidir por uma ou outra das solu-
ções consignadas na Lei. Nesta li-
nha entende-se que a apresentação 
a julgamento com a maior brevida-
de possível, tendo em conta que o 
processo se encontra já na fase da 
pronúncia, mostrando-se mais jus-
tas e equitativa para o objectivo da 
realização da justiça penal assim 
como no interesse do arguido de 
ver o feito e decidido em tempo 
razoável”. Ora, desde Agosto até 
agora, passam-se seis meses sem 
que haja julgamento “em tempo ra-
zoável”, questionando-se também 
o objectivo real neste processo.

Nenhum dos advogados quer 
falar do caso, mas o “Canal de 
Moçambique” sabe que todos eles 
requereram a submissão de recur-
so à decisão do Tribunal Supremo. 
Mas acontece que, desde Agosto 
do ano passado, ainda nem se-
quer foram notificados para apre-
sentar as alegações do recurso ao 
plenário. Existe um prazo geral 

de cinco dias para que o Tribu-
nal notifique os requerentes para 
apresentarem as alegações do 
recurso. Passam-se seis meses.

Quem está preso e onde fica o 
cárcere?

ARMANDO NDAMBI GUE-
BUZA, 43 anos, filho de Arman-
do Guebuza (ex-Presidente da 
República). Recebeu 33 milhões 
de dólares. É acusado do crime 
de chantagem; quatro crimes de 
falsificação de outros documen-
tos; crime de uso de documento 
falso; crime de abuso de confian-
ça; crime de associação para de-
linquir; corrupção passiva para 
acto ilícito e crime de branquea-
mento de capitais. Está preso na 
Cadeia do Língamo, mas este-
ve antes na Cadeia Central. Tem 
como advogados a dupla Alexan-
dre Chivale e Isâlcio Mahanjane.

TEÓFILO NHANGUMELE, 51 
anos. Recebeu 8,5 milhões de dó-
lares. É acusado do crime de chan-
tagem; quatro crimes de falsifica-
ção de outros documentos; crime 
de uso de documento falso; crime 
de abuso de confiança; crime de 
associação para delinquir; corrup-
ção passiva para acto ilícito e cri-
me de branqueamento de capitais. 
Está preso na cadeia do Língamo. 
O seu advogado é Lourenço Malia.

BRUNO LANGA, 42 anos. Re-
cebeu 8,5 milhões de dólares. É 
acusado do crime de chantagem; 
quatro crimes de falsificação de 
outros documentos; crime de uso 
de documento falso; crime de abu-

so de confiança; crime de posse de 
armas proibidas; crime de asso-
ciação para delinquir; corrupção 
passiva para acto ilícito e crime de 
branqueamento de capitais. Está 
preso na Cadeia do Língamo. O 
seu advogado é Lourenço Malia.

CIPRIANO MUTOTA, 62 anos, 
oficial do SISE. Recebeu 980.000 
dólares. É acusado do crime de 
abuso de confiança; crime de 
branqueamento de capitais; cor-
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rupção passiva para acto ilícito e 
crime de associação para delinquir.

GREGÓRIO LEÃO, 61 anos, 
ex-director-geral do SISE. Recebeu 
9 milhões de dólares. É acusado do 
crime de abuso de cargo ou função; 
crime de peculato; crime de asso-
ciação para delinquir; corrupção 
passiva para acto ilícito; crime de 
falsificação de outros documentos; 
crime de abuso de confiança e cri-
me de branqueamento de capitais. 
Está preso na Cadeia do Língamo, 
mas esteve antes na Cadeia Civil. 
O seu advogado é Abdul Gani.

ÂNGELA LEÃO (espo-
sa de Gregório Leão), 41 anos.

Gestora e beneficiária do suborno 
(9 milhões de dólares) transferido 
para Gregório Leão. É acusada do 
crime de falsificação de documen-
tos; crime de abuso de confiança; 
crime de associação para delinquir 
e crime de branqueamento de capi-
tais. Está presa na Cadeia Civil. O 
seu advogado é Damião Cumbana.

ANTÓNIO DO ROSÁRIO, 44 
anos, funcionário do SISE. Rece-
beu 249.972 dólares. É acusado do 
crime de abuso de cargo ou função; 
corrupção activa para acto ilícito; 
crime de associação para delinquir 
e crime de branqueamento de capi-
tais. Está preso na Cadeia do Línga-
mo, mas esteve antes na Cadeia Ci-
vil. O seu advogado é Abdul Gani.

FABIÃO MABUNDA, 40 anos, 
técnico de construção civil. Re-
cebeu 17.528.593,00 meticais. É 
acusado do crime de falsificação 
de documentos; crime de abu-
so de confiança; crime de asso-
ciação para delinquir e crime de 
branqueamento de capitais. Está 
preso na Cadeia do Língamo.

SIDÓNIO SITOE, 47 anos. Re-
cebia dinheiro da família Leão e si-
mulava compra de casas e, mais tar-
de, devolvia o dinheiro. É acusado 
do crime de associação para delin-
quir, crime de abuso de confiança e 
crime de branqueamento de capi-
tais. Está preso na Cadeia Central. 
O seu advogado é Adriano Boane.

CRIMILDO MANJATE, 38 
anos. Recebeu 3.750.000,00 me-
ticais. É acusado do crime de as-
sociação para delinquir, crime 
de abuso de confiança e crime 
de branqueamento de capitais. 
Está preso na Cadeia Central.

MBANDA HENNING (irmã de 
Ângela Leão), 43 anos. Recebeu 
12.865.000,00 meticais. É acusada 
do crime de associação para delin-
quir, crime de abuso de confiança 
e crime de branqueamento de ca-
pitais. Está presa na Cadeia Civil.

KHESSAUJEE PULCHAND, 
37 anos. Recebeu 13.480.000 
meticais. É acusado do crime de 
associação para delinquir, crime 
de abuso de confiança e crime 
de branqueamento de capitais. 
Está preso na Cadeia Central.

SIMIONE MAHUMANE, 46 
anos. Recebeu 872.500 meti-
cais. É acusado do crime de as-
sociação para delinquir, crime 
de abuso de confiança e crime 
de branqueamento de capitais. 
Está preso na Cadeia Central.

NAIMO QUIMBINE, 39 
anos. Recebeu 5.682.907 meti-
cais. É acusado do crime de as-

sociação para delinquir, crime 
de abuso de confiança e crime 
de branqueamento de capitais. 
Está preso na Cadeia Central.

SÉRGIO NAMBURETE, 58 
anos. Recebeu 87.500 euros. É 
acusado do crime de falsificação 
de outros documentos; crime de 
associação para delinquir, crime 

de abuso de confiança e crime de 
branqueamento de capitais. Está 
preso na cadeia do Língamo. O 
seu advogado é Hélder Lopes.

MÁRCIA NAMBURETE 
(esposa de Sérgio Namburete), 
47 anos. Recebeu 50.000 Eu-
ros. É acusada do crime de as-
sociação para delinquir, crime 
de abuso de confiança e crime 
de branqueamento de capitais.

INÊS MOIANE, 50 anos, secre-
tária particular do ex-Presidente 
da República Armando Guebu-
za. Recebeu 877.500 euros. É 
acusada do crime de corrupção 
passiva para acto ilícito; falsifi-
cação de documentos; crime de 
associação para delinquir, crime 
de abuso de confiança e crime 
de branqueamento de capitais. 
Está presa na Cadeia Civil. Tem 
como advogados a dupla Alexan-
dre Chivale e Isâlcio Mahanjane.

ELIAS MOIANE (irmão 
de Inês Moiane), 41 anos. Re-
presentou a irmã Inês Moia-
ne na compra de casas.

É acusado do crime de associa-
ção para delinquir, crime de falsi-
ficação de documentos e crime de 
branqueamento de capitais. Está 
em liberdade mediante caução.

RENATO MATUSSE, 61 anos. 
Recebeu 2 milhões de dólares. É 
acusado de corrupção para acto 
ilícito; crime de associação para 
delinquir, crime de abuso de con-
fiança e crime de branqueamento 
de capitais. Está preso na Cadeia 
Central. Tem como advogado An-
toninho Nkamati e Teodoro Waty.

ZULFICAR AHMAD, 46 
anos. Recebeu 100.000 dólares. 
É acusado do crime de abuso de 
confiança e crime de branquea-
mento de capitais. Está em parte 
incerta e é procurado pela Justiça.

Ndambi Guebuza

Teófilo Nhangumele
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BILHETES DISPONÍVEIS NA

CENTRO INTERNACIONAL DE CONFERÊCIAS

JOAQUIM CHISSANO

(Continua na página 12)

As alterações à Lei da Família 

Três anos para união de facto:  vitória 
do lobby masculino ou nem por isso? 

ntrou em vigor com a data de 11 
de Dezembro de 20019 a 
nova Lei da Família, que 
revogou a Lei 10/2004, 
de 25 de Agosto. En-

tre outras questões, a nova Lei 
veio alterar o regime da união 
de facto, um estatuto bastante 
presente na realidade moçam-
bicana, que é, na verdade, uma 
alternativa ao casamento para 
os que, sendo maiores, não o 
queiram ou ainda não o tenham 
contraído. Estatisticamente, são 
jovens que se encontram nesse 
regime e enchem os tribunais. 
Se, na vigência da Lei anterior, 
bastava que os companheiros 
vivessem juntos desde há ape-
nas um ano para que a união 
de facto produzisse efeitos sobre 
os seus bens, que, não poucas 

vezes, criavam algazarras nas 
famílias e nos tribunais. Desta 
vez, o legislador preferiu am-
pliar para três anos o período 
para que a união de facto seja 
reconhecida. Há quem diga que 
é o triunfo do “lobby” mascu-
lino, não poucas vezes vítima do 
ataque patrimonial em relações 
amorosas malparadas. O advo-
gado Télio Chamuço considera 
três anos um período exces-
sivo para que se reconheça uma 
união de facto, porque, na sua 
opinião, em três anos várias coi-
sas podem acontecer. “Dois anos 
seria o ideal”, considera Télio 
Chamuço, que, em entrevista ao 
“Canal de Moçambique”, expli-
ca as grandes alterações feitas à 
Lei da Família.

Canal – A nova Lei da Famí-
lia alterou o tempo mínimo ex-
igível para a definição da união 
de facto. Passou de um para três 
anos. Na sua opinião, o que o 
legislador quis acautelar?

Télio Chamuço – Para que nós 
soubéssemos responder a isso com 
exactidão, tínhamos de ir para aq-
uilo que são os actos preparatórios 
da Assembleia da República, que 
estiveram por detrás da aprovação 
final da lei. A mim parece-me que 
o legislador quis homogeneizar os 
regimes jurídicos tanto do casa-
mento como da união de facto. 
Igualou os três anos que, agora, 
constituem o período observado 
para que se esteja em união de 
facto, com os três anos que a lei 
impõe que as pessoas estejam 

casadas para que se possam di-
vorciar no regime de divórcio por 
mútuo consentimento. Portanto, o 
facto de ser um período similar. a 
mim parece-me uma preocupação 
de estabelecer convergência. O 
legislador entendeu que as par-
tes devem observar este período 
único, caso queiram se unir-se ou 
separar-se, ou seja, devem obser-
var esse período para pensarem 
bem no que querem fazer. Ainda 
que se separem provisoriamente, 
podem reconciliar-se.

Canal – Não considera três 
anos tempo excessivo, olhando 
para a dinâmica da vida?

Télio Chamuço – Sim, eu acho 
excessivo, por duas razões. A pri-
meira prende-se com aquilo que 
se chama “occasio legis”, o que 
esteve por detrás do legislador 
ao instituir essa lei em 2004, ou 
seja, o legislador observou que as 
pessoas não se casavam e adopta-
vam o hábito daquilo que se diz 
“viver maritalmente”, e era um 
período em que os homens tinham 
maiores ganhos que as mulheres, 
e, quando houvesse separação, 
surgiam situações injustas, pois 
os homens é que adquiriam quase 
tudo, ou adquiriam os bens mais 
sonantes da comunhão naquilo 
que é a cultura moçambicana, e 
os rendimentos da mulher dentro 
da relação são usados mais para 
fins domésticos. Portanto, chegá-
vamos ao fim duma relação e 
percebia-se que foi o homem que 
adquiriu tudo. Era uma situação 
injusta, porque, se calhar, aquela 
senhora teria adquirido qualquer 
bem se não gastasse o seu rendi-
mento próprio com fins domésti-
cos. O legislador, vendo isso, 
decidiu que, [a] quem estivesse 
unido por um período superior a 
um ano dever-se-ia aplicar o re-
gime de adquiridos.

E

Canal – E qual seria a segun-
da razão?

Télio Chamuço – O segundo 
aspecto prende-se com o objec-
tivo da união de facto. O que é 
que a união de facto visa salva-
guardar? São os efeitos patrimo-
niais. Três anos é um período que 
eu considero largo para que se 
considerem os efeitos patrimo-
niais numa relação. E havendo 
uma relação em que duas pessoas 
estão unidas em plena comunhão 
de vida e depois separam-se não 
estando a coberto deste regime 
de união de facto, pode trazer 
problemas legais naquilo que é 
a justiça na partilha dos bens, 
porque vai ter de se recorrer in-
contornavelmente àquilo que é o 
regime da co-propriedade ou pro-
priedade dos bens comuns. Ter-
emos os mesmos problemas da 
razão de se instituir o regime de 
união de facto em 2004, ou seja, 
imagine que um casal decide sep-
arar-se a fim de dois anos, não se 
aplica o regime de bens comuns, 
se o homem conseguir provar, 
porque, em larga maioria, ainda 
são os que têm maior capacidade 
de ganhos, apesar de as mulheres 
já terem uma independência fi-
nanceira maior, os homens ainda 
são em larga maioria com capa-
cidade. Então teremos a mesmís-
sima coisa que se quis evitar em 
2004. Eu costumo dizer às pes-
soas que parece que o legislador 
esqueceu-se do que estava por 
detrás da instituição desse regime 
em 2004. Por essas duas razões, 
considero esses três anos exces-
sivos.

Canal – E qual seria o perío-
do ideal, na sua opinião?

Télio Chamuço – Acredito 
que dois anos seria um período 

Três anos é um período que eu considero largo para que se considerem os efeitos patrimoniais numa relação
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Quando Kobe Bryant se tornou 
herói moçambicano

ntre a terça-feira da semana passada e a segunda-feira desta semana, dois even-
tos marcaram a nossa História, com potencial para uma profunda reflexão 
que, se calhar, nos pode ajudar a um melhor entendimento sobre o presente, 

mas, acima de tudo, com indicações das perspectivas do que o futuro nos reserva.
Primeiro, perdeu a vida Marcelino dos Santos, no dia 10 de Fevereiro. En-

quanto terminávamos com procedimentos de paginação do texto versando sobre 
o ex-presidente da então Assembleia Popular e importante figura na fundação 
da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), eis que somos colhidos, 
na segunda-feira, pela informação da morte do Dr. Mário Machungo, que foi, 
sucessivamente, ministro de várias pastas, foi primeiro-ministro e foi empre-
sário, no contexto do processo do chamado “black empowerment” nacional.

Uma marca comum, nestas duas mortes, é a indiferença popular peran-
te as notícias. Uma indiferença até ao ponto de não serem assunto entre os 
cidadãos, adultos, jovens e crianças. Claro que estas informações são ob-
jecto de análise e conversa, mas apenas nos “círculos de armas” liga-
dos emocionalmente ou com grau de parentesco, e não mais do que isso.

De resto, muito estranho para a dimensão das duas figuras e a sua inter-
venção na História do país. Basta notar que, há uma semana, nos Es-
tados Unidos da América, morreu um jogador de basquetebol, de 
nome Kobe Bryant, um campeão olímpico na modalidade e vence-
dor, várias vezes, do campeonato profissional local dessa modalidade.

Foi uma questão de minutos para a sua morte inundar as redes sociais, 
com cidadãos moçambicanos de várias idades e estratos sociais a exprimi-
rem condolências de várias formas. Kobe Bryant nunca esteve em Moçam-
bique, e é muito bem provável que nunca tenha estado em África. Os mo-
çambicanos viram-no pela televisão a jogar basquetebol, e não mais do que 
isso. Mas não deixou de ser espantoso o afecto emocional que o basquete-
bol jogado por ele teve nos corações de vários moçambicanos, incluin-
do até naqueles que não têm no basquetebol a sua modalidade preferida.

O que é que faz com que o norte-americano Kobe Bryant seja emocional-
mente mais importante que os moçambicanos Marcelino dos Santos e Mário 
Machungo, para uma grande parte dos moçambicanos? É aqui onde reside o 
código de acesso para quem quiser ver as coisas como elas realmente são agora.

Obviamente que quem quiser subvalorizar esta realidade poderá trami-
tar um expediente de encobrimento e poderá dizer que Kobe Bryant teve 
mais audiência no coração dos cidadãos moçambicanos devido ao efeito do 
negócio de cultura e de entretenimento norte-americano, que assaltou a co-
municação social. Mas, em condições normais, o mesmo jovem que tem 
acesso ao conhecimento de quem foi Kobe Bryant também estudou, nos li-
vros oficiais, sobre Marcelino dos Santos e Mário Machungo. O que faz, 
então, com que essas figuras ligadas à História de Moçambique e dos mo-
çambicanos não suscite interesse nem afecto no coração dos moçambicanos?

A resposta parece estar ao alcance de qualquer um com capacidade craniana 
mínima. É que a Organização de que esses indivíduos fizeram parte e eles pró-
prios, como indivíduos, divorciaram-se litigiosa e publicamente do objectivo que 
um dia os fez serem admirados como jovens comprometidos com Moçambique, 
como jovens que se entregaram por Moçambique, numa aspiração de progresso 
e bem-estar para todos, essas utopias que galvanizavam as massas, que não me-
diam esforços para os exaltar, confiar neles e tê-los como referência colectiva.

Esse divórcio em relação à utopia, que, outrora, galvanizava e unia os 
moçambicanos, não podia traduzir-se em outro efeito que não fosse um di-
vórcio em relação ao povo. Aconteceram duas coisas: eles não se reviam 
no povo, e, em retribuição, o povo também já não revê neles. E com agen-
das completamente díspares é quase impossível que eles e o povo par-
ticipem conjuntamente nos eventos que alegadamente os unem, como, 
por exemplo, as datas comemorativas ligadas à História de Moçambique.

Por ali já se começou a desenhar a linha divisória até onde ia o povo e até 
onde iam os dirigentes, coisa que antes não existia, porque eram todos mo-
çambicanos, uns mais esclarecidos, com a tarefa de dirigir os outros, den-
tro de um espírito de irmandade em que, no fim, o que devia prevalecer era 
Moçambique, forte e capaz de prover aos seus homens, mulheres e crianças.

Mas, quando a agenda nacional foi virada do avesso, os que tinham a ta-
refa de dirigir os outros até à terra prometida transformaram-se em patrões e 
verdadeiros carrascos daqueles que os deviam apoiar com a sua força braçal 
e inteligência. A partir dali, o povo apercebeu-se de que o colonialista apenas 
havia mudado de cor e que a sua forma de actuação e agenda estava completa-
mente subvertida. Os que falavam em nome do povo e para benefício do povo 
continuaram a falar em nome do povo e passaram a agir em benefício próprio.

Por aí já era fácil calcular que, num dado momento, o povo já não iria aderir 
a agendas de cinismos e do seu próprio embrutecimento e empobrecimento. 
As datas comemorativas passaram a não dizer mais nada ao povo, não porque 
as esqueceram, mas porque deixou de haver genuinidade no que se celebrava. 
Os que estavam em frente como dirigentes já se haviam tornado a razão da 
sua desgraça, e tudo quando diziam era exactamente o oposto do que faziam.

Com tudo isto, o povo foi obrigado a ir procurar novos heróis a quem 
admirar e exaltar, sem custos de traição da sua confiança. É por estes e ou-
tros motivos que os moçambicanos preferiram condecorar Kobe Bryant como 
seu herói nacional e à sua maneira, chorando-o e lamentando a sua partida.

E os nossos verdadeiros heróis? Simplesmente já não representam 
aquilo que, no imaginário popular, um dia os tornou referência da co-
lectividade. O maior desafio que o partido Frelimo tem, neste momen-
to, é ter os seus dirigentes como referências morais perante o povo.

Como colocar o povo a chorar os seus antigos heróis, quando estes já não 
lhes dizem absolutamente nada, ao ponto de escolherem chorar Kobe Bryant?

Não deixou de ser interessante, por exemplo, que Afonso Dhlakama, sem ter sido 
declarado oficialmente herói nacional, tenha sido chorado do Rovuma ao Maputo; 
que tenha havido pessoas que foram a pé da Beira até ao Dondo, acompanhando o 
seu corpo, até a capacidade humana de resistência se esgotar; que cidadãos tenham 
preferido dormir nas matas da Gorongosa para tomar parte no seu funeral. No dia do 
velório com corpo presente na cidade da Beira, por exemplo, não foi declarado fe-
riado nem tolerância de ponto, mas os cidadãos não foram trabalhar e preferiram ir 
ao velório. Isto explica que o povo mudou completamente as suas referências e saiu 
da hipnose libertária e precisa de coisas genuínas e que cruzem os seus interesses.

Os decretos já não podem mais fazer heróis. Os heróis actuais são aqueles cuja 
agenda se cruza com a agenda do povo. O povo quer referências e, se não as en-
contrar nos lugares habituais, certamente que as poderá encontrar em outro lugar, 
mesmo que seja num desporto a nível mundial, aonde foram buscar Kobe Bryant. 

E

Editorial

de Moçambiquede Moçambique
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entusiasmo e o fervor po-
pular, em relação ao Mu-
lato Duro, não terminaram 
ainda, pois reinava a febre 

e o ânimo, quando naqueles dias 
se versou que um hipopótamo que 
se transforma em pessoa chegou às 
portas do bairro, depois de ter via-
jado pela cidade, desde a costa à 
contracosta, deixando um rescaldo 
de três militares mortos e mais três 
raparigas virgens, as quais estuprou 
com uma raiva paquidérmica. Era 
um caso estranho, para uma cidade 
que não tem curso de água doce, 
onde ele pudesse sobreviver. Teria 
voado? Reza a estória: o paquider-
me emergiu na zona da Dama, na 
Baía de Massanjane, na foz do Rio 
Púnguè. Os pescadores que ali pes-
cam à linha e em canoas asseguram 
que não o viram. Atravessou sorra-
teiramente os becos da Munhava, da 
Inhamudima, mas foi nas Palmeiras 
II que a segurança do Estado o de-
tectou, antes de se infiltrar no seio do 
povo. As autoridades não concebiam 
como o hipotético inimigo que se 
tinha transformado naquele paqui-
derme conseguiu iludir os radares 
da vigilância, transpondo o alarme 
e o forte dispositivo de segurança, 
até vir parar cá à Rua Condestável, 
tão só a quinze metros da entrada da 
zona do Macurungo-cimento. Onde 
ele adquirira o talento de infiltrar? 
O hipotético inimigo estaria arma-
do? Ninguém sabia: mas pelo que 
testemunhámos, o hipopótamo agiu 
como disfarçado emissário do inimi-
go. Estava determinado a guerrear. 
Galopou pelo referido trajecto sem 
alvoroçar, sem empanicar as popu-
lações nem os Grupos de Vigilân-
cia, vulgo GV’s. Descoberto no ex-
-Maristas, os milicianos lançaram-se 
aos disparos, com armas ligeiras e 
pesadas, em rajadas. O hipopótamo 
foi chocar com o muro frontal di-
reito, que ficou destruído, não sem 
antes desviar para despistar os seus 
detractores, que lhe atiravam balas 

a matar. Dizem que era anti-bala. O 
animal pôs-se em debandada. Todo 
a esvair-se em sangue, entrou pelo 
descampado da lateral esquerda, 
atrás daquele estabelecimento de en-
sino, atravessou o ramal do rio Chi-
veve no local, entre o capim seco e a 
uma altura de metro e meio, após o 
que, através daquela zona pantano-
sa, foi dar-se ao Macurungo, onde 
o Miliciano Chote e o Ossumane 
foram, devida e previamente, alerta-
dos sobre a visita estranha do hipo-
tético “inimigo disfarçado”. Os dois 
tinham já montado a anti-defesa, em 
prol do povo e das “nossas conquis-
tas revolucionárias e socialistas” – 
nas palavras do Tchitcho.

Por todo o lado, por onde ele pas-
sara, o comentário era de que o bi-
cho estava armado. Aproveitamento 
político? Alguém lhe vira a arma? 
Uns responderam afirmativamen-
te, outros negativamente. Alguns o 
afirmaram, apenas por animosidade 
e leviandade. Pior, os mais incautos 
juravam que ele tinha uma G3, vul-
go “Espera-Pouco” ou Kanhangulo, 
entre as pernas dos membros poste-
riores. O que aumentava a ira dos 
milicianos, pois para eles, conforme 
orientação do Tchitcho, “urgia neu-
tralizarem eficazmente a manobra 
do transmutado e indocumentado 
inimigo”. Naquele dia, o Miliciano 
Chote e o companheiro fizeram-se 
às trincheiras, junto à rampa que 
dava para a Rua 4, na impiedosa 
posição de atirar para matar. O Mili-
ciano Chote pareceu-me mais azedo 
do que o limão. As balas, na câmara. 
As cartucheiras metidas nos bolsos, 
à roda do colete à prova de bala. Eis 
quando um bicho enorme emergiu a 
correr, movendo com agilidade os 
músculos e a sua carne abundan-
te. Escuro como a noite. A brilhar, 
da lama do ramal. Galopava mais 
rápido que o sol daquela manhã, 
levantando o matope solto do solo 
gretado. O diabo guiava-o. As patas 
curtas moviam-no graciosamente. 

O ar agitava-se, parecia um venda-
val. A cauda achatada. Não parecia 
aquele animal de costumes brandos. 
O Miliciano Chote, atarantado, pre-
miu o gatilho e disparou rajadas ao 
ar, como que buscando a rendição 
do inimigo disfarçado naquele ani-
mal. O Ossumane idem.  O Milicia-
no Chote tinha as rédeas. O primeiro 
tiro foi certeiro que o atingiu no ban-
dulho. De súbito, o mamífero caiu 
estrondosa e lateralmente. Aí ficou 
a jazer, moribundo na berma direi-
ta da estrada. Os dois levantaram-se 
das posições e crivaram-no de balas.

Quando dele nos aproximámos, 
vimos aqueles caninos grandes que 
nos aterrorizaram a todos. Ninguém 
queria imaginar o que seria deles 
na carne humana. A curiosidade 
da maioria era testemunhar o hipo-
pótamo a transformar-se num ser 
humano, que se dizia escondido, 
por detrás daquele disfarce. Outra 
curiosidade também tinha a ver com 
a arma de fogo que se dizia ter ele 
em sua posse.

A única coisa que ele tinha entre as 
pernas dos membros posteriores era 
o enorme bornal de escroto. Depois, 
os mais experientes asseguraram 
que ele tinha cá vindo parar, porque 
buscava milheirais e canaviais, pois 
ele não aproveitava com aquele mau 
ano de seca. Contava-se que viera do 
Rio Búzi, desflorara a espessa vege-
tação, até ao Rio Dama. Devia an-
dar ressentido da seca e sem pasto, 
pois mesmo o canavial da fábrica de 
açúcar sofrera de depressão. Parecia 
faminto. Precisava de duzentos a 
trezentos quilos para abarrotar o es-
tômago. Era manhã de domingo e os 
pescadores repousavam.

Ironia do destino: a fatalidade 
daquele que procurava abarrotar o 
estômago, com carne alheia, pode 
ter servido de apetite às potenciais 
vítimas. Foi o que aconteceu. Para 
trás ficou o estrago: o caniçado e o 
capim batido. Um monte de destrui-
ção: palhotas, mosaicos dos cantei-

ros de batata-doce, panelas de barro, 
destilarias de nipa, potes e cabaças. 
Portanto, depois de inspeccionar 
o hipotético inimigo, o Tchitcho, 
zeloso, voltou-se para o mesmo e 
perguntou-lhe qual era a sua missão, 
mas ele não respondeu. A um pedido 
de exibição de documentos, perma-
neceu calado. Só poderia o mesmo 
estar a fazer tijolos. Daí aquele silên-
cio. Ordens hierárquicas vindas da 
Capital decidiram haver necessidade 
de abrir uma comissão de inquérito, 
para apurar responsabilidades, pois 
se suspeitava de alguma negligência 
da milícia e das forças armadas, que 
garantiam a vigilância. Daí a pouco, 
o secretário do bairro ordenou ao 
Miliciano Chote que esquartejasse 
o paquiderme a golpes de machado. 
Que encabeçasse a tarefa de distri-
buir de forma equitativa os dois mil 
quilos do animal, mas alertava-o 
da imperiosidade do cumprimento 
escrupuloso da regra “os dirigentes 
são os primeiros no sacrifício e os 
últimos no benefício”.

Miliciano Chote tirou o casquete 
e fez maquinalmente continência 
ao Tchitcho, em sinal de disciplina 
e obediência paramilitar. Aquele 
pantanal em pouco tempo ficou 
entupido de gente, com variedade 
de recipientes, alguns mesmo de 
fazer corar de vergonha, porque 
tanta era a indigência. Mas a reco-
mendação do rateamento não foi 
cumprida, segundo aquela ordem 
superior. Impotentes, vimos umas 
cinco vezes o Menino Mesa a le-
var uma barra de tracção humana, 
daquelas que se empregam nas 
obras de construção, com a carne 
do mbhvuu, nome ndau para aque-
le bicho. Os chefes de dez casas fa-
ziam o mesmo. O Miliciano Chote, 
que se mostrou corrompido pela 
hierarquia, guardou para si o pénis 
do animal, que disse servir para 
amuleto contra a impotência, sinal 
de que tinha alguma razão escondi-
da, pois só vi as senhoras do bair-

ro a advertirem as filhas do perigo 
que ele poderia vir a ser. A cabeça 
do mbhvuu, a quatro golpadas de 
catana, foi destroncada e sorratei-
ramente levada num saco de ráfia. 
Ossumane pô-la num carro da ad-
ministração do Estado. Dizem que 
a encomenda foi parar ao Palácio 
Cor-de-rosa, a residência oficial do 
Ministro-Residente, de Marcelino 
dos Santos, o que suscitou ruido-
sos protestos de gente esclarecida, 
já que aquela autoridade estava a 
ser primeira no benefício e última 
no sacrifício, de mais a mais es-
taria a fazê-lo por capricho, con-
quanto pudesse comprar de tudo 
na Loja dos Dirigentes, sem ter 
que disputar a misérrima carne do 
povo. O camarada Marra, secretá-
rio do comité da cidade, justificou 
a visita com o dar um informe da 
resposta pronta da auto-defesa, em 
prol da Nação. Marcelino olhou 
com desdém o troféu exibido e 
mandou-o retirar-se do Palácio. 
Camarada Marra engoliu a seco 
o desdém do Ministro-Residente. 
Cabisbaixo saiu do Palácio Cor-
-de-rosa com a cabeça do mbhvuu. 
No dia seguinte, o mercado do 
bairro, na Rua 15, na fachada late-
ral esquerda da Cooperativa 25 de 
Junho, em frente à casa do Velas-
co, inundou-se de carne e de deri-
vados de amuletos do mesmo, para 
a sorte na consumação do amor  e 
virilidade. O Menino Mesa era o 
vendedor-biscateiro e o Miliciano 
Chote o encarregado de manter a 
ordem e vigilância, por isso tinha 
em mão um chicote de pele e rabo 
de hipopótamo entrançados. Dizia 
o Menino Mesa tratar-se de carne 
de mbenembe, mas já lá se sabia 
que era a venda de gato por lebre. 
O que provocou uma ruidosa troça 
entre a criançada, que dele passou 
a caçoar:
“Menino Mesa come mbenembe!”
“Menino Mesa come mbenembe!”
“Menino Mesa come mbenembe!”

E
Por Adelino Timóteo

O dia em que uma cabeça de 
hipopótamo visitou Marcelino

Opinião
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paz a que o povo mo-
çambicano aspira não 
se busca por meras pa-
lavras bonitas proferi-

das em comícios populares ou 
em grandes gabinetes reluzen-
tes, mas, ela se traduz em acções 
concretas de divisão de oportu-
nidades de acesso a negócios,  
da riqueza nacional e do poder 
de Estado. O que vem escritos 
nos documentos oficiais, como 
nos acordos e até na Constitui-
ção, são letra morta quando na 
prática se faz algo  diferente, 
contrário à paz e reconciliação. 
Não importa que tenhamos leis 
impressionantes quando, ao fim 
do dia, o Governo dá primazia 
à discriminação, exclusão social 
e económica com base na filia-
ção partidária dos cidadãos. Não 
será novidade para ninguém 
quando ouvir dizer que “quem 
não é da Frelimo, o problema é 
dele”. Isso não é só uma canção 
para animar as “largas massas”, 
mas é a essência da prática quo-
tidiana sobre a  marginalização 
nas  esferas da vida social, polí-
tica e económica, no nosso país.

Desde que o país ascendeu à 
independência, a 25 de Junho 
de 1975, os actos de governação 
se baseiam na exclusão e discri-
minação dos cidadãos. Somos 
classificados, na prática,  como 
sendo moçambicanos e os “de-
mais”, dando a impressão de 
que o povo lutou contra o sis-
tema colonial para se precipitar 
no abismo de onde não vai sair 
se não empreender esforços adi-
cionais. Foi a discriminação que 
nos atirou à fogueira da guerra 
dos 16 anos, mesmo a seguir 

à independência nacional. Os 
que dizem que a guerra entre a 
Frelimo e a Renamo se deve à 
existência do regime racista do 
“Apartheid”, então vigente na 
África do Sul, e do regime mino-
ritário daqueles a quem chama-
vam “tabaqueiro Ian Smith”, da 
Rodésia do Sul, hoje Zimbabwe, 
estão a escamotear a verdade.

Os protagonistas desta ma-
léfica versão sabem que estão, 
de forma clara, a mentir porque 
distorcem os factos e esque-
cem-se que o povo não teve a 
oportunidade de escolher que 
deseja ser governado, apenas, 
por comunistas saídos da guer-
rilha ou se queria um Governo 
equilibrado, justo, inclusivo e 
tolerante às diferenças entre os 
moçambicanos. Ao povo nunca 
lhe foi dada a oportunidade de 
escolher por quem deseja ser 
governado. A imposição ain-
da se mantém até aos dias hoje 
através de fraudes massivas in-
camufláveis. Já não há vergo-
nha de encher urnas com votos 
falsos para desvirtuar a vontade 
genuína dos eleitores para es-
colher os seus representantes.

A FRELIMO agarrou-se, com 
unhas e dentes, aos galões de 
“único e exclusivo representante 
do povo” para impor a sua von-
tade e escandalizar o país. Esta 
foi e continua a ser a causa das 
sucessivas guerras que nos as-
solam e o resto que se diz serve 
para entreter os mais distraídos. 
A causa das nossas guerras é in-
terna e não dos regimes racistas 
que “faleceram” faz muitos anos 
e nós ainda não encontrámos a 
paz a que o povo aspira, anda-

mos de acordos em acordos sem 
chegarmos ao ponto desejado 
que é o calar definitivo das armas 
e o país embarcar no comboio de 
uma paz efectiva e duradoura.

O que nos pode levar à paz 
não serão os acordos mas o en-
gajamento na busca da inclusão 
e desenvolvimento. A existên-
cia de imensos recursos natu-
rais como carvão, gás e outros 
para nada nos servirão se o país 
continuar a ser governado nos 
moldes em que está a ser condu-
zido. É prova bastante evidente 
da falta da vontade política pela 
paz como a descentralização 
foi concebida e levada à práti-
ca.  Os mentores deste modelo 
de descentralização não estão, 
de modo algum, interessados 
na paz. Uma armadilha de ex-
clusão não pode ajudar che-
gar à paz e desenvolvimento.

Não é descentralizar quando 
uns se servem do poder para 
discriminar outros. Quando um 
grupo entende que descentra-
lizado o poder poderá abrir as 
portas para o “inimigo” chegar 
ao poder, está a abrir feridas no 
tecido social. Quando se reti-
ra os poderes ao governador 
eleito, caso fosse da oposição, 
e investi-los na pessoa do se-
cretário de Estado, está-se a 
semear a semente da discórdia, 
nem mesmo que a jogada tenha 
sido feita pelos melhores “ex-
perts” em artimanhas políticas.

O modelo de descentraliza-
ção é uma bomba que, a qual-
quer momento, pode explodir 
e provocar sérios problemas à 
sociedade. Tudo isso se deve à 
manifesta da falta de vontade 

de partilhar o poder com o di-
ferente porque este, aos olhos 
da gente da Frelimo, é inimigo. 
Como o perigo está  dissipado, 
o Governo da Frelimo devolve, 
através do Decreto nr. 20/2020, 
de 8 de Janeiro, para a figura 
do governador os poderes que 
lhe haviam sido retirados. A 
oposição não conseguiu eleger 
nenhum governador, logo,  já 
não existe perigo nenhum. O 
enchimento às urnas com vo-
tos falsos, ajuda dos órgãos 
eleitorais e a Polícia deram 
uma ajuda decisiva para que a 
oposição não pudesse lograr 
qualquer êxito, então,  viram 
a necessidade de normalizar 
a situação, devolvendo uma 
parte significativa dos pode-
res à figura de governador.

Quem age desse modo, como 
a Frelimo, não pode ser parceiro 
da paz. Os ditadores apoderam-
-se do poder para satisfazerem 
os seus interesses. É o que te-
mos vindo a assistir, com a bên-
ção da Renamo que permite que 
a Frelimo se assenhore do nosso 
destino  comum. A Renamo tem 
poderes para chamar a Frelimo 
à racionalidade,  todavia não o 
faz por razões que desconhece-
mos. Não se sabe se a Renamo 
ganha algo debaixo da mesa 
quando aceita, em sede de ne-
gociações, vender a democracia 
a mafiosos da Frelimo. Todos os 
acordos entre a Frelimo e a Re-
namo contêm vícios insanáveis,  
conduzem o país à desconfian-
ça que leva os moçambicanos a 
precipitarem-se no mar da guer-
ra. Este último acordo, como os 
anteriores, não deixa a Renamo 

orgulhosa de dever cumprido 
porque é um acordo que está  
atravessado no caminho da paz 
e contra a paz. Caso não venha 
a ser revisto, seremos campeões 
de acordos cheios de nada.

Moçambique pertence aos 
moçambicanos sem discrimina-
ção baseada na filiação partidá-
ria, racial, étnica nem de qual-
quer estrato social. Nenhum 
partido possui DUAT de ser o 
dono de Moçambique. Nenhum 
moçambicano delegou poderes 
à Frelimo nem à Renamo para, 
em seu nome, negociar o seu 
futuro. À hora, alertamos aos 
ex-beligerantes para se limi-
tarem a negociar as questões 
militares e deixassem o resto 
para toda a sociedade. Pela ex-
periência, sabíamos que a Re-
namo não daria um único passo 
sequer sem cair nas malhas do 
regime. Bem cedo, provou-
-se que não estivemos equivo-
cados. A Renamo assinou um 
acordo armadilhado, cheio de 
lacunas, uma verdadeira cer-
tidão de óbito à democracia. 
Um acordo contra o povo que 
deveria envergonhar a todos 
nós. É  um acordo de capitula-
ção,  é o que se pode chamar.

A figura de secretário de es-
tado a chefiar um Governo pa-
ralelo deve ser eliminada, sem 
precisar de mais nenhum outro 
acordo ou algo similar, por ser 
um atentado à  paz,  estabilidade 
política e democracia. O povo 
não é pateta para aceitar um dri-
ble tão infantil que esteve à vis-
ta de todos. O secretário de esta-
do é olheiro do partido Frelimo.

Opinião

A

Não querem paz
Por Edwin Hounnou
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O Último Mandato: é Tudo ou 
Nada! (conclusão)

Por Hamilton S. S. De Carvalho 

Opinião

e todos tivéssemos aces-
so, pensávamos me-
lhor e vivíamos melhor.

IV. Meus caros! Não te-
nhamos ilusões: nós somos o que 
pensamos. É preciso saber pensar 
para saber fazer. O que pensamos 
tem de estar em sintonia com o que 
fazemos (…). Só assim teremos a ga-
rantia de que o que fazemos não será 
destruído por outros. Como cidadão 
do mundo assisto os grandes temas 
da atualidade internacional que nos 
são hoje bem comuns (alguns com 
admiração e outros com preocupa-
ção). De um lado, o Príncipe HAR-
RY que nos fala com desgosto do 
afastamento da família Real, aliás, 
admiro este jovem pela coragem que 
teve ao abandonar aquela “ridícula” 
instituição que vive á custa do povo; 
do outro lado, a caça às bruxas a Isa-
bel dos Santos, investigada interna-
cionalmente e acusada de desvio de 
milhões aquando da sua passagem 
pela Sonangol, uma investigação jor-
nalística internacional com base em 
documentos que envolvem a empre-
sária angolana num esquema fraudu-
lento de transferência de fundos pú-
blicos para paraísos fiscais. Está tudo 
a desmoronar: o banqueiro enforcou-
-se; uma série de empresas que em-
pregavam centenas de trabalhadores, 
como por exemplo, De Grisogono, 
a joalharia de luxo, especializada na 
transformação de diamantes em pro-
dutos de alta joalharia abriu falência. 
A falência da empresa surge na se-
quência do ‘Luanda Leaks’, que le-
vantou suspeitas sobre a forma como 
Dos Santos construiu o seu império 
empresarial (com pintos e ovos é que 
nos custa mesmo a acreditar). Pare-
ce que a PGR Angolana comandada 
agora por Hélder (no caso, o “car-
rasco” de Isabel) não dá mesmo tré-
guas. Vai correr muita tinta vermelha 
ainda. Esperemos para ver. Enquanto 
isso, assisto com a mesma preocupa-

ção do Santo Padre “preocupado por 
la situación por la cual atraviesa el 
mundo, el papa Francisco manifestó 
la necesidad de que la Iglesia esté 
con los pobres y débiles, no con los 
ricos y fuertes” a forma com que o 
Brexit – e a emanação das bandei-
ras de Liberdade, esquecendo-se de 
que a mesma não sobrevive sem a 
igualdade e fraternização mundial – 
se foi desenrolando. Vamos ver até 
onde dura o império do Reino Unido 
“contra os pobres” e como a União 
Europeia se emenda, como a União 
resgata os seus ideários fundacio-
nais a partir de agora se não quiser 
perder outros potenciais aliados ou 
mesmo desfazer-se. Ainda sobre a 
atualidade internacional, assisto, 
com preocupação e precaução o de-
senvolvimento do vírus de Corona 
que fez a Organização Mundial de 
Saúde declarar emergência interna-
cional de Saúde Pública reportando-
-se mais de centenas de novos casos 
e, a nível internacional, confirma-
dos mais de centenas de infetados. 

V. Ora, sendo certo que Moçambi-
que não é uma ilha isolada no mun-
do, tudo isso me preocupa e calculo 
que para um Presidente que preza 
pela boa governança democrática, 
muito mais ainda. Recuperemos en-
tão excertos do discurso presidencial 
do Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa aquando da sua eleição que 
em muito nos pode inspirar a gover-
nar melhor: “quero ser um Presiden-
te livre e isento, cujo único compro-
misso que assume é de servir todos 
por igual, sem discriminações nem 
distinção. (…) É tempo de voltar à 
página e de recriar a desdramatiza-
ção e a pacificação económicas e po-
líticas (…). Num País a sair de uma 
crise social profunda não se pode dar 
ao luxo de desperdiçar energias e 
de alimentar crispações. (…) quan-
to mais coesos formos, mais fortes 
seremos. (…) é a hora de seguir a 

história, de honrar a memória, de 
arrancar para um futuro a medida 
dos nossos sonhos; é a hora de refa-
zer (…)” e dizemos nós: é a hora de 
refazer Moçambique tendo em conta 
pelo menos três das marcas gerais 
enunciadas no nosso último artigo, 
designadamente: (i) Governo eficaz 
e abertura total para que haja uma 
oposição ativa e uma sociedade civil 
forte; (ii) união e estabilidade polí-
tica; (iii) a consolidação financeira 
como prioridade da prioridade para 
os próximos cinco anos que, aliás, já 
começa em contagem decrescente. É 
hora de refazer a nossa democracia 
constitucional pluralista como tam-
bém é hora, quanto a nós, de resgatar 
o Amor adormecido do nosso povo 
para que tudo isso seja possível.

VI. O Amor – tenho defendido – é 
capaz de operar verdadeiros mila-
gres, mas infelizmente é hoje como 
se diz ‘uma palavra que na esma-
gadora maioria das culturas perdeu 
seu sentido’. REBE DE KOTZK 
(1787-1859) citado por ABRAHAN 
TWERSKI (1930-…) – o autor de 
‘fazer pelos outos’, consideremo-los 
discípulos de Aquino – seviere et 
non seviri – conta-nos uma história 
que nos permite reavaliar o nosso en-
tendimento sobre o amor e para nós 
nunca é demais relembrá-la. Conta-
-nos que ele passa por um jovem que 
estava claramente a deliciar-se com 
um prato de peixe e lhe diz: “Por 
que você está comendo esse peixe? 
Porque eu amo peixe! Ah, você ama 
o peixe e por isso o tirou da água, o 
matou e o ferveu. Não me diga que 
ama o peixe. Você ama a si mesmo. 
E porque o peixe é gostoso na sua 
opinião, você o tirou da água, o ma-
tou e ferveu. Muito do que chamam 
de “amor” é “amor a peixe”. E en-
tão um casal de jovens se apaixona, 
os jovens se apaixonam, o que isto 
significa? Isso significa que ele viu 
nessa mulher, alguém que ele creu 

que poderia prover todas suas neces-
sidades emocionais e físicas, e ela 
sentiu que esse homem poderia fazer 
o mesmo. Isso foi amor. Mas ambos 
estão olhando para as próprias neces-
sidades. Não é amor pelo outro. A ou-
tra pessoa se torna um veículo para a 
minha satisfação. Muito do que cha-
mam de “amor” é “ amor a peixe”. E 
um amor externo não é sobre o que 
vou receber, mas o que vou dar. (…) 
se eu dou algo a você eu me investi 
em você. E já que amor-próprio é na-
tural, todos amam a si mesmos, ago-
ra que parte de mim está em você, há 
uma parte de mim em você que eu 
amo. Então, o amor verdadeiro é um 
amor que “dá”, não que “recebe”. 

VII. Como Cristão-Católico os 
fundamentos de reflexão que vos 
deixo são os mesmos: (i) assiste-se 
um dever moral a toda a comunidade 
cristã de conservar os valores éticos, 
humanos e religiosos senão o Projeto 
de Governo de Nyusi “cai por terra” 
– “se o Senhor não edificar a casa em 
vão trabalha o Construtor”; “se o Se-
nhor não guardar a Cidade em vão 
vigia a sentinela” – Salmo 126; (ii) 
assiste-se a um dever de cidadania, de 
tolerância política até, segundo o qual 
“quem se gloria, que se glorie no Se-
nhor. Não é aquele que se recomenda 
a si próprio que tem valor, mas aque-
le que o Senhor recomenda.” – 2 Cor. 
10, 17-18; (iii) assiste-se a um dever 
de Fé e Amor na expressão de AN-
TON KNER, segundo a qual se deve 
meditar e praticar incessantemente 
nos seguintes termos: “Ó Senhor, tu 
és o oleiro e eu sou a argila nas tuas 
mãos. Faz com que a minha argila fi-
que sempre maleável, para que o meu 
coração possa amar e transformar-
-se numa obra-prima do teu amor.” 
É, sem duvida, para nós como que 
ouvir “return to love” dos Bocelli ou 
“vivir sin aire” dos Maná, é resgatar 
o poder do Amor. Infelizmente, a fi-
losofia de CRISTO e/ou de SIDATA 

– homens de energia e força de von-
tade – capazes de transformar alguém 
cruel em alguém bondoso por meio 
da compreensão já só produz poucos 
discípulos no verdadeiro sentido da 
expressão. Em tempos hipermoder-
nos de hiperconsumismo, são poucos 
homens e mulheres que se agarram 
e praticam esta filosofia de vida. E 
o que mais me entristece não são os 
ignorantes – esses até Cristo os per-
doou, pois não sabem o que fazem; o 
que mais me entristece são os homens 
de conhecimento, os que deviam 
defender a justiça, os que juraram 
defendê-la, mas que acabam por ser 
corrompidos pela gula e por defender 
os interesses pessoais – política, cons-
trução, casinos e assim por diante. 

VIII. Pobres homens! Vivem da ce-
gueira da razão como bem lhes apeli-
dou José Saramago: “estamos a des-
truir o planeta e o egoísmo de cada 
geração não se preocupa em pergun-
tar como é que vão viver os que virão 
depois. A única coisa que importa é 
o triunfo do agora. É a isto que eu 
chamo a cegueira da razão” e a isso 
que eu chamo tirania de curto prazo. 
É esta cegueira que nos está a dizi-
mar. Enfim, pelo menos numa coisa 
revejo-me em Nyusi, na Fé, e, como 
homem de fé, acredito piamente nas 
palavras do Sto. Pe. PIO de Pietrelci-
na a quem rendo a minha devoção: “é 
na DOR que o AMOR se torna mais 
FORTE.” Sua Excelência, com vo-
tos de muitos Parabéns, digo: salve 
09.02.2020 como também permita 
que o diga: chega uma hora na vida 
em que é preciso que se faça a coisa 
certa, mesmo que seja um pouco peri-
goso, é como um homem se destaca. 
Julgo que esta hora chegou: é tudo 
ou nada! Não resista as mudanças do 
seu tempo. Siga os passos de LOU-
RENÇO. África precisa de se libertar 
de si mesma. Honremos a memória 
dos nossos heróis para que de facto o 
sol de junho nos brilhe para sempre.

S
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O Nordeste de Cabo Delgado afirmou-se como o epicentro do investimento na 
indústria extractiva, mas também de conflitualidade violenta. Dois anos e quatro 
meses depois dos primeiros ataques em Mocímboa da Praia, e numa altura que 
inicia a nova legislatura, Cabo Delgado consolida-se como um tema particularmente 
sensível. O cenário caracteriza-se por:

1. AUMENTO E ALASTRAMENTO DA VIOLÊNCIA E DA INSEGURANÇA

Depois de uma fase inicial de recorrência às Forças de Defesa e Segurança, a imprensa 
tem dado conta da intervenção de várias empresas de segurança privadas sul-afri-
canas, norte-americanas e russas, contratadas pelo Estado. Não obstante algumas 
incursões terem sido relatadas como bem-sucedidas, a realidade é que se continua a 
assistir a uma alastramento e intensificação dos ataques para Sul e para o interior. As 
populações no terreno referem dificuldades logísticas por parte das forças de defesa 
e segurança, desconhecimento do território e das línguas locais, tornando os opera-
cionais vulneráveis à acção dos insurgentes. Circulam relatos de ataques às posições 
das forças de segurança, com dezenas de jovens militares assassinados, assim como 
vídeos nas redes sociais com veículos militares capturados pelos insurgentes. As 
evidências deixam transparecer a existência de um grupo de rebeldes com orga-
nização militar. Populações locais estão convencidas que os insurgentes gozam de 
uma base social de apoio, reinando a desconfiança entre indivíduos e no seio das 
próprias famílias. Pelas redes sociais circulam vídeos, que carecem de confirmação, 
filmando torturas protagonizadas por elementos das forças de segurança a indiví-
duos suspeitos de pertencer ao grupo de rebeldes. Toda a situação concorre para a 
desmoralização das forças de defesa e segurança, aumentando o risco de deserção. 

Se as notícias dão conta de centenas de civis mortos pelos insurgentes, até hoje os 
alvos económicos associados à indústria extractiva permaneceram intocáveis. Não 
obstante, as notícias dão conta da requisição de forças de segurança por parte das em-
presas petrolíferas. A necessidade de aumento das forças de segurança poderá ter 
implicações para as finanças públicas e para os custos do investimento, com impac-
tos na renegociação dos contratos e maior fragilização do Estado.

Paralelamente, Cabo Delgado consolida-se como uma importante rota de droga, 
tendo nos últimos meses sido apreendidas importantes quantidades de heroína, 
emergindo suspeitas de conflitos entre traficantes. Por todo o mundo, o narcotrá-
fico sedimenta-se em alianças com forças policiais, com o judiciário e com o poder 
político, colocando um forte desafio sobre a governação.

2. CONSOLIDAÇÃO DE UMA ECONOMIA DE ENCLAVE

O aumento da insegurança traduz-se na desaceleração do investimento na região. 
Funcionários das empresas que actuam na área do gás têm instruções de desloca-
ção por via aérea, consolidando-se uma economia extrovertida, com ligações direc-
tas ao exterior e economicamente isolada do meio envolvente. 

A situação económica na província foi agravada durante as monções. A precipitação 
que se faz sentir na época das chuvas expôs, mais uma vez, a vulnerabilidade das 
infraestruturas de transporte, de telecomunicações e rede de energia. 

A queda de pontes agravou o isolamento de populações e de unidades de produ-
ção, com impactos nos tempos de execução dos projectos do gás. A escassez de 
bens de primeira necessidade traduziu-se num rápido agravamento de preços.

Apesar de ser perceptível uma maior preocupação da Montepuez Rubby Mining 
(MRM) no processo de apoio a pequenos negócios locais, a realidade é que a exclu-
são económica constitui a característica dominante das populações locais. Desafian-
do as forças policiais e a sua própria segurança, dezenas de garimpeiros continuam a 
realizar actividades de mineração artesanal ilegal nas áreas concessionadas à MRM, 
em arriscadas condições de higiene e segurança. Em início de Fevereiro dezenas de 
jovens morreram subterrados, em consequências das chuvas.

3. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO SOCIAL

O conflito militar provocou a deslocação de dezenas de milhares de indivíduos, que 
se refugiam nos municípios mais próximos ou na cidade de Pemba. Sem que exis-
ta capacidade de providenciar alojamento a este surto migratório, as populações 
afectadas socorrem-se junto de familiares (sobrelotando unidades habitacionais) e 
improvisam-se abrigos, geralmente de forma informal. Subitamente, coloca-se o 
desafio de disponibilização de alojamento, água, saneamento, assistência alimentar 
e medicamentosa ou vestuário a dezenas de milhares de indivíduos.

O conflito teve um forte impacto sobre a disponibilização dos serviços públicos no 
Nordeste de Cabo Delgado, em particular nos distritos de Palma, Mocímboa da 
Praia, Muidumbe, Macomia e Quissanga. A fuga da população e de funcionários 
públicos traduziu-se no encerramento de escolas e de unidades sanitárias, algumas 
destruídas pelos rebeldes. Milhares refugiam-se nas sedes distritais ou na cidade 
de Pemba, sobrelotando escolas e serviços de saúde. Vários estabelecimentos de 
ensino estão sobrelotados: as turmas são hoje compostas por mais de 100 estudantes, 
e recintos escolares passaram a constituir acantonamento provisório de centenas de 

deslocados.

O abandono de zonas de produção em virtude da insegurança, assim como a des-
truição de colheitas pelas chuvas, faz antever uma crise humanitária em Cabo Del-
gado, estando a ACNUR a intervir no terreno.

4. O RISCO DE UM ESTADO FALHADO – UM TEMA POLITICAMENTE SENSÍVEL

As históricas contradições socioeconómicas existentes no Nordeste de Cabo Delga-
do (por vezes entendidas, de forma simplista, como um conflito entre muçulmanos e 
cristãos ou entre Mwanis e Makondes ou entre Renamo e Frelimo), foram habilmen-
te exploradas por movimentos religiosos radicais e violentos, oriundos da região. 
Um discurso religioso modernista e globalizado foi habilmente adaptado às con-
tradições locais, capitalizando o descontentamento de milhares de jovens excluídos 
do acesso a recursos de poder. Um Estado economicamente frágil mas que, com o 
apoio de parceiros internacionais, ainda conseguia assegurar a sua presença ao nível 
local, disponibilizando serviços de administração, educação primária e saúde, revela 
hoje incapacidade de garantir a segurança dos seus funcionários e das populações, 
invalidando a administração do território. A persistência do conflito, a aparente ca-
pacidade de recrutamento de jovens locais descontentes e a hipótese de existência 
de uma base social de apoio, aumentam o risco de transformação do conflito numa 
guerra civil, mesmo que localizada, mas cuja expansão territorial e social pode acon-
tecer conforme as dinâmicas actuais e os elementos históricos de conflitualidades 
de longa duração. O risco de Estado falhado é hoje uma realidade, que preocupa 
não só os moçambicanos, mas os Estados da região e do Mundo. 

Trata-se de uma situação embaraçosa para o Governo, que tem feito esforço no 
sentido de ocultar a realidade no terreno, redobrando obstáculos a jornalistas e 
investigadores no acesso à informação. Os números oficiais apresentados pelo Go-
verno são claramente deflacionados em relação às informações veiculadas pelas 
populações locais, assim como de vídeos que circulam pelas redes sociais. Nega-se 
a existência de refugiados e populações em fuga que foram diversas vezes incenti-
vadas a regressar aos locais de origem, onde foram novamente atacadas. Limitados 
no acesso a meios de intervenção no terreno, os funcionários e agentes de Estado 
revelam-se impotentes na gestão deste fenómeno, apresentando-se claramente 
desmoralizados.

5. ALGUNS DESAFIOS PARA A ACTUAL LEGISLATURA

A história contemporânea demonstra que os países com instituições fracas e com 
profundas desigualdades, que iniciaram a exploração de valiosos recursos naturais 
tiveram geralmente como consequência o aumento exponencial da conflitualida-
de. Moçambique não foi e não é excepção. A gestão da conflitualidade em Cabo 
Delgado será um desafio sério não só para o Governo de Moçambique, mas para 
os países da região, para as organizações das Nações Unidas, para as agências de 
desenvolvimento internacional e para as organizações locais. Ao longo da próxima 
legislatura, enfrentam os seguintes desafios:

- Garantir a segurança das populações, pelo que importa reforçar o efectivo militar 
e de inteligência na zona, com cooperação internacional, com meios próprios e for-
mação em termos de direitos humanos;

- Assistir humanitariamente a população, não só em bens alimentares, mas também 
em apoio médico (incluindo psicológico), vestuário, produtos de higiene ou mate-
riais de construção; 

- Realizar investimentos inclusivos, criando centros de formação de qualidade e 
dinamizando-se pequenos negócios nas áreas da agricultura e produção pecuária, 
mas também pequenos negócios de transporte, oficinas, comércio, entre outros;

- Fiscalizar transferências financeiras, assim como financiamentos de organizações 
religiosas e de processos de branqueamento de capitais, criando-se mecanismos 
que impeçam o financiamento de campanhas eleitorais por parte de grupos econó-
micos associados a actividades ilícitas;

- Reforçar as instituições e organizações relacionadas com a investigação criminal 
e a justiça;

- Constituir parcerias regionais entre governos, forças militares, judiciário e orga-
nizações da sociedade civil, incluindo organizações religiosas, culturais, centros de 
pesquisa e órgãos de comunicação social;

- Difundir mensagens de tolerância e de convivência intercultural, enfatizando-se o 
historial de tolerância religiosa na região, envolvendo-se os vários líderes políticos 
e religiosos nas mensagens, assim como personalidades proeminentes, órgãos de 
comunicação social e OSCs locais;

- Promoção de uma política de informação pública mais esclarecedora e construtiva, 
capaz de reduzir os receios e ansiedades das populações e consequente difusão de 
rumores.

Divulgação
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Nacional Nacional

publicidade

razoável. Três anos é excessivo, tendo em 
conta os argumentos que estiveram por de-
trás da Lei de 2004, tanto que houve dis-
cussões públicas em torno dessa situação, e 
essas questões ainda estão presentes.

Canal – Uma outra questão que está 
na nova Lei é o reconhecimento legal da 
união de facto, ou seja, mecanismos de 
reconhecimento dessa relação. Havia um 
grande debate sobre os chefes de quar-
teirão, que podiam certificar a união. 
Quais são as inovações que a nova Lei 
traz?

Télio Chamuço – O problema de os 
chefes dos quarteirões reconhecerem essas 
relações provinha do facto de não estar na 
lei, ou seja, havendo dificuldades de provar 
essas relações, as pessoas optaram por essa 
via, no entanto, à luz da lei, a união de facto 
nunca foi objecto de reconhecimento e até 
continua não sendo quanto à sua constitu-
ição.

Canal – O que é que isso quer dizer?

Télio Chamuço – É simples. Uma coisa 
é constituição da união de facto, e a outra 
é o reconhecimento. E as pessoas devem 
estar esclarecidas de que a união de facto 
não se constitui com o reconhecimento ad-
ministrativo ou judicial. A união de facto 
constitui-se a partir do momento em que as 
pessoas estejam a viver em plena comun-
hão de vida por um período de três anos. 
A questão de reconhecimento visa dar se-
gurança jurídica para casos duvidosos. 
Aprendemos com o passado, então agora 
instituiu-se esse regime, porque, antes, as 
questões probatórias eram, à luz da lei, es-
sencialmente testemunhal, e havia casos 
em que esse mesmo testemunho era difícil 
de se obter e, infelizmente, podia ser que ao 
homem ou à mulher não lhe interessava re-
conhecer de facto que essa relação existiu por 

um período de um ano, porque não queriam 
dividir os bens, e havia dificuldades de se pr-
ovar. Portanto, o legislador preferiu instituir 
esse regime de reconhecimento, e é algo que 
se aplaude porque instituiu e regulou, ou seja, 
no passado, havia essa questão de provas, e 
cada um dos companheiros ia aos serviços 
administrativos e obtinha essa certidão. Agora 
não, a lei obriga que sejam os dois naquilo que 
se prende com o reconhecimento administra-
tivo, ou seja, deve ser uma declaração con-
junta. Então, se um deles se mostrar renitente 
e quiser furtar-se à lei, abre espaço para que 
aquele que quiser ver reconhecida a relação 
recorra a vias judicias para obter, por si só, a 
existência dessa relação. Mas, eu vou frisar 
isso, a união de facto não se constitui com o 
reconhecimento, a questão de reconhecimen-
to serve para questões probatórias e também 
para conferir segurança à união em questões 
jurídicas duvidosas.

Canal – Num texto recente publicado 
por si, criticou o facto de a nova Lei esta-
belecer que o pedido de reconhecimento 
da existência ou cessação da união de facto 
poder ser cumulado com os pedidos rela-
tivos à efectivação dos efeitos da união de 
facto. O que está aqui em causa?

Télio Chamuço – Acho que foi uma dis-
tracção do legislador. Porque os efeitos da 
união de facto são patrimoniais e quem quiser 
obter esses efeitos só pode ser por via de uma 
acção de divisão de coisa comum, que é uma 
acção especial. A acção de reconhecimento de 
união de facto é uma acção comum e não es-
pecial. Por via de lei, essas duas ações não se 
cumulam, por isso eu digo que deve ter havi-
do uma distracção do legislador, e isso vai dar 
uma confusão, porque as pessoas, através da 
previsão legal, vão cumular essas ações, mas, 
nos tribunais, não vão passar, porque não se 
pode cumular essas duas acções. O mesmo 
tem existido nas acções de divórcio. No or-

denamento jurídico moçambicano, diferente-
mente dos outros, nas acções de divórcio 
litigioso apenas se apura quem é o cônjuge 
culpado, e decreta-se o divórcio. Transitado 
em julgado esse processo, só depois é que se 
pode intentar a acção visando a partilha de 
bens dessa relação que cessou através do di-
vórcio. Portanto, numa acção de divórcio não 
se dividem os bens da relação. É isso que vai 
acontecer com a união de facto. A acção de 
reconhecimento da união de facto, visando 
obter a declaração dessa união, uma vez ob-
tida a declaração, as partes vão à procura dos 
efeitos patrimoniais resultantes dessa relação. 
Não se pode cumular um processo especial 
com um processo comum.

Canal – Há uma questão técnica sobre a 
entrada em vigor da Lei. Os companheiros 
ficam sem saber se estão, ou não, abrangi-
dos pelo novo regime.

Télio Chamuço – A lei cura esse aspecto 
nas normas transitórias. Está claro, pode-se 
não concordar, mas está bem patente. Os que 
já estão no regime união de facto, à luz da an-
tiga Lei, a nova lei não se lhes aplica. Aqueles 
que já viviam há um ano, essa nova Lei não 
se lhes aplica. Aqueles que ainda não perfiz-
eram um ano, exemplo, onze meses, caem na 

órbita da nova Lei.

Canal – Não acha que isso pode cau-
sar situações de retroactividade injusta, 
daqueles que começaram a relação com 
alguma expectativa jurídica?

Télio Chamuço – Na minha opinião, a 
melhor solução seria que esta lei se aplicasse 
para aqueles que, à data da entrada dela, não 
estivessem numa relação, ou seja, que esse 
prazo não se contasse para aqueles que já vi-
vem em plena comunhão de vida, ainda que 
não tivessem feito um ano. Esses não podi-
am, na minha opinião, cair na órbita da nova 
Lei. Eu acho isso injusto, porque estaría-
mos aqui a aplicar-se efeitos retroactivos. 
Temos sempre ter em vista o que o regime 
de união de facto visa salvaguardar e o que 
esteve por detrás dessa situação. Vamos su-
por que as pessoas já vivem há onze meses, 
entra nova Lei, e existia aquela expectativa 
de que, depois de um ano, os efeitos patrimo-
niais e os seus sucessórios também pudes-
sem ser aplicados, e agora já não podem. 
É uma opinião pessoal, não tanto técnica, é 
mais do campo prático. Esta Lei devia apli-
car-se a relações que ainda não se tivessem 
iniciado à data da sua entrada em vigor.

de Moçambiquede Moçambique
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A melhor solução seria que se aplicasse para aqueles que não estivessem ainda numa relação
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS BENS ESSENCIAIS 
DE CONSUMO EM 2019

Resumo do Observador Rural Nº 85 
https://omrmz.org/omrweb/evolucao-dos-precos-dos-bens-essenciais-de-consumo-em-2019/

1. INTRODUÇÃO

O Observatório do Meio Rural (OMR) tem realizado a recolha de preços dos principais pro-
dutos alimentares nos principais mercados das cidades de Maputo, da Beira e de Nampula, 
com o objectivo de analisar e acompanhar as flutuações dos preços nestas cidades.

A recolha foi realizada, semanalmente, entre Janeiro e Dezembro de 2019, tendo sido 
publicada em boletins mensais na página WEB do OMR (https://omrmz.org/omrweb/pu-
blicacoes_categ/boletim/).

Foi seleccionado um conjunto de produtos que fazem parte da cesta básica nacional defi-
nida pelo MISAU. Destes, a análise limitou-se aos seguintes produtos: (1) farinha de milho; 
(2) arroz; (3) massa esparguete; (4) amendoim; (5) coco; (6) feijão nhemba; (7) tomate; (8) 
cebola; (9) batata-ren;, (10) repolho; (11) sal; (12) açúcar; (13) óleo alimentar; (14) peixe 
carapau; e, (15) carvão.

O presente trabalho tem por objectivo analisar as flutuações dos preços entre as cidades de 
Maputo, da Beira e de Nampula durante o ano de 2019. 

2. VARIAÇÕES MÉDIAS DAS VARIAÇÕES MÉDIAS MENSAIS POR PRODUTO NAS TRÊS 
CIDADES EM 2018 E 2019

Resumo das variações médias do preço por produto nas três cidades, 

em 2018 e 2019, em percentagem

Produtos Variação média em 
2019 Variação média em 2018

Farinha de milho 1 -0,5
Arroz importado 0,1 -0,2
Massa esparguete 0,2 -0,2
Amendoim 4 -1
Coco -3 -6
Feijão nhemba 2 -5
Tomate -1 -4
Cebola -1 -8
Batata-reno -1 -3
Repolho 1 -2
Sal 0,2 2
Açúcar castanho -1 -0,1
Óleo alimentar -1 0,1
Peixe carapau 1 1
Carvão 0,4 -2
Média da variação de preço dos 
15 produtos 0,1 -2

3. RESUMO

A média anual das variações dos preços nas três cidades não foi significativa. Este comportamento 
pode revelar estabilidade da oferta e da procura, e manutenção ou ligeira redução do poder de 
compra. Se for este caso, pode-se deduzir sobre a substituição de bens na dieta alimentar por 
outros de menor custo e, provavelmente, de menor valor nutritivo.

Em 2018, verificou-se uma redução geral dos preços dos 15 bens analisados em cerca de -2%, e, 
em 2019, um aumento de 0,1%. Em 2018, apenas o sal e o peixe carapau apresentaram subidas 
de preços. Em 2019, os produtos cujos preços reduziram foram apenas seis: coco, tomate, cebola, 
batata, açúcar e óleo.

Porém, constataram-se variações mensais significativas, destacando-se: os meses de Novembro 
e Dezembro na maioria dos produtos, mercados e cidades; na cidade da Beira, em todos os cinco 
mercados, e em Maputo (para alguns produtos), os preços nos meses de Março e Abril subiram 
significativamente devido ao ciclone IDAI, que cortou as vias entre as zonas produtoras e as duas 
cidades.  

As variações por produto entre as cidades são significativas e pode ser devido aos seguintes aspec-
tos: épocas de colheita nas zonas produtoras; distâncias entre as zonas produtoras e consumido-
ras, e custos de transporte; localização dos bazares (principalmente nos bazares centrais das cida-
des, e os que têm também funções de grossistas), e importação de produtos (época de colheita, 
distâncias e variações cambiais).

Em resumo, considera-se que a descida de preços dos bens de primeira necessidade apresentados 
constitui um aspecto positivo na óptica do consumidor (desde que essa descida não implique a 
substituição de bens por outros de menor valor nutritivo ou redução da procura com efeitos sobre 
a má nutrição). Na óptica do produtor, a redução dos preços pode significar redução da produção 
e menores rendimentos e rentabilidade. Estes aspectos merecem estudos específicos, pois podem 
implicar efeito negativos, contrários a um primeiro efeito positivo no custo de vida.

Divulgação
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PCA do Parque de Ciências e 
Tecnologia propõe execução 
de jornalistas que reportam 
sobre Cabo Delgado

MISA condenou, na passada 
sexta-feira, as declarações do 
instável presidente do Conselho 
de Administração da Empresa 

Nacional de Parques de Ciência e Tecno-
logia, Julião João Cumbane, que propôs 
publicamente medidas “extra-legais” con-
tra todos os jornalistas que noticiam sobre 
a guerra em Cabo Delgado, alegadamente 
por, na sua opinião, estarem a desmora-
lizar as Forças de Defesa e Segurança.

Sob o título “Brincadeira tem hora”, 
Julião João Cumbane, que é presiden-
te do Conselho de Administração do 
Parque de Ciência e Tecnologia, su-
geriu no Facebook que as Forças de 
Defesa e Segurança da República de 
Moçambique conjuguem “inteligência 
e acções enérgicas, mesmo as extra-le-
gais, contra as ‘notícias’ miserabilistas”.

O MISA diz que, infelizmente, já se 
registaram, desde que os actos de terro-
rismo começaram em Cabo Delgado, 
situações de actuação ilegal contra jor-
nalistas e pesquisadores de Direitos Hu-
manos, perpetradas pelas próprias Forças 
de Defesa e Segurança, como foram os 
casos, por exemplo, das detenções dos 
jornalistas Amade Aboobacar e Estácio 
Valoi e do pesquisador David Matsinhe.

Face a este tipo de situações, o “MI-
SA-Moçambique” refere que Moçam-
bique, conforme a Constituição da 
República (Artigo 3), é um Estado de 
Direito democrático, e que a liberda-
de de expressão, que integra a liberda-

de de imprensa, é um dos seus pilares 
essenciais, sendo, por isso, “a todos os 
títulos condenáveis as tentativas de cer-
ceamento da liberdade dos jornalistas e 
dos seus órgãos de comunicação social”.

O MISA considera que é dever do 
Estado moçambicano proteger os di-
reitos dos cidadãos, em geral, e dos 
jornalistas, em particular, mesmo em 
situações de guerra, conforme estabe-
lecido na Convenção de Genebra (ra-
tificada por Moçambique em 1983) e 
no seu Protocolo I, igualmente ratifi-
cado por Moçambique no mesmo ano.

O “MISA-Moçambique” apela ao 
Conselho Superior da Comunicação 
Social – enquanto órgão constitucional 
a quem compete assegurar a liberdade 
de imprensa e a liberdade de expressão 
(Artigo 50 da Constituição da Repúbli-
ca) –, que não se mantenha em silêncio 
em face de situações similares à amea-
ça feita por Julião João Cumbane, con-
denando-as e exercendo o seu papel de 
guardião da salvaguarda destes direitos 
fundamentais em Moçambique, e ape-
la também ao Ministério Público, para 
que, nos termos da norma da alínea g) 
do Artigo 4 da Lei 4/2017, de 18 de Ja-
neiro, trate de exigir o cumprimento da 
Constituição da República e das leis por 
parte do de Julião João Cumbane, com 
o que se efectivará também a educa-
ção jurídica da sociedade. (Redacção)

de Moçambiquede Moçambique

O

Julião João Cumbane
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Centrais

As relações interorgânicas no âmbito da governação descentralizada

Constituição estabelece que relacionamento entre Governador de Província e 
Secretário de Estado na Província não é hierárquico, mas sim horizontal (Conclusão)

“Considerando o disposto no artigo 267 da CRM, que define a descentralização como objectivando a partici- pação do cidadão e a consolidação da democracia, fica claro que a Constituição dá maior ênfase à participa- ção 
pública, de que a eleição do Governador de Província é um dos exemplos.”

 l “Por isso, sendo o Governador de Província um órgão representativo, porque eleito pela população local, protocolarmente devia ser o órgão do topo da hierarquia administrativa. Com efeito, o Secretário do Estado na 
Província é um representante do Estado no território da Província e do Distrito. Como representante, não faz sentido que seja o órgão protocolarmente mais elevado, tanto mais que o seu cargo não é representativo, já 
que é resultado de nomeação.”

 l “Na verdade, o artigo 277 [da CRM], ao definir como órgãos da província a Assembleia Provincial, o Go- vernador de Província e o Conselho Executivo Provincial está, no fundo, a dizer que entre o Governador de Província 
e o Secretário do Estado, o representante da província é o Governador, pelo que o protagonismo protocolar deve ser definido a favor deste [Governador de Província].”

vando a participação do cidadão e 
a consolidação da democracia, fica 
claro que a Constituição dá maior 
ênfase à participação pública, de 
que a eleição do Governador de 
Província é um dos exemplos. Por 
isso, sendo o Governador de Pro-
víncia um órgão representativo, 
porque eleito pela população local, 
protocolarmente devia ser o órgão 
do topo da hierarquia administra-
tiva. Com efeito, o Secretário do 
Estado na Província é um repre-
sentante do Estado no território 
da Província e do Distrito. Como 
representante, não faz sentido 
que seja o órgão protocolarmen-
te mais elevado, tanto mais que 
o seu cargo não é representativo, 
já que é resultado de nomeação.

Contudo, não deixa de ser 
relevante para a definição das 
regras protocolares o facto de 
a Representação do Estado
na província e no distrito ser uma 
forma de emanação do poder cen-
tral a nível local, o que significa 
que, por este critério, ainda que 
órgão não representativo, por-
que não eleito, o representante 
do Estado na província e no dis-
trito tem de ser o órgão do topo 
da hierarquia na medida em que 
representa os órgãos do topo da 
hierarquia do Estado no seu todo.

De qualquer modo, a questão 
protocolar e, mais concretamente, 
a definição de precedências entre 
órgãos é importante para evitar 
conflitos de natureza pessoal. Ela 
tanto pode basear-se em critérios 
técnicos como políticos. Normal-
mente, os critérios protocolares 
de natureza técnica são mais apro-
priados para funções de natureza 
técnica como as magistraturas. E 
os critérios protocolares políticos 
são mais apropriados para fun-
ções políticas. Pelo que, no fundo, 
a definição da hierarquia protoco-
lar entre o Secretário do Estado na 
Província e o Governador ou Ad-
ministrador é de natureza política 
que deveria ter em conta o espírito 
do disposto nos artigos 141, n. 2 

e 3, e 277, ambos da CRM, nos 
termos dos quais quem represen-
ta a província é o Governador de 
Província por ser órgão, quando 
o Secretário de Estado é mero re-
presentante do Governo Central.

1. Outos Aspectos Rele-
vantes para Tornar Efi-
caz o Relacionamento

Para além da necessidade da re-
gulação da autonomia dos órgãos 
de Governação Descentralizada, 
o que não se resume apenas no 
regime da tutela administrativa, 
existem matérias que é preciso ver 
com atenção, como sejam os riscos 
específicos da Governação Des-
centralizada, os quais precisam de 
ser reduzidos através da lei. É pre-
ciso, ainda, reconhecer que, por 
muito detalhada que a CRM ten-
tou ser, existem aspectos lacuno-
sos que só o legislador ou o poder 
regulamentar podem preencher.

a. A Necessidade de Miti-
gação dos Riscos da Go- 
vernação Descentralizada

A CRM fala da articulação 
entre os órgãos centrais e a Go-
vernação Descentralizada. Para 

além desta articulação, existe o 
risco de a autonomia dos Órgãos 
de Governação Descentralizada 
por em causa o poder de direcção 
do Governo em relação às maté-
rias da competência dos órgãos 
de Governação Descentralizada. 
Como se háde exercer este poder 
de direcção sobre os entes des-
centralizados – por exemplo, um 
Ministério – sobre a matéria das 
suas atribuições que também se 
encontram sob a alçada da Go-
vernação Descentralizada? Para 
além dos já previstos conselhos de 
coordenação, é necessário intro-
duzir outros mecanismos, alguns 
dos quais já mencionados acima, 
designadamente a auscultação, 
audiência pública, contratos pro-
grama, políticas públicas, etc..

Além dos mais, os riscos de 
direcção e controlo podem, igual-
mente, ser reduzidos através do 
poder regulamentar e poderes pro-
gramáticos dos órgãos centrais. 
Infelizmente, a CRM não prevê 
a superintendência que seria um 
instrumento importante de orien-
tação da Governação Descentra-
lizada em matérias de interesse 

local, mas de relevância nacional.
Por sua vez, o poder de direcção 

do governo tenderá a ampliar-se, 
restringindo a autonomia local, 
sendo que esta tenderá a expandir-
-se de modo a resguardar-se da 
forte influência do poder central. 
Esta situação é mais visível em 
relação ao poder regulamentar dos 
Órgãos de Governação Descentra-
lizada. Pode o Governo Central 
anular um Regulamento aprovado 
pelos Órgãos de Governação Des-
centralizada? Não tendo a Cons-
tituição regulado esta matéria, só 
resta, bem vistas as coisas, reme-
ter esta matéria para o conten-
cioso administrativo das normas.

a. A Necessidade da Identi-
ficação e Preenchimento 
de Lacunas Normativas

Relacionado com o ponto an-
terior, existe a necessidade de se 
reconhecer que a celeridade e a 
fraca abertura do processo de re-
visão constitucional de 2018 fi-
zeram com que algumas matérias 
que era importante regular não 
tenham sido contempladas, sendo 
necessário um exercício de iden-
tificação de lacunas que evitem 

  rcínio de Salema*E
or sua vez, a coordenação 
administrativa é comum-
mente estabelecida sob 
forma organizatória, no 

âmbito do princípio da eficiência 
administrativa, podendo consistir 
numa coordenação hierárquica 
ou coordenação horizontal. Por 
isso que a coordenação adminis-
trativa é concebida como uma 
integração de múltiplas compe-
tências, inseridas numa mesma 
pessoa colectiva, voltadas à pros-
secução dos mesmos objectivos.

Da leitura do disposto no n.o 2 
do artigo 268 da CRM, segundo 
o qual o Estado mantém nas enti-
dades descentralizadas as suas re-
presentações para o exercício de 
funções exclusivas e de soberania, 
fica evidente que o relacionamen-
to entre os Órgãos Descentraliza-
dos e a Representação do Estado 
não é hierárquico, mas sim hori-
zontal. É por isso que o artigo 285 
da CRM estabelece um regime de 
articulação. Neste sentido, a coor-
denação entre a Governação Des-
centralizada e a Representação 
do Estado deve ser horizontal, 
podendo ser realizada através de 
vários instrumentos administrati-
vos, tais como comissões de coor-
denação, já previstos, e canais 
de comunicação interorgânico.

Mas, como numa perspecti-
va material, os órgãos são as 
pessoas que exercem as com-
petências, ou seja, na prática o 
relacionamento territorial entre 
os órgãos de Governação Des-
centralizada e a Representação 
do Estado é um relacionamento 
entre pessoas. Portanto, é preci-
so prever normas que previnam 
conflitos pessoais entre os titu-
lares dos órgãos. Para o efeito, 
é necessário o estabelecimento 
de normas protocolares claras de 
relacionamento entre os órgãos.

Considerando o disposto no 
artigo 267 da CRM, que define 
a descentralização como objecti-

P
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Centrais

As relações interorgânicas no âmbito da governação descentralizada

Constituição estabelece que relacionamento entre Governador de Província e 
Secretário de Estado na Província não é hierárquico, mas sim horizontal (Conclusão)

“Considerando o disposto no artigo 267 da CRM, que define a descentralização como objectivando a partici- pação do cidadão e a consolidação da democracia, fica claro que a Constituição dá maior ênfase à participa- ção 
pública, de que a eleição do Governador de Província é um dos exemplos.”

 l “Por isso, sendo o Governador de Província um órgão representativo, porque eleito pela população local, protocolarmente devia ser o órgão do topo da hierarquia administrativa. Com efeito, o Secretário do Estado na 
Província é um representante do Estado no território da Província e do Distrito. Como representante, não faz sentido que seja o órgão protocolarmente mais elevado, tanto mais que o seu cargo não é representativo, já 
que é resultado de nomeação.”

 l “Na verdade, o artigo 277 [da CRM], ao definir como órgãos da província a Assembleia Provincial, o Go- vernador de Província e o Conselho Executivo Provincial está, no fundo, a dizer que entre o Governador de Província 
e o Secretário do Estado, o representante da província é o Governador, pelo que o protagonismo protocolar deve ser definido a favor deste [Governador de Província].”

conflitos de competências no ter-
reno. Aliás, a aplicação prática do 
processo irá encarregar-se de mos-
trar as insuficiências do regime.

Desde logo, o facto de a Cons-
tituição recorrer a princípios e 
conceitos indeterminados, faz 
com que seja necessário proce-
der à sua integração normativa, 
a começar pelo princípio da im-
parcialidade. Não estão indicadas 
as respectivas garantias, as quais 
poderiam resultar, por exemplo, 
da transposição do regime das ga-
rantias de imparcialidade que se 
encontram no Decreto n. 30/2001, 
de 15 de Outubro. O mesmo acon-
tece com o princípio da transpa-
rência, que deveria ser integrado 
pelos deveres de notificação dos 
actos administrativos aos interes-
sados, o dever de fundamenta-
ção das decisões administrativas, 
o direito de acesso à informa-
ção, a prestação de contas, etc.

Do mesmo modo, não está in-
dicada a natureza dos actos do 
poder regulamentar dos órgãos 
de Governação Descentralizada. 
A CRM diz que os Órgãos de Go-
vernação Descentralizada dispõem 
de poder regulamentar próprio, só 
que não diz em que termos este po-
der é exercido. Dependerá o poder 
regulamentar descentralizado da 
aprovação de legislação prévia para 
emanar regulamentos dependentes? 
Ou, nas matérias em que são com-
petentes, ao abrigo da Constituição, 
podem os órgãos de governação 
descentralizada aprovar regulamen-
tos independentes e autónomos?

Embora a participação do cida-
dão constitua o objectivo da des-
centralização, não existe na CRM 
nenhum mecanismo estabelecido 
que garanta esta participação pú-
blica. É necessário garantir a parti-
cipação procedimental do cidadão 
nos processos decisórios da gover-
nação descentralizada. Mas tam-
bém, nada obsta que a lei estabeleça 
mecanismos de participação orgâ-
nica do cidadão, nos termos previs-
tos no artigo 11 da Lei n. 7/2012.

Ainda no plano dos órgãos, é ne-
cessário criar mecanismos de rela-
cionamento dos diversos órgãos aos 
níveis central, provincial e distrital 
que tenham atribuições comuns. 
Como se disse anteriormente, como 
se relacionam as direcções provin-
ciais e as direcções distritais? Quais 
as garantias existentes de que as di-
recções provinciais vão respeitar a 
autonomia das direcções distritais?

Conclusões e Recomendações
Embora a questão de relaciona-

mento da Governação Descentrali-
zada e a Representação do Estado 
esteja por enquanto centrada no 
Governador de Província e no Se- 
cretário do Estado na Província, 
ela vai para além destes órgãos. O 
relacionamento que se prevê po-
tencialmente conflituoso é de na-
tureza funcional, o que se resume, 
a nosso ver, nos pontos seguintes:

1. A autonomia dos Órgãos de 
Governação Descentralizada deve 
ser encarada como uma autonomia 
funcional. Portanto, o que se deve 
garantir por lei é que estes órgãos 
de governação descentralizada 
exerçam livremente, dentro dos li-
mites da lei, as suas competências 
na prossecução das atribuições do 
Estado que estejam a seu cargo.

2. Deve-se reconhecer que os 
Órgãos de Governação Descen-
tralizada não têm atribuições pró-
prias, uma vez que as suas atribui-
ções pertencem ao Estado. A sua 
situação é diferente das autarquias 
locais que têm atribuições distin-
tas do Estado. Isto faz com que 
as atribuições prosseguidas pelo 
Secretário do Estado na Provín-
cia e dos Órgãos de Governação 
Descentralizada sejam as mesmas 
porque ambos prosseguem os fins 
do Estado, embora com competên-
cias diferenciadas, razão pela qual 
o exercício das respectivas com-
petências deve obrigatoriamente 
basear-se na articulação institucio-
nal, procedimental e pessoal, atra-
vés das suas diversas modalidades.

3. O ponto anterior é igualmen-

te relevante para a definição do 
Protocolo do Estado ao nível da 
Governação Descentralizada. A re-
lação entre o Secretário do Estado 
na Província e o Governador de 
Província não é vertical, mas, sim 
horizontal, porque o Governador 
de Província exerce o seu poder de 
forma autónoma, sendo certo que o 
Secretário do Estado subordina-se 
ao Governo Central. Na verdade, o 
artigo 277, ao definir como órgãos 
da província a Assembleia Provin-
cial, o Governador de Província e 
o Conselho Executivo Provincial 
está, no fundo, a dizer que entre 
o Governador de Província e o 
Secretário do Estado, o represen-
tante da província é o Governador, 
pelo que o protagonismo proto-
colar deve ser definido a favor 
deste [Governador de Província].

Pode-se seguir, alternativamen-
te, um modelo eclético, segundo 
o qual nas cerimónias de Estado 
o protocolo deve variar em fun-
ção da natureza das matérias. Se 
estas forem de soberania, a direc-
ção da cerimónia do Estado deve 
pertencer ao Secretário do Estado 
na Província, por exemplo nos 
casos de abertura do ano judicial, 
recepção dos órgãos de soberania 
na província, etc. Nos casos em 
que as matérias forem da exclusiva 
competência dos Órgãos de Go-
vernação Descentralizada, a pre-
ferência protocolar deve ser dada 
ao Governador da Província, por 
exemplo se se estiver em presença 
da recepção de ministros dos pe-
louros das matérias de Governação 
Descentralizada Provincial, pois 
em momento algum a Constitui-
ção estabeleceu hierarquia entre 
o Secretário de Estado na Provín-
cia e o Governador de Província.

5. Nas situações em que as 
competências entre o Secretário 
do Estado na Província e a Go-
vernação Descentralizada sejam 
diferenciadas através de determi- 
nados critérios como, por exem-
plo, em matéria da terra, em que 
as competências serão diferen-

ciadas pela extensão da parcela a 
conceder, ou das estradas e pon-
tes, cujo critério de diferenciação 
é a natureza nacional ou local da 
estrada ou ponte, será necessário 
que a lei estabeleça mecanismos 
de coordenação entre os órgãos.

6. Nos demais casos, é neces-
sário prever outros mecanismos 
de articulação, designadamen-
te a concertação  administrativa 
e a cooperação administrativa, 
nas suas diversas modalidades.

7. É preciso regular, de forma 
detalhada, o exercício do poder 
regulamentar nas províncias e 
clarificar se o Se cretário do Es-
tado na Província tem algum po-
der de tutela sobre os regulamen-
tos, pois esta matéria não vem 
regulada na Constituição. A solu-
ção mais acertada seria sujeitar o 
poder regulamentar ao controlo 
judicial e não à tutela administra-
tiva, visto tratar-se de matéria re-
levante para a descentralização.

8. Devem ser introduzidos me-
canismos de participação do cida-
dão nos processos de governação 
descentralizada, uma vez que esta 
assenta no exercício da cidada-
nia das respectivas populações.

A ajuntar ao acima, somos 
de opinião que se deve ter ain-
da em atenção o seguinte:

9. Assembleia da Re-
pública e Governo:

(i) Estes dois órgãos de so-
berania devem aprovar legis-
lação que estabelece garantias 
administrativas e judiciais que 
assegurem a autonomia gover-
nativa e funcional dos Órgãos 
de Governação Descentralizada;

(ii) Devem ainda, de forma ime-
diata, aprovar legislação e regula-
mentos que regulem a precedência 
protocolar, seguindo o espírito dos 
artigos 141 e 277 da CRM, que dá 
primazia ao Governador de Pro-
víncia sobre o Secretário do Esta-
do. Ou que, pelo menos, estabeleça 
uma solução protocolar eclética 
em que cada um dos órgãos terá 
primazia protocolar nas matérias 

da sua competência, devendo evi-
tarse replicar na figura do Secretá-
rio do Estado na Província a figura 
de Chefe do Estado na Província, 
pois este não é o espírito da CRM;

(iii) Na mesma esteira, devem 
aprovar, de forma imediata, legis-
lação e regulamentos regulado-
res dos termos do relacionamen-
to institucional e procedimental, 
como forma de concretização dos 
mecanismos de articulação entre 
o Secretário de Estado de Provín-
cia e o Governador de Província, 
mormente no que diz respeito à 
coordenação, cooperação e con-
certação administrativas. Esta le-
gislação deve ainda contemplar 
a regulação da articulação dos 
membros do executivo provincial 
com órgãos centrais que superin-
tendem os respectivos pelouros, 
sobretudo os poderes de supe-
rintendência em matéria técnica, 
que há de ser sempre necessária;

(iv) O legislador deve apro-
var, de forma prioritária, a le-
gislação sobre a participação 
pública nos processos de gover-
nação a diferentes níveis, desde 
o Parlamento até aos Órgãos de 
Governação Descentralizada.

Aos Secretários de Estado na 
Província e Governadores de 
Província, recomenda-se o esta-
belecimento de canais de comu-
nicação que facilitem o relacio-
namento pessoal dos dois órgãos.

Assembleias Provinciais:
(i) Nas matérias da sua com-

petência, devem avaliar as 
necessidades imeditas de re-
gulamentação, sob pena de caí-
rem no risco de o poder cen-
tral intrometer-se nas suas 
esferas de competências. Estes 
regulamentos devem contemplar:
a. a regulamentação da articula-

ção com as entidades descen-
tralizadas;

b. aprestaçãodecontasanívello-
cal;

c. a participação individual e as-
sociativa no processo governa-
tivo.                                *EISA
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Decreto sobre a descentralização 
cria confusão sobre competências 
das Direcções Provinciais

Por exemplo, a Cultura está na Direcção Provincial do Turismo e na Direcção Provincial da Educação. O 
Emprego está na Direcção Provincial do Trabalho e na Direcção Provincial da Educação. O Desenvolvimento 

Rural está na Direcção Provincial da Agricultura e na Direcção Provincial do Ambiente.

m decreto com o n.º 
2/2020, de 8 de Janeiro, 
que estabelece as nor-
mas de organização e 

define as competências e o funcio-
namento dos órgãos executivos 
de governação descentralizada 
provincial, isto é, que reformula 
as Direcções Provinciais e as res-
pectivas competências, gera con-
fusão entre as competências das 
diferentes Direcções Provinciais.

O decreto cria o Conselho Exe-
cutivo Provincial composto por 
dez Direcções Provinciais: Di-
recção Provincial do Plano e Fi-
nanças; Direcção Provincial da 
Agricultura e Pescas; Direcção 
Provincial de Infra-Estruturas; 
Direcção Provincial dos Trans-
portes e Comunicações; Direc-
ção Provincial da Indústria e 
Comércio; Direcção Provincial 
da Saúde; Direcção Provincial 
da Educação e Cultura; Direcção 
Provincial do Trabalho; Direcção 
Provincial da Cultura e Turismo; 
Direcção Provincial do Desenvol-
vimento Territorial e Ambiente.

Num olhar sobre cada Direcção, 
a primeira coisa que se nota é que 
a Cultura está em duas Direcções 
Provinciais, nomeadamente na 
Direcção Provincial da Educação 
e Cultura, prevista no Artigo 17 
do referido decreto, e a Direcção 
Provincial de Cultura e Turismo, 
prevista no Artigo 19. E as com-
petências das duas Direcções Pro-
vinciais coincidem no que diz res-
peito à Cultura. Se, por um lado, 
a Direcção Provincial da Educação 
e Cultura promove, coordena e in-
centiva actividades culturais, nos 
termos da alínea g) do Número 
2 do Artigo 17, por outro lado, a 
Direcção Provincial da Cultura e 
Turismo também tem as mesmas 
competências, nos termos do arti-
go 19 nas suas respectivas alíneas.

No que diz respeito ao Trabalho, 
nos termos da alínea f) do Artigo 
17 compete à Direcção Provincial 
da Educação e Cultura promover 
iniciativas criadoras de emprego 
e auto-emprego, competência que 
cabe também à Direcção Provincial 
do Trabalho, Prevista no Artigo 18.

Outra grande confusão está na 
Agricultura. A lógica da criação 
das Direcções Provinciais é para 
coincidir, ao nível local, com as 
atribuições centrais dos Ministé-
rios. Quando Celso Correia esco-
lheu o Ministério da Agricultura, 
juntou o Desenvolvimento Rural, 
que estava no seu anterior “Super-
-Ministério” da Terra e Ambiente. 
Acontece que o Decreto 2/2020, de 
8 de Janeiro, mantém no Ambiente 
a superintendência do Desenvolvi-
mento Rural, através da Direcção 
Provincial do Desenvolvimento 
Territorial e Ambiente, prevista 
no Artigo 20. Tem como funções 
“promover o desenvolvimento 
económico local e a exploração 
sustentável dos recursos; promo-
ver a exploração sustentável dos 
recursos naturais; definir priorida-
des e projectar o estabelecimento 
de infra-estruturas económicas e 
sociais; promover a implantação 
das centralidades de desenvolvi-
mento socio-económico”. Estas 
atribuições coincidem, dum modo 
geral, com as do Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, que se faz representar pela 
Direcção Provincial da Agricul-
tura e Pescas, que está prevista 
no Artigo 12. E pode-se tam-
bém questionar por que é que a 
Agricultura está com as Pescas, 

havendo um Ministério autóno-
mo que é o Ministério do Mar, 
Águas Interiores e Pescas. O 
que sobressai é que o decreto foi 
criado à pressa, daí a confusão 
das competências. (Redacção)

de Moçambiquede Moçambique

Frelimo indica Hélder Injojo 
e Renamo indica Saide Siguele 
para a vice-presidência da 
Assembleia da República

presidente da Assem-
bleia da República, 
Esperança Bias, convo-
cou, na quinta-feira da 

semana passada, 13 de Fevereiro, 
para os dias 20 e 21 de Fevereiro 
a primeira Sessão Extraordiná-
ria da IX  Legislatura da Assem-
bleia da República. Segundo o 
secretário-geral da Assembleia da 
República, Armando Correia, a 
sessão é para   escolher os vice-
-presidentes da Assembleia da 
República, os membros da Co-
missão Permanente da Assem-
bleia da República e os mem-
bros das Comissões de Trabalho.

A Frelimo escolheu o depu-
tado Hélder Injonjo  para ser 
primeiro vice-presidente da 
Assembleia da República, em 
substituição de António Amélia. 

O “Canal de Moçambique” 
sabe que a escolha da Renamo é 
Saide Siguele, um deputado do 

círculo eleitoral de Niassa, que 
vai substituir Younusse Amade.

A Assembleia da República 
vai também indicar os deputados 
para as Comissões de Trabalho, 
algo que já foi feito pelas banca-
das parlamentares. Ivone Soares 
ex-chefe da bancada parlamentar 
da Renamo, vai para a Comis-
são de Petições, Queixas e Re-
clamações, uma das Comissões 
sem expressão na Assembleia da 
República. A decisão alimenta o 
sentimento de que Ivone Soares 
está a ser vítima da purga que 
Ossufo Momade vem fazendo 
contra os membros da Rena-
mo que pertenciam ao núcleo 
próximo de Afonso Dhlakama.

Depois da composição da 
Comissão Permanente da As-
sembleia da República, esta 
vai reunir para deliberar so-
bre o início dos trabalhos.

de Moçambiquede Moçambique
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de Moçambique
Canalha
Suplemento humorístico 

AJM/2019

Dignificando os heróis

Anúncio de Vagas

Dado o desinteresse do povo em 

chorar os líderes da Frelimo que 

perdem a vida, adicionado ao de-

sinteresse em participar das ceri-

mónias fúnebres oficias, serve a 

presença para anunciar que esta-

mos a contratar jovens para cho-

rarem e rebolarem nessas cerimó-

nias, para dignificar os nossos 

heróis. 
Para a vaga, apenas seja porta-

dor de lágrimas programadas 

e infinitas. Estar embriagado é 

uma vantagem.

Frelimo, 50 anos cada vez mais distante do povo!

O Presidente  
FJN
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Mário Machungo: um revolucionário 
consumido pela banca

“A notícia da morte do dr. Má-
rio da Graça Machungo deixou 
não só um travo de tristeza pelo 
desaparecimento de um ami-
go, como me fez rever algum 
do passado comum e da sua 
contribuição para o nosso país.

Conheci o Mário antes da In-
dependência, nos anos sombrios 
do colonialismo. Eu era muito 
jovem. A sua figura alta e sere-
na, sabendo mais ouvir do que 
falar e, sobretudo, a forma asser-
tiva com que contornava os nos-
sos excessos juvenis me marcou. 
Até porque falar da temática da 
Independência era matéria mais 
do que proibida pelo sistema. 

Essa marca de reserva, de aten-
ta observação, muito própria dos 
economistas, aprofundou-se du-
rante o período de Abril de 1974 
a Agosto desse mesmo ano. Ele 
integrava os “Democratas de 
Moçambique”, movimento em 
favor da Independência incondi-
cional do país. Manteve a mesma 
postura, sabendo nunca quebrar 
o segredo de que era membro na 
clandestinidade da FRELIMO. 
Moderado contra os inúmeros 
revolucionários convertidos na 
última hora, que, no momento 
da verdade, apanharam o avião 
para destino incerto, fazendo jus 
àquele ditado que a revolução 
não era um convite para jantar.

Continuei a lidar com ele du-
rante o período de Governo de 
Transição, anterior à Indepen-
dência. Num clima de extrema 
dificuldade, em que, aliado à 
debandada dos colonos, havia 

verdadeiros actos de sabota-
gem económica. Os relatórios 
que íamos dando ao Mário, já 
em funções governamentais, 
eram escutados com paciência 
atenção, descontando a nos-
sa rebeldia utópica de querer 
transformar o mundo. O seu co-
nhecimento do sistema empre-
sarial e bancário colonial terão 
sido muito úteis para entender 
como ultrapassar essa etapa cru-
cial da história do país, até que 
a bandeira nacional fosse içada.

O dr. Mário da Graça Ma-
chungo, durante os anos em 
que integrou o Governo de Mo-
çambique, sempre foi a mesma 
pessoa que conheci nos inícios 
dos anos setenta do século pas-
sado. Humilde, sabendo ouvir, 
sábio a decidir, sem estar pre-
so a catecismos doutrinários, 
mas aos interesses reais do país. (Continua na página 20)

C
hamavam-lhe “o economista negro de primei-
ra água” e assinou uma folha de serviço de 
quase toda a História da reforma económica 
de Moçambique. Morreu Mário Machungo, 

vítima de doença, na madrugada de segunda-feira, no 
Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado des-
de o início de Fevereiro. Ia completar, em Dezembro, 80 
anos de idade. Mário Machungo sofria de cancro, que, 
nos últimos anos, o fez retirar-se da vida pública, por-
que andava em tratamentos em Lisboa e em Barcelona.

Mário Machungo foi antigo combatente da luta 
de libertação nacional, posteriormente foi pri-
meiro-ministro e, ultimamente, era empresário.

Nasceu em 1 de Dezembro de 1940, na província de 
Inhambane. Esteve ligado a capítulos importantes da 

História da administração pública de Moçambique. De 
1974 a 1975, foi ministro da Coordenação Económica 
do Governo de Transição. De 1975 a 1976, foi ministro 
da Indústria e Comércio. De 1978 a 1980, foi ministro 
da Agricultura. De 1980 a 1986, foi ministro do Planea-
mento e Desenvolvimento. De 1983 a 1986, foi tam-
bém ministro-residente na província da Zambézia. De 
1986 a 1994, foi primeiro-ministro de Moçambique.

Foi deputado da Assembleia da Re-
pública, no tempo do partido único. 

Mário Machungo faz parte do primeiro gru-
po de economistas negros moçambicanos. Li-
cenciou-se em Economia no Instituto de Eco-
nomia e Finanças da Universidade Técnica de 
Lisboa. Mais tarde, veio para Moçambique, onde 

foi docente na Universidade de Lourenço Marques.
Com a introdução do multipartidarismo e da econo-

mia de mercado, deixa a política para integrar a primei-
ra leva da chamada “burguesia nacional” e trabalhou no 
sector privado, mais concretamente no sector financei-
ro, onde foi presidente do Conselho de Administração 
do “Millenium bim”, o maior banco comercial privado. 

Foi um dos membros fundadores do BIM (Banco 
Internacional de Moçambique), em 1995, onde assu-
miu o cargo de presidente do Conselho de Adminis-
tração. No ano seguinte, assumiu cumulativamente 
o cargo de presidente do Conselho de Administração 
da SIM (Seguradora Internacional de Moçambique). 
Em Maio de 2015, deixou a Presidência do BIM, 
para se dedicar à sua saúde, e nunca mais recuperou.  

Na segunda-feira, o “Mille-
nium bim” emitiu um comunica-
do no qual destaca a sua activida-
de de direcção, que “serviu para 
promover a criação e o desenvol-
vimento de um Banco com uma 
forte componente de inovação 
e modernidade e o sucesso de 
implementação do alargamento 
dos serviços bancários” (estra-
tégia de inclusão financeira).

Rui Fonseca, actual presidente 
do Conselho de Administração 

do “Millennium bim”, afirmou 
que a morte de Mário Machun-
go foi “uma perda irreparável 
tanto para o Banco como para 
Moçambique”. Acrescentou que, 
de entre as suas maiores con-
quistas, destaca-se a acção de 
direcção com mestria e sucesso 
e o processo histórico de fusão 
entre o Banco Internacional de 
Moçambique e o Banco Comer-
cial de Moçambique, do qual 
resultou o “Millennium bim”.

“Uma perda irreparável para 
Moçambique e para a banca”

– Rui Fonseca, PCA do BIM 

“Um grande homem reservado”  
– Fernando Amado Couto, amigo e empresário

Quando deixou as suas fun-
ções governamentais, abarcou 
um ambicioso projecto bancário 
privado, que mudou por com-
pleto o mais que caduco siste-
ma bancário em Moçambique. 
Apoiou, sem reservas, muitos 
dos nossos empresários, saben-
do aconselhá-lhos, sem poses 
doutorais, ciente do papel que 
o sector privado representava 
para o desenvolvimento do país.

Choro a perda de um amigo. O 
país perdeu um dos homens que, 
sem nunca fazer destacar a sua fi-
gura em termos de promoção da 
sua imagem, de forma voluntária 
deu uma contribuição fundamen-
tal para o modelo económico em 
que hoje o país vive. Inclino-me 
perante a sua figura. Um exem-
plo para as gerações vindouras.”
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(Continuação da página 18)

“Perdemos um grande 
combatente e dirigente” 

– Eneas Comiche, amigo e presidente do CMCM

“Um dos últimos representantes 
da linha de gestão socialista”

– Carlos Nuno Castel-Branco, amigo e professor universitário

“Fico com recordações de um camarada e 
amigo. Foi meu colega e dirigente deste país 
desde o tempo do Núcleo dos Estudantes 
Africanos, onde efectivamente militámos até 
quando ele chega a Portugal, creio que há-
-de ter sido em 1958 ou 1959, e foi para o 
Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras, e eu já lá estava a estudar. Per-
demos um combatente da Luta de Libertação 
Nacional na clandestinidade e um grande 
dirigente, porque todos nós temos presente 
que, depois da assinatura do Acordo de Lu-
saka, foi ministro da Coordenação Econó-
mica no Governo de Transição e, a seguir à 
Independência, ocupou várias posições. Foi 
ministro da Indústria e Comércio, ministro 
da Agricultura, do Plano, dirigente da pro-
víncia da Zambézia, primeiro-ministro. Foi 
deputado da Assembleia Popular e da As-
sembleia da República. É uma figura que deu 
muito para este país. Foi membro do Comité 
Central, do Bureau Político, foi secretário do 
Comité Central da Frelimo. Foi também ho-
mem da banca, porque, logo a seguir à con-
clusão do seu curso, trabalhou como técnico 
economista e, depois de sair, do Governo, a 
partir de 1995 criou o BIM. Foi o primeiro 
presidente do Conselho de Administração. 
Foi membro da Associação Moçambicana 
de Economistas. É um quadro de muito pres-

tígio e que, em todas as reformas que tive-
ram aqui lugar, de política económica, teve 
um papel extremamente importante, mes-
mo em termos de abertura ao investimento. 

O seu legado é a sua contribuição e está 
bem patente na obra dele. Está ali o ‘Mi-
llennium Bim’. Ao nível do Estado, há 
muitas realizações que foram assinadas 
por ele. Contribuiu para a formação dos 
economistas em Moçambique. Nós éra-
mos amigos. Houve várias situações desde 
Portugal. A militância, embora a PIDE-
-DGS vasculhasse tudo (a correspondência, 
as pessoas com que nos relacionávamos). 
Endereço à família enlutada e à viúva, a 
Eugénia, e às filhas, a Gisela e a Margari-
da, as minhas mais sentidas condolências.”

“Muito se vai falar sobre a sua rica tra-
jectória oficial, no partido Frelimo e no 
Governo de Moçambique. Mas Mário 
Machungo era mais do que isso. Um dos 
últimos representantes da linha de gestão 
socialista na Frelimo, Machungo promo-
veu, patrocinou ou juntou-se a causas so-
ciais que acreditava serem justas, úteis e 
fundamentais para gerar alternativas reais 
ao neoliberalismo e à sua imagem gémea, 
o nacionalismo económico oligárquico 
e corporativista, ambos controlados pelo 
capital multinacional. Por exemplo, Ma-
chungo deu uma ajuda fundamental para 
o lançamento do Instituto de Estudos 
Sociais e Económicos e para a promo-
ção de uma agenda de pesquisa social e 
económica independente e presidiu à ses-
são de abertura da conferência inaugural 
do IESE, em 19 de Setembro de 2007.

As mortes de Marcelino dos Santos e de 
Mário Machungo, ocorridas numa sema-
na, marcam o fim de uma era histórica e 
dos ténues laços históricos que ainda exis-
tiam entre a Frelimo e o seu projecto so-
cialista. As sementes plantadas por ambos 
estão a germinar na sociedade. Por vezes, 
vêm os que cortam as flores e arrancam o 
capim alto, mas as sementes teimosamen-
te voltam a germinar. Como diria Neruda, 

cortar as flores que brotam não impede a 
primavera de chegar. À família enlutada, 
as minhas mais sinceras condolências e 
solidariedade. A Luta Continua, amigo e 
camarada Mário Machungo. Por favor, 
manda um forte abraço ao nosso amigo e 
camarada, o nosso mais velho, Marcelino.”

O
Tribunal Judicial da 
Província de Gaza 
recusou  um pedido 
da família de Anas-

tácio Matavele para – no âmbi-
to da instrução contraditória do 
processo-crime que investiga o 
assassinato de Anastácio Ma-
tavele – aceder a extractos de 
conversas telefónicas mantidas 
entre os arguidos nos dias 5, 6 e 
7 de Outubro do ano passado.
A informação é divulgada pelo 
boletim do Centro para a Demo-
cracia e Desenvolvimento, que 
diz que se trata de “uma diligên-
cia reputada essencial para a des-
coberta da verdade material, pois 
há fortes hipóteses de os áudios 
das conversas mantidas entre os 
arguidos nas vésperas e no pró-
prio dia do cometimento do cri-
me revelarem factos importan-
tes para a acusação definitiva”.
Anastácio Matavele foi assassi-
nado no dia 7 de Outubro do ano 

passado. Para a família e para a 
defesa, era importante ter as con-

versas entre os arguidos no dia 
do assassinato e também nos dois 

dias anteriores à prática do crime.
Mesmo sem citar qualquer lei, 
o Centro para a Democracia e 
Desenvolvimento fundamen-
ta que é legal o tribunal rejei-
tar a este tipo de pedidos, mas 
deve fundamentar a sua posição.
Segundo o Centro para a Demo-
cracia e Desenvolvimento, o tri-
bunal não se pronunciou. “Não 
requereu às operadoras de tele-
fonia móvel o fornecimento de 
extractos de conversas entre os 
arguidos e nem indeferiu o pedido 
do assistente”, diz o Centro para a 
Democracia e Desenvolvimento e 
acrescenta que  é de lei que o juiz 
pode indeferir diligências requeri-
das desde que as julgue irrelevan-
tes para a descoberta da verdade, 
mas o indeferimento deve ser fei-
to por despacho fundamentado.
O Centro para a Democracia e De-
senvolvimento diz que o tribunal 
atendeu ao pedido do Ministério 
Público  após este apresentar acu-

sação provisória em Novembro de 
2019. O Ministério Público   re-
quereu a abertura da instrução con-
traditória, a fase do processo que 
visa esclarecer e completar a prova 
indiciária através de uma investi-
gação mais ampla.  O  interesse do 
Ministério Público era obter escla-
recimento sobre quem requisitou 
as armas do arsenal e quem as de-
volveu para o mesmo local. Inte-
ressava ainda ao Ministério Públi-
co apurar as circunstâncias em que 
a viatura usada no crime foi ven-
dida e mais tarde emprestada aos 
assassinos de Anastácio Matavele. 
“Para tal, requereu uma acareação 
entre o proprietário legal da viatura 
(Henriques Machava, edil de Chi-
buto) e o suposto comprador. To-
das as diligências requeridas pelo 
Ministério Público foram atendi-
das pelo Tribunal”, lê-se no bole-
tim  do Centro para a Democracia 
e Desenvolvimento. (Redacção)

de Moçambiquede Moçambique

Pedido foi feito pela família

Tribunal recusa-se a fornecer extractos 
de conversas telefónicas entre os 
assassinos de Anastácio Matavele
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s chuvas que que se 
fazem sentir nos últi-
mos dias na província 
de Sofala, no centro de 

Moçambique, desalojaram várias 
famílias e inundaram várias áreas 
agrícolas no distrito de Nhamatanda.
Segundo o INGC em Sofala, cal-
cula-se que cerca de 700 famílias 
– 3.500 a 4.000 pessoas – já foram 
registadas, mas a contagem ainda 
decorre em três centros de acolhi-
mento na zona de Nhamatanda,
Segundo a  directora-geral do Ins-
tituto Nacional de Gestão de Ca-
lamidades, Luísa Meque, que se 
encontra em Sofala desde a passa-
da quinta-feira, as regiões de Ma-
corococho, Lamego, zona baixa 
do Rio Púnguè, são as mais afec-
tadas, com excepção da vila-sede.
“São dados preliminares, porque 
continuamos a trabalhar para sa-
ber o número exacto”, disse Luí-

Nacional

sa Meque numa visita ao local.
As autoridades locais calculam 
que os números sejam superio-
res. Não  há registo oficial de 

mortos, mas há o relato de uma 
criança desaparecida, segundo o 
levantamento, que ainda decorre.
Calcula-se que cerca de 8.000 hecta-

res de culturas de subsistência este-
jam submersos. “A água entrou [na 
povoação] na noite de quinta-feira”, 
contou Helena João,  uma das resi-

dentes que fugiu com quatro filhos, 
deixando para trás a sua casa e ma-
chamba submersas. “Milho e arroz, 
foi tudo com a água”, descreveu.
Manuel Joaquim, outro residente, 
lamentou o cenário, numa altura em 
que a população ainda tentava recu-
perar do estrago causado pelo ciclo-
ne “Idai”, que ocorreu há um ano.
O alerta de inundações foi lançado 
a nível nacional pelas autoridades 
na quarta-feira e difundido a nível 
local, disse o morador e acrescen-
tou que foi avisado da abertura de 
comportas de barragens na região.
Segundo dados do INGC, a ac-
tual época das chuvas em Mo-
çambique, de Outubro a Abril, 
já matou 54 pessoas e afectou 
cerca de 65.000, muitas com ha-
bitações inundadas. O período 
chuvoso de 2018/2019 foi dos 
mais severos de que há memó-
ria. Morreram 714 pessoas, in-
cluindo 648 vítimas de dois ci-
clones (“Idai” e “Kenneth”) que 
se abateram sobre Moçambique.

de Moçambiquede Moçambique

Na província de Sofala

Inundações desalojam cerca de 
setecentas famílias em Nhamatanda

A
  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J
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Com os termómetros a servirem temperaturas de as-
sar passarinho, o instinto alimentar obedece a um pa-
drão de procura por alimentos frescos. Com o calor 
as opções não se limitam aos gelados das sobreme-
sas. Queremos neste número propor uma receita que 
para além de fresca é muito saudável. Uma salada. O 
segredo para uma salada  fresca para o verão está no 
tempero, podendo usar e abusar das ervas frescas em 
molhos que acrescentem sabor ao preparado. Quando 
preparamos saladas temos a liberdade de fazer con-
forme o nosso bom gosto nos direcionar de modo a 
agradar o nosso paladar. A mistura de texturas,  cores 
e sabores nos remete à arte. Que o  digam os france-
ses. Não tem como imaginar uma gastronomia sem 
destacar a salada apesar de nem sempre ter sido assim. 
Comer vegetais “ in naruta” é uma moda importada 
das dificuldades e adaptada ao chique. Alguns prefe-
rem a salada no início da refeição.  Outros durante e 
outros até no final. Mas quem disse que a salada não 
pode ser uma refeição? Nos propomos aqui a quebrar 
essa ideia. De uma ou de outra forma uma boa salada 
sempre vai bem. 

E para hoje nós trazemos  alface com recheio de ri-
cota. 

Salada de alface com recheio de ricota
Ingredientes

2 -pés de alface devidamente lavados

1- chávena de ricota

3-colheres de sopa de sumo de limão 

3-Colheres de sopa de cebolinha picada

1-colher de sopa de manjericão picado

1-colher de sopa de molho inglês 

Pimenta e sal qb 

Modo de preparar 
Coloque a alface numa taça e reserve.

Junte os outros ingredientes no liquidificador e bata.

De Seguida segue a alface e está pronta a servir.

Deus abençoe e bom apetite

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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stá instalado um braço-de-
-ferro entre os professo-
res do desporto escolar e 
os Serviços Distritais de 

Educação, Juventude e Tecnolo-
gia de Marracuene, na província 
de Maputo, por causa da falta de 
pagamento de horas extraordiná-
rias referentes ao ano passado.

Segundo o grupo de professores, 
que contactou o “Canal de Mo-
çambique”, tudo começa quando a 
Repartição decide reduzir o abono 
de horas extras aos professores de 
desporto escolar de quinze horas 
para dez horas, alegando que es-
tava a cumprir com “zelo e orgu-
lho” uma orientação verbal deixa-
da por uma brigada provincial da 
Educação de Maputo que visitou 
o distrito de Marracuene no pri-
meiro trimestre do ano passado.

Segundo aqueles assalaria-
dos do Estado, esta orientação 
foi deixada para penalizar ape-
nas os professores de desporto 
escolar, já que os colegas que 
leccionam cadeiras como Ma-
temática e Biologia continuam 
a receber normalmente as quin-
ze horas extras previstas na lei.

“Realizámos várias tentativas 
junto da Repartição no sentido de 
ultrapassar o impasse, mas tudo 
foi abaixo. A Repartição sentiu-
-se incomodada pelo assunto, fi-
cou sem argumentos suficientes 
para convencer os professores. 
Pior de tudo, a Repartição não 
tem nenhum documento for-
mal que suporta a tal orientação. 
Houve discussão para nada, mas 
o ditado já diz, ‘onde a inteli-
gência termina, começa a for-
ça’. É o que se viu”, afirmam.

Os professores acusaram a Re-
partição de ter embalado para 
a arrogância, intimidações aos 
responsáveis de desporto das 
escolas e até aos directores de 
algumas escolas, que foram 
orientados para seguir atenta-

mente as dez horas extras. Em 
alguns casos, responsáveis de 
outras Repartições intervieram 
no problema, tendo ficado evi-
dente atitudes de abuso de poder.

“Antes das eleições gerais de 
15 de Outubro do ano passado, 
marcámos audiência para falar 
com o administrador acerca do 
assunto. Até hoje ainda não fo-
ram atendidos. Desconfiamos 
que o pedido não tenha chegado 
ao Gabinete do administrador. É 
uma pessoa do desporto, simples, 
comunicativo e de soluções.”

Os professores dizem ter troca-
do informações com colegas de 
outros distritos e de outras provín-
cias e ficaram a saber que, na Ma-
tola, o desporto escolar é abonado 
quinze horas extras, ao abrigo do 
Diploma Ministerial n.º 24/99, 
de 24 de Março, Artigos 21 e 22, 
concretamente nas Escolas Se-
cundárias da Machava, Zona Ver-
de, Matola, Mathemele, “Bonifá-
cio Gruveta Massamba” e outras.

“As províncias de Gaza, Inham-
bane, Sofala, Cabo Delgado, só 
para citar alguns exemplos, pagam 
quinze horas extras aos professo-
res de desporto escolar. Achamos 
que estão aqui razões suficientes 
para questionar a quem de direito 
o porquê da disparidade no paga-
mento das horas aos professores 
do desporto escolar. Para nós, não 
existe razão suficiente para uma 
área administrativa como Mapu-
to, onde existe o mesmo Gover-
no, o mesmo director provincial, 
pagar quinze horas num distri-
to e dez horas noutro”, dizem.

Os professores terminam pe-
dindo a intervenção de quem de 
direito para intervir e resolver a 
situação em causa, pois acham 
que é injusto cumprir orien-
tações verbais de alguém que 
não apresenta o seu rosto e que 
vai prejudicando o funciona-
mento normal das instituições.

Província de Maputo

Professores do desporto escolar exigem 
pagamento de horas extras em Marracuene 

Desporto

“Desporto escolar é um acto 
patriótico”

– Justino Cuna, director de 
Educação

O director dos Serviços Dis-
tritais de Educação, Juventude e 
Tecnologia de Marracuene, Jus-
tino Cuna, diz que o desporto 
escolar deve ser entendido como 
um acto patriótico para massifi-
cação e pesquisa de talentos nas 
escolas primárias e secundárias.

“O decreto 80/2018, no seu Ar-
tigo 4, diz que as horas extras po-

dem ser feitas até um quarto, e o 
Decreto 74/90, no seu Artigo 25, 
diz que as horas extras podem ser 
feitas até dez tempos”, afirmou.

Acrescentou que o despor-
to escolar deve ser entendido 
como uma questão de patriotis-
mo, e ninguém é obrigado a fa-
zer, e só é feito no tempo livre.

“As horas extras no desporto 
escolar devem ser feitas nas con-
dições em que o Estado se dis-
põe. O barulho surge do limite 
máximo de horas, que foi fixado 
em dez. É de lei, nada deve ser 

discutido. Quem achar que isso 
não lhe convém, pode deixar de 
fazer o desporto escolar”, disse.

Segundo Justino Cuna, o despor-
to escolar deve ser massificado, e a 
base deve ser nas escolas, contudo 
não é obrigatório. “O desporto es-
colar não é obrigatório, o que é obri-
gatório é Educação Física escolar, 
no ensino primário e secundário. O 
desporto escolar é facultativo. Vai 
para lá o professor que tiver tem-
po. Por outro lado, incentivamos, 
mas não é obrigatório”, afirmou. 

de Moçambiquede Moçambique
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União Europeia fornece dez milhões de euros 
para projectos de recuperação após os ciclones

União Europeia com-
prometeu-se, na pas-
sada quinta-feira, em 
Maputo, a dar resposta 

às necessidades imediatas dos 
afectados pelos ciclones “Idai” e 
“Kenneth”, que, no ano passado, 
assolaram as províncias de Sofala 
e Cabo Delgado, respectivamente.

Como primeiro passo, foi assi-
nado, na quinta-feira da semana 
passada, em Maputo, um con-
trato de dez milhões de euros, 
que serão distribuídos por cinco 
instituições parceiras, nomeada-
mente, UNICEF, Fundação Aga 
Khan, “Young Africa”, “Help 
Code” e Fundação Greg Carr.

O objectivo deste fundo é o de 
implementar actividades e pro-
jectos de recuperação de infra-
-estruturas, serviços básicos, 
“empoderamento” económico 
e envolvimento das comunida-
des no apoio ao diálogo e paz, 
envolvendo mulheres e jovens.

Na cerimónia de assinatura do 
contrato, o embaixador da União 
Europeia em Moçambique, An-

tónio Sanchesz-Benedito Gas-
par, disse que estes projectos têm 
como finalidade contribuir para a 
redução dos impactos dos eventos 
climáticos e garantir que a popula-
ção afectada tenha condições  de 
recuperação social e económica.

“Esta é a primeira parte do apoio 
prometido pela União Europeia, 
no âmbito da recuperação pós-ci-
clones e do processo para a paz e 

estabilidade”, disse o embaixador.
Acrescentou que os parceiros 

têm o objectivo de implementar 
essa mudança de forma eficaz e 
participativa, para que os benefí-
cios sejam partilhados por todos.

Dos dez milhões de euros, o 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) receberá sete 
milhões de euros. Segundo o em-
baixador, este valor servirá para a 

implementação do projecto de re-
construção e resistência do sector 
da Educação, com o envolvimen-
to dos Conselhos de Escola e da 
comunidade nas zonas afectadas 
pelos ciclones “Idai” e “Kenneth”.

O director nacional da Fundação 
Aga Khan, Agostinho Mamade, 
disse que a quantia de 1,5 milhão 
de euros irá reforçar a coesão so-
cial e a “resiliência a radicaliza-
ções” em Cabo Delgado, com es-
pecial atenção para os distritos de 
Macomia, Meluco e Quissanga.

“Aga Khan pretende intervir nas 
zonas afectadas pelos conflitos e 
encontrar formas de integrar os jo-
vens de forma activa na vida das 
suas próprias comunidades, como 
elemento fundamental para gerar 
identidade e consolidar valores, 
de forma a adoptar uma postura 
positiva perante aos conflitos.”

No seu discurso, o embaixador 
da União Europeia em Moçambi-
que disse também que um milhão 
de euros será canalizado para a ins-
tituição “Young Africa”, que imple-
mentará o projecto de capacitação e 

formação de “jovens líderes”, para 
melhorar a cidadania na sociedade.

O embaixador disse  que, no âm-
bito do processo de desarmamen-
to, desmobilização e reintegração, 
será implementado o projecto de 
reinserção de antigos combaten-
tes, através da organização “Help 
Code”, que receberá 200.000 
euros  para a realização de  acti-
vidades de consciencialização e 
formação para a paz e cidadania.

A Fundação Greg Carr receberá 
300.000 euros,  com o objectivo de 
iniciar o projecto pós-conflito na 
Gorongosa, onde  através da Edu-
cação serão criados clubes-piloto 
de professores para o apoio ao pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Imediatamente a seguir aos 
ciclones e numa conferência de 
imprensa realizada na Beira, foi 
anunciado um valor de 200 mi-
lhões de euros, vindos da União 
Europeia,  com o objectivo de 
apoiar na  ajuda humanitária e 
na recuperação de infra-estrutu-
ras destruídas. (Joana da Lúcia)

de Moçambiquede Moçambique

A



Canal de Moçambique | quarta-feira, 19 de Fevereiro de 202026

Cultura

obre Lourenço Marques al-
guns livros têm vindo a ser 
publicados, todos eles cen-
trados em imagens que nos 
levam a recuar no tempo e, 

num constante apelo à memória, a 
recordar os saudosos anos que lá vi-
vemos. Porém, daquilo que é a His-
tória da cidade, da sua génese e evo-
lução, nada tem vindo a lume. Na 
verdade, Lourenço Marques teve 
uma pessoa que se preocupou com 
o levantamento de tudo quanto, do 
ponto de vista histórico, lhe respei-
tava. Um historiador que, não sen-
do essa a sua principal actividade, 
promoveu várias edições todas elas 
baseadas em aturadas e profundas 
pesquisas que o levavam a ques-
tionar, procurar, enfim, a “cavar”.

Eram esses os “motores de bus-
ca” da época. Na prática, os mes-
mos que existem actualmente para 
quem quer fazer, deixando para os 
vindouros uma História correcta, 
tão isenta de imprecisões quan-
to possível e que não se baseie 
no plágio de obras já produzidas.

Visto isso, pela vontade e deter-
minação de uma das suas filhas, 
Cristina Pereira de Lima, co-
-herdeira de um magnífico acer-
vo documental e fotográfico, foi 
reeditado o livro ”Casas que fize-
ram Lourenço Marques”, de au-
toria de Alfredo Pereira de Lima.

O livro conta “a história de Lou-
renço Marques vivida pelos pionei-
ros e dos trabalhos em que se esfor-
çaram para sua fixação no século 
XIX. À sua audácia temerária e ao 
seu espírito de sacrifício nessa gesta 
magnífica de fazer Lourenço Mar-
ques, dedico este trabalho escrito no 
ano LXXX da fundação da cidade”.

De acordo com Joana Bonifácio, 
no seu portal “O Estranho Mundo 

Dos Livros”, Alfredo Pereira de 
Lima começa por explicar a cons-
trução das primeiras casas (de tipo 
palhota) no final do século  XVIII. 
A miséria e a falta de condições de 
habitabilidade foram um desafio 
constante para a colonização. Ao 
longo dos anos, a sustentabilidade 
foi mantida por casas que vieram 
permitir habitações mais definiti-
vas. O autor consegue prender o 
interesse do leitor nesta evolução 
de Lourenço Marques, pelos di-
ferentes estilos e fisionomia con-
forme os materiais que eram dis-
ponibilizados e comercializados.

Apesar de ser um livro sobre casas, 
aparentemente um livro banal, é uma 
obra muito interessante de ler pelo 
assunto, rigor e prestígio do autor.

Alfredo Pereira de Lima nasceu 
na cidade de Lourenço Marques 
(actual Maputo), no dia 19 de Fe-
vereiro de 1917. Completaria 
hoje os seus 103 anos de idade.

Uma data 
na História

19 de Fevereiro de 1917
 – Alfredo Pereira de Lima

Por: João de SousaDirector da BDQ diz que 
espectáculo dos “Pink Floyd 
Legend” não vai ser em “playback”

S
a configurar-se desta forma, per-
mitindo uma pluralidade sonora, 
como forma de celebrar a música.

Esta edição sugere uma mes-
cla entre o “rock”, o “soul”, o 
“funk”, o “afro” e a marrabenta, 
ao som dos “Pink Floyd Legend” 
(grupo de tributo à banda inglesa 
“Pink Floyd”), da banda inglesa 
“Imagination” e dos moçambi-
canos “Kappa Dech”, António 
Marcos, Seth Suaze e Hot Blaze,

Segundo Belmiro Quive, o cruza-
mento de ritmos não é a única novi-
dade deste Festival, visto que será a 

primeira vez que a BDQ vai montar 
dois palcos para permitir flexibili-
dade nas actuações e que não haja 
demoras na arrumação do cenário 
por parte das bandas e para per-
mitir uma animação aperfeiçoada.

“É um modelo diferente que esta-
mos a fazer, por isso a nossa espec-
tactiva é grande no sentido de querer 
manter a nossa tradição, que é fazer 
as coisas com maior qualidade”, 
disse Belmiro Quive e acrescentou 
que, em termos técnicos, está tudo 
alinhado. Por exemplo, a montagem 
do cenário já começou, e já não 
sobram quaisquer dúvidas sobre a 
vinda das duas bandas internacio-
nais, prova disso é que, no dia 24, 
começam a aterrar em Maputo.

“Quanto aos moçambicanos, a 
certeza de um bom espectáculo não 
anda longe, pois já há muito estão 
afinados”, disse Belmiro Quive.

O Festival, que se espera que seja 
uma referência no país, realiza-se 
no “campus” da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Maputo.

O Festival de Música de Mapu-
to (em inglês, Maputo Internatio-
nal Music Festival) foi lançado em 
Junho do ano passado, cruzando 
artistas maioritariamente jovens 
e executores do ritmo tropical.

elmiro Quive, director-
-geral da “BDQ Con-
certos”, confirmou, na 
segunda-feira, ao “Ca-

nal de Moçambique”, a chega-
da a Maputo, no próximo dia 
24, dos “Pink Floyd Legend”, 
e, no dia 29 do mesmo mês, da 
banda inglesa “Imagination”.

A BDQ garante aos aman-
tes da música dos “Pink Floyd” 
e dos “Imagination” em Mo-
çambique que os concertos 
não vão ser em “playback”, 
conforme se tem afirmado em 
alguns círculos em Maputo

“Estamos à espera de uma ban-
da toda completa, com guitarris-
tas, técnicos de som e bateristas”, 
disse Belmiro Quive e acrescen-
tou que, dos moçambicanos, o 
Festival terá a participação da 
banda “Kappa Dech”, António 
Marcos, Seth Suaze e Hot Blaze.

Em Maputo, os “Pink Floyd 
Legend” e a banda inglesa 
“Imagination” chegam para to-
marem parte o Festival Inter-
nacional de Música de Maputo, 
marcado para o dia 29 deste mês.

“Achámos que essa seria uma 
combinação perfeita, tendo em 
conta aquilo que pretendíamos, em 
termos de variedade de bandas e 
de músicas”, disse Belmiro Quive.

Os organizadores do Festival 
dizem que, diferentemente do 
ano passado, em que o estilo tro-
pical foi dominante, este ano o 
evento pretende proporcionar um 
frenesim de ritmos. E, daqui em 
diante, o Festival Internacional 
de Música de Maputo vai passar 

  ugénio da Camara
eugeniodacamara@yahoo.com.br
E

B

Belmiro Quive, Director-geral da BDQ Concertos, 
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Agenda cultural e social

LITERATURA E LIVROS

22 de Fevereiro (sábado)

 l Lançamento do livro “Poemas e 
cartas ridículas de amor”, da Edi-
torial Fundza, às 18h00, na Casa 
da Cultura, Beira.

25 de Fevereiro (terça-feira)

 l Lançamento do livro “Ferramen-
tas para desmontar a noite”, às 
18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

TEATRO

23 de Fevereiro (domingo)

 l Apresentação da peça “O pro-
feta”, às 18h30, no Cine-Teatro 
“Gilberto Mendes”, em Maputo.

 l Apresentação da peça teatral “Os 
oriundos”, às 16h00, no Cine 
“Monte-Alto”, em Chimoio.

CINEMA

21 de Fevereiro (sexta-feira)

 l Exibição do documentário 
“Prende-te aos detalhes”, às 
18h30 na Galeria “Vivos pela 
arte”, Maputo.

DANÇA

23 de Fevereiro (domingo)

 l Sessão de dança do ventre e de 
“salsa”, às 16h00, na Associação 
“Khandlelo”, em Maputo.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIAN-
ÇAS

22 de Fevereiro (sábado)

 l Sessão do projecto “Uma Criança, 
Um Sorriso”, às 14h00, no Hospi-
tal Geral José Macamo, Maputo

 l Teatro para os mais pequenos. 
com o grupo “Makwerhu”, às 
10h30, na Fundação Fernando 
Leite Couto, Maputo.

ESPECTÁCULOS E CONCER-
TOS

20 de Fevereiro (quinta-feira)

 l Marrabenta da Velha Guarda, às 
18h00, na Fundação Fernando 

Leite Couto, Maputo.

23 de Fevereiro (domingo)

 l Actuação de XIidiminguana no 
“Emporium”, Matola 700.

ENTRETENIMENTO

19 de Fevereiro (quarta-feira)

 l “Neto̕’s Garden”, às 19h00 no 
“16Neto”, em Maputo.

 l Música acústica com Flávio Lis-
boa , às 20h00, na “Casa Blanca”, 
Quelimane.

 l “Noite acrobática”, às 18h30, no 
“Pendas’s Bar”, em Cabo Del-
gado.

20 de Fevereiro (quinta-feira)

 l “Karaoke nigth”, às 20h00, no 
“Kardápio Kaseiro”, em Maputo.

 l “Noites versáteis”, com Alex 
Júnior, às 21h00, no “Ink and 
Soul”, na Beira.

 l “Txilling night”,  às 20h30 no 
“Macurungo̕s Bar”, na Beira.

 l Abertura do Carnaval, às 16h00, 
na Avenida Marginal, em Queli-
mane.

 l “Noite da sacudidura”, com Nar-
cisio Meda, às 19h00, no “Levio̕’s 
Bar “ em Manica.

 l Sessão de “imitose”, às 15h00, na 
Casa da Cultura, Beira.

 l Noite de “karaoke”, às 19h00, 
no”Mangoʼs Bar”, em Tete.

 l “Noite elétrica” às 16h00 na 
“Casa dos Sonhos”, Beira.

 l Abertura do carnaval de rua, às 
16h00, em Tete.

 l “Standup comedy” com os 
“Mbofanas”, às 16h00, no Bar 
“Nhemba”, em Tete.

21 de Fevereiro (sexta-feira)

 l “Karaoke” com Filipão 
Marques, às 18h00, no “Uptown 
Café”, em Maputo.

 l “Txilling nigt”,  às 20h30 no 
“Macurungo̕s Bar”, na Beira.

 l Abertura do Carnaval, às 16h00, 
na Avenida Marginal, em Queli-
mane.

 l “Noite da sacudidura”, com 
Narcisio Meda, às 19h00, no 
“Levio̕’s Bar “ em Manica.

 l Sessão de “imitose”, às 15h00, 
na Casa da Cultura, Beira.

 l Noite de “karaoke”, às 19h00, 
no”Mangoʼs Bar”, em Tete.

 l “Noite elétrica” às 16h00 na 

“Casa dos Sonhos”, Beira.
 l Abertura do carnaval de rua, às 

16h00, em Tete.
 l “Karaoke” livre e “Noite Mad-

ura”, às 21h00, na Piscina Mu-
nicipal, em Mocuba.

 l “Show da fórmula certa”, com 
Wendy Senda, às 22h00, no “So-
lange Beach Club”, Beira.

 l Sessão de gin e tónica, às 18h00, 
no Hotel Cardoso, em Maputo.

22 de Fevereiro (sábado)

 l Actuação de vários artistas no 
Centro Internacional de Con-
ferências “Joaquim Chissano”, 
Maputo.

 l “Neto̕s Garden”, às 13h00, no 
“16Neto”, Maputo.

 l Abertura do Carnaval Brasileiro, 
às 14h00, no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique.

 l Pré-Carnaval, às 20h30, no Ho-
tel Cardoso em Maputo.

 l Festa da Máscara, às 16h00, no 
“Chakaʼs Bar”, em Manica.

 l “Street Vibes”, às 16h00, no 
Restaurante e Bar “Tango”, na 
Beira.

 l “Noite recta”, às 20h00, no “Ca-
furo”, Quelimane.

 l “Noite de groove, às  19h00, na  
Discoteca “Pepesta”, no Bairro 
“4”, em Chimoio .

 l Carnaval de Marracuene, às 
21h30, na Vila de Marracuene, 
Maputo.

 l Jasse e banda  “Malonguissa”,  
às 19h00, no “Kardápio Kas-
eiro”.

 l Música com Calisto Ferreira, às 
22h00, no “Mapiko Haven”, na 
Beira.

 l “Noites clássicas”, às 22h00, no 
“Spar Vip”, na Beira.

 l / Baile de Máscaras, às 18h00, 
no “La Vida”, Matola

 l “Ronga Rang”, às 18h30, no 
Centro Cultural da UEM, Ma-
puto.

23 de Fevereiro (domingo)

 l Sessão de canto e poesia com 
Sara Tavares, às 18h00, na “Casa 
Flor de Raís”, em Tete.

 l Sessão de “Toca disco na rua”, 
às 16 h00, no Av. Samora Ma-
chel, em Tete.

 l “Txiopicasso de Moz”, às 
14h30, na praia da Costa do Sol, 
Maputo.

25 de Fevereiro (terça-feira)

 l Sessão de música e poesia, às 
18h00, no Café-Bar “Gil Vicen-
te”.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

19 de Fevereiro (quarta-feira)

 l Sessão sobre a História do Car-
naval, às 18h30, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique, Ma-
puto.

21 de Fevereiro (sexta-feira)

 l Formação em técnicas de ven-
das, às 13h00 no, “Beyond 
Group”, Maputo.

22 de Fevereiro (sábado)

 l Palestra sobre a sexualidade 
masculina, às 12h00, na Escola 
Noroeste 1, Maputo.

 l Conversa sobre a vida e obra do 
Marcelino dos Santos, na Associa-
ção dos Poetas, em Nampula.

 l   Palestra sobre como manter o 
ambiente de trabalho saudável, às 
10h00, no Hotel “Vip”, em Maputo.

 l Palestra sobre como evitar brigas 
no relacionamento, às 15h00, no 
“Kolshowisa”, na Matola.

 l Debate sobre o conceito de bem-
estar e auto-estima, às 20h00, no 
Hotel “Vip Executive”, Beira.

23 de Fevereiro (domingo)

 l Debate sobre  como se tornar um ci-
dadão visionário, às 11h00, na As-
sociação “Kuaedza”, em Manica.

 l Sessão de “make up”, com  Mimae, 
às 15h00, no Hotel Cardoso, em 
Maputo.

OUTRAS ACTIVIDADES

19 de Fevereiro (quarta-feira)

 l Funeral de Estado do veterano da 
luta de libertação nacional Marceli-
no dos Santos.

22 de Fevereiro (sábado)

 l Evento alusivo ao Dia Mundial da 
Água, às 9h00, na FEIMA, em Ma-
puto.

 l   Excursão universitária à Namaa-
cha, partida às 5h00, no Conselho 
Autárquico da Matola.

de Moçambiquede Moçambique

Programação para o período de 19 a 25 de Fevereiro
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Avaliação final da União Europeia às eleições:

...Só não quiseram usar 
a palavra fraude eleitoral 

 Sobre este ponto, no rol de re-
comendações, a UE propõe a rein-
trodução de “ um segundo nível de 
controlo dos votos considerados in-
válidos com a requalificação destes 
a ser feita pelas comissões de elei-
ções distritais, dada a discrepância 
existente nas interpretações sobre 
o que constitui um voto válido”.

As constatações da UE incluem 
ainda a realização de eleições 
no clima de medo e autocensura 
devido ao assassinato do activis-
ta social, Anastácio Matavele. 

“Uma semana antes das eleições, 
o assassinato de um líder da obser-
vação eleitoral nacional por mem-
bros das forças policiais moçambi-
canas agravou o já existente clima 
de medo e autocensura prevalente 
na sociedade moçambicana”, pode 
ler-se no sumário do relatório. 

O Silêncio do STAE e CNE so-
bre eleitores fantasmas de Gaza

A Província de Gaza registou 
mais 300000 eleitores com  ca-
pacidade eleitoral em relação ao 
previsto pelo Instituto Nacional de 
Estatísticas. O assunto provocou 
muito alarido com o INE a dizer 
que os números do STAE e CNE 
só seriam possíveis em 2040. So-
bre o assunto, a UE afirma que não  
foram tomadas medidas necessá-

rias para assegurar a qualidade do 
recenseamento eleitoral. “Nem a 
CNE ou o STAE actuaram na lim-
peza dos dados do recenseamento 
eleitoral, resultando num número 
desconhecido de registos duplos 
de eleitores, nem as autoridades 
competentes responderam às preo-
cupações dos partidos políticos e 
grupos da sociedade civil em re-
lação ao recenseamento eleitoral.”

Limitação as liberdades de 
reunião e circulação dos par-
tidos políticos da oposição 

Uma das notas dominantes da 
campanha eleitoral para a as elei-
ções de Outubro foi o impedi-
mento dos partidos políticos da 
oposição fazerem o seu trabalho. 
O relatório da UE destaca esse 
facto indicando que “limitações 
às liberdades de reunião e de cir-
culação dos partidos da oposição 
foram regularmente relatadas. Isto 
incluiu impedimentos às activida-
des de campanha, com bloqueio de 
acessos a estradas ou ocupação por 
parte de apoiantes do partido no 
poder de locais previamente anun-
ciados.” Dá como exemplo a  cam-
panha do candidato presidencial 
da RENAMO que  particularmente 
afectada com regularidade, assim 
como a do candidato presidencial 
do MDM. “Apesar da imunidade 

garantida aos candidatos durante o 
período eleitoral, três candidatos – 
dois da RENAMO e um da Nova 
Democracia - foram detidos e mais 
tarde libertados nas províncias de 
Gaza e Inhambane”, diz o relatório. 

Presidente da República usou 
meios do Estado para sua ree-

leição 
O relatório indica que muitas 

vezes, durante a campanha foi di-
fícil distinguir Filipe Nyusi, Presi-
dente da República e Filipe Nyusi 
presidente e candidato da Frelimo. 

“A unidade de monitorização 
de comunicação social da MOE 
UE observou um desequilíbrio 
nas notícias e nos programas de 
cobertura de campanha eleitoral. 
Em ambos os programas, a FRE-
LIMO recebeu a maior parcela de 
cobertura, frequentemente num 
tom não crítico, seguida pela RE-
NAMO e pelo MDM”, diz o rela-
tório e acrescenta: “o Presidente 
da República foi regularmente 
apresentado ou mencionado no 
exercício de funções oficiais a 
promover projectos e a discur-
sar durante eventos nacionais”.

Face às constatações, a 
UE produziu as seguintes 

recomendações: 
 As instituições públicas, no-

meadamente a CNE, deverão as-
sumir a sua responsabilidade pela 
integridade do processo eleitoral, 
através da adopção de medidas 
que diminuam as consequências e 
o impacto nos resultados eleitorais 
do ilícito eleitoral e de más prác-
ticas cometidos durante a votação, 
contagem e apuramento; Adoptar e 
reforçar politicas para uma actua-
ção imparcial e livre de influência 
política das forças policiais a todos 
os níveis, assegurando que aqueles 
que cometem violações da lei e de 
direitos humanos, nomeadamen-

te durante o período eleitoral, são 
responsabilizados;  As autoridades 
estatais deverão assumir responsa-
bilidade na proteção das liberdades 
fundamentais dos candidatos, no-
meadamente o direito à liberdade 
de reunião e de realizar campanha 
eleitoral num ambiente seguro, li-
vre de violência contra membros 
e apoiantes dos partidos políticos. 
Os partidos políticos deverão tam-
bém dissuadir os seus membros e 
apoiantes de interferir nas activi-
dades de campanha de outros par-
tidos; Criar um ambiente seguro e 
livre de intimidação para a partici-
pação de observadores eleitorais 
e representantes dos partidos em 
assuntos políticos e eleitorais;  Ga-
rantir a independência orçamen-
tal da CNE através de uma linha 
de acesso directo e atempado ao 
fundos aprovados no Orçamento 
Geral do Estado, evitando que o 
desembolso dos fundos para a rea-
lização de eleições, incluindo o fi-
nanciamento público da campanha 
eleitoral, esteja dependente do go-
verno; Implementar uma estratégia 
de comunicação pública eficaz, 
incluindo a publicação imediata e 
completa de todas as decisões, or-
ganização de reuniões consultivas 
com os partidos políticos de forma 
regular, e a continua divulgação de 
informação aos intervenientes no 
processo, especialmente no perío-
do pré e pós eleitoral; Aumentar a 
transparência e a confiança no pro-
cesso eleitoral através da publica-
ção de cópias originais dos resul-
tados das mesas de assembleia de 
voto na página de Internet da CNE 
para consulta pública; Criar e man-
ter, através de actualizações nos 
anos eleitorais, um recenseamento 
eleitoral credível e permanente que 
goze de confiança pública e que re-
flita com mais rigor o número de 
eleitores em cada província. 

de Moçambiquede Moçambique

ma das estratégias usadas 
pelo partido Frelimo para 
ganhar as eleições de 
15 de Outubro de 2019, 

como números astronómicos nas 
mesas onde não conseguiu encher 
urnas foi a invalidação de votos da 
oposição. Este truque já havia sido 
denunciado por jornalistas, ONG’s 
e partidos políticos da oposição e 
agora é confirmada pela Missão de 
Observação Eleitoral da União Eu-
ropeia em Relatório de 70 páginas 
sobre as eleições gerais e para as 
assembleias provinciais. A União 
Europeia já havia denunciado em 
relatório intermédio o enchimento 
de urnas e outras artimanhas frau-
dulentas. Em relatório final não 
usam a palavra fraude, apesar de 
constar no relatório como ilícito. 
Falam de irregularidades graves. 

Os observadores da UE visita-
ram 807 mesas de votação em to-
das as províncias do país e avalia-
ram o o processo de contagem de 
votos “de forma menos favorável.”

“Os observadores da UE relata-
ram que os procedimentos de en-
cerramento não foram implemen-
tados consistentemente, com cerca 
de um terço das mesas observadas 
a não efectuar a reconciliação de 
boletins de voto antes do início da 
contagem”, lê-se no Relatório de 
Observação Eleitoral da UE, um 
documento com mais de mais de 
60 páginas ajuntando que durante  
a contagem e o preenchimento das 
actas e editais, verificações arit-
méticas básicas não foram exe-
cutadas. “ Em 8 das 69 mesas de 
assembleia de voto, onde a conta-
gem foi observada, um número de 
boletins foram invalidados mesmo 
quando a intenção do eleitor era 
clara.” O Relatório não diz, mas 
o “Canal de Moçambique” sabe 
que todos os boletins invalidados 
tinham votos expressos a favor 
dos partidos políticos da oposição. 

U

No relatório intermédio, a UE já havia denunciado o enchimento de urnas e outras artimanhas



“Standard Bank” pro-
porcionou, no dia 14 de 
Fevereiro, uma sessão 

de cinema a cerca de trinta ca-
sais, constituídos por clientes e 
trabalhadores, numa das salas da 
cidade Maputo, por ocasião da ce-
lebração do Dia dos Namorados.

A iniciativa visa aproxi-
mar cada vez mais o banco dos 
seus clientes e incluiu uma ses-
são de fotografia dos casais.

Segundo a representante do 
banco, Xissangue Massamba, 
com este gesto o “Standard Bank” 
pretende demonstrar que “não 
olha somente para as necessidades 
financeiras dos seus clientes, mas, 
sim, para todos os aspectos da sua 
vida, incluindo o lado afectivo”.

“Decidimos proporcionar este 
momento aos nossos clientes por-

que olhamos para eles como par-
ceiros. Estamos muito satisfeitos, 
porque permitiram que o ‘Stan-
dard Bank’ pudesse fazer parte da 
sua vida numa data especial como 
hoje [Dia dos Namorados] para 
partilhar o amor, a reconcilia-
ção, a cumplicidade, a harmonia. 
Eles podem contar connosco para 
tudo”, disse Xissangue Massamba,

Os clientes, por seu turno, elo-
giaram a iniciativa que, na sua opi-
nião, os estimula para estarem cada 
vez mais próximos do banco, tor-
nando a sua relação cada vez mais 
interessante e de ganhos mútuos.

É o caso de Prencidónio Mata-
vele, cliente há cerca de três anos. 
Recebeu uma chamada do banco a 
convidá-lo a si e à sua companheira 
para assistirem a um filme. Consi-
derou a iniciativa louvável e digna 

de ser repetida noutras ocasiões.
“É um estímulo aos clientes, 

e esperamos que o ‘Standard 
Bank’ continue a promover estas 
acções mais vezes”, disse Pren-
cidónio Matavele e apelou aos 
outros clientes para aderirem a 
estas iniciativas sempre que re-
ceberem um convite do banco.

Quem também foi convidada 
para a sessão foi Cecília Arman-
do, que realçou a importância 
deste gesto na relação entre o 
banco e os seus clientes: “Nós 
vamos ao balcão só para tratar 
das nossas contas, mas o ‘Stan-
dard Bank’ mostrou-nos que 
também se preocupa com a parte 
social dos seus clientes. Supe-
raram as minhas expectativas. 
Foi uma escolha perfeita”, disse.
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“Standard Bank” junta-
-se à magia do amor
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FIDA fornece 72 milhões 
para segurança alimentar 
em Moçambique

Fundo Internacional 
para o Desenvol-
vimento Agrícola 
(FIDA) anunciou, no 

passado dia 10 de Fevereiro, o 
seu apoio a um novo programa 
para aumento de rendimentos, 
segurança alimentar e nutri-
cional e resistência. Orçado 
em 72,5 milhões de dólares, 
o programa visa promover a 
resistência e a subsistência 
dos produtores rurais bene-
ficiários, que incluirão pelo 
menos 50% de mulheres e 
30% de jovens. Contribuirá 
para fortalecer meios de sub-
sistência, segurança alimentar 
e resistência, áreas de acção 
às quais Moçambique deve 
dar prioridade para alcançar 
o Objectivo de Desenvolvi-
mento Sustentável 1 (“Sem 
pobreza”), o Objectivo de De-
senvolvimento Sustentável 2 
(“Fome zero”) e o Objectivo 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel 5 (“Igualdade de género”). 
O FIDA ajudará a financiar o 
programa com um emprésti-
mo de 8,4 milhões de dólares 
e uma doação de 33,6 milhões 

de dólares. Além disso, 4,9 
milhões de dólares serão for-
necidos pelo Governo de Mo-
çambique e 5,6 milhões de dó-
lares pelos beneficiários. Um 
co-financiamento significativo 
será angariado por outros “par-
ceiros de desenvolvimento”.
O programa irá benefi-
ciar cerca de 902.500 agri-
cultores em Moçambique.
As alterações climáticas 
no sector agrícola tiveram 
um impacto desastroso em 
2019, um ano marcado pe-
los ciclones tropicais “Idai” 
e “Kenneth”, que destruíram 
centenas de milhares de hec-
tares de terras agrícolas no 
centro e no Norte do país.
O acordo de financiamento 
para o Programa de Desen-
volvimento do Sector Agroali-
mentar Inclusivo foi assinado 
por Donal Brown, vice-presi-
dente do FIDA, responsável 
pelo Departamento de Ges-
tão de Programas, e por Vic-
tor Gomes, vice-governador 
do Banco de Moçambique.
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Agência dos EUA para 
o Desenvolvimento In-
ternacional (USAID), 
assinou, na quarta-feira 

da semana passada, um memo-
rando de entendimento com a 
“Total”, segundo o qual ambas 
as instituições concordaram em 
investir cinco milhões de dólares, 
cada uma, para promover melho-
res resultados de saúde comuni-
tária, prevenir o casamento com 
crianças e encorajar o desenvol-
vimento positivo da juventude 
na província de Cabo Delgado. O 
Governo dos EUA foi represen-
tado pelo embaixador Dennis W. 
Hearne, e a “Total” foi represen-
tada pelo seu director-geral em 
Moçambique e vice-presidente do 
“Projecto Mozambique LNG” no 
país, Ronan Bescond.  O gover-
nador da província de Cabo Del-
gado, Valige Tauabo, e o presi-
dente do Conselho Autárquico de 

Pemba, Florete Simba Motarrua, 
também participaram no evento.

A parceria entre a USAID e o 
“Projecto Mozambique LNG”, 
dirigido pela “Total”, irá abordar 
muitos dos problemas enfrenta-
dos pelas mulheres e raparigas 
na província de Cabo Delgado. 
Embora a taxa de casamentos 
com crianças em Moçambique já 
esteja entre as mais altas do mun-
do, Cabo Delgado, com 61%, tem 
a maior taxa de casamentos com 
crianças, entre as províncias, para 
raparigas menores de 18 anos de 
idade.  Casar-se jovem e ter filhos 
na adolescência põe em risco a 
saúde das raparigas e rouba-lhes a 
oportunidade de irem à escola. As 
consequências a longo prazo po-
dem ser devastadoras para as mu-
lheres, para as suas famílias e o 
desenvolvimento do país. Desas-
tres climáticos recentes complica-
ram ainda mais estes problemas, 

existentes desde há longa data.
Durante o evento, o embaixa-

dor Dennis W. Hearne destacou 
o compromisso assumido pelo 
Governo dos EUA, pela “Total” 
e pelo Governo da República 
de Moçambique em abordar es-
tes problemas juntos. Afirmoou: 
“Cabo Delgado precisa de jovens 
saudáveis, capacitados e cheios 
de esperança no futuro”.  Dennis 
W. Hearne acrescentou que esta 
parceria é “um exemplo de como 
os sectores público e privado 
podem trabalhar juntos para en-
frentar os difíceis desafios que o 
povo de Cabo Delgado enfrenta”.

Ronan Bescond, director-geral 
da “Total” em Moçambique, de-
clarou: “Temos o prazer de estabe-
lecer esta parceria com a USAID, 
que irá fortalecer as nossas acções 
de apoio à saúde comunitária nos 
distritos de Mocímboa da Praia e 
Palma. Como empregador respon-
sável, consideramos a saúde uma 
prioridade.  Em todos os nossos 
países anfitriões, estamos firme-
mente empenhados em contribuir 
para a saúde e o bem-estar dos 
nossos colaboradores, das pes-
soas que os rodeiam e, por conse-
guinte, das comunidades locais”.

Ronan Bescond acrescentou: 
“O nosso programa global de res-
ponsabilidade social visa contri-
buir para o desenvolvimento sus-
tentável das nossas comunidades 
anfitriãs, especialmente da juven-
tude. A educação e a inclusão da 
juventude fazem parte das quatro 
áreas prioritárias de intervenção 
do programa. Acreditamos que, 
juntando os nossos esforços aos 
do Governo de Moçambique e da 
USAID para desenvolver a saúde 
comunitária, a educação e a cria-
ção de oportunidades económicas 
e sociais para mulheres jovens e 
raparigas estamos a trabalhar na 
inclusão da juventude e a con-
tribuir para o desenvolvimento 
sustentável de Moçambique”.

O apoio da USAID faz parte dos 
cerca de 500 milhões de dólares em 
assistência anual que o Governo dos 
EUA fornece para melhorar a quali-
dade da educação e cuidados de saú-
de, promover a prosperidade eco-
nómica e apoiar o desenvolvimento 
geral de Moçambique. (Redacção)
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EUA e “Total” assinam 
acordo de dez milhões 
de dólares para saúde e 
mulher em Cabo Delgado

“Águas da Região 
de Maputo” anuncia 
instalação de 52 
depósitos e fontanários 
móveis para minorar 
crise de água

ara reduzir o impacto das 
restrições no fornecimen-
to de água às cidades de 
Maputo e Matola e à vila 

de Boane, decorrentes da recente 
ruptura de duas condutas aduto-
ras, que transportam a água da 
Estação de Tratamento de Água 
do Umbelúzi, a empresa “Águas 
da Região de Maputo” instalou 52 
depósitos e os respectivos fonta-
nários móveis e pôs em utilização 
camiões-cisterna, que garantem a 
distribuição de água aos cidadãos.

Numa acção coordenada com 
o FIPAG (Fundo de Investimento 
e Património do Abastecimento 

de Água), a empresa “Águas da 
Região de Maputo” tem estado 
a desenvolver acções visando a 
reposição das condutas danifi-
cadas para a rápida normaliza-
ção do abastecimento de água 
potável às zonas afectadas.

A distribuição de água através 

de depósitos e dos respectivos 
fontanários móveis e a utilização 
de camiões-cisterna tem sido efec-
tuada gratuitamente todos os dias.

Segundo o porta-voz do FI-
PAG, Ilídio Khossa, as acções le-
vadas a cabo têm como objectivo 
a reposição o mais rapidamente 
possível do sistema de forneci-
mento de água às cidades de Ma-
puto e Matola e à vila de Boane.

“Estamos a trabalhar afincada-
mente para concluirmos as obras 
de reparação das condutas e a res-
pectiva estrutura de suporte den-
tro do cronograma estabelecido”, 
disse Ilídio Khossa e acrescen-
tou que o nível de execução das 
obras é satisfatório, na medida 
em que já foram instaladas as 
principais estruturas metálicas.

Além disso, Ilídio Khos-
sa referiu que, com a coloca-
ção da válvula e a realização 
do “bypass” nas condutas, já é 
possível fornecer mais água à 
cidade de Maputo, o que per-
mitiu sair de um nível médio 
de cerca de 2.000 metros cúbi-
cos, por hora, para 5.000 metros 
cúbicos, isto é, um aumento de 
produção e transporte da água 
de 50% da capacidade instalada.

Os trabalhos de reposição das 
condutas de água e das infra-estru-
turas têm um prazo de dez dias, a 
contar a partir do dia 8 de Feverei-
ro. A conclusão está prevista para a 
próxima terça-feira, dia 19 de Fe-
vereiro. As obras estão a ser execu-
tadas por duas empresas chinesas, 
a “China GEO” e a CRBC. (FDS)
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Ilídio Khossa, porta-voz do 
FIPAG

Ronan Bescond, director-geral da “Total” em Moçambique
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Vitória Diogo visita instituições de 
Estado na província de Maputo

Vencedor do 
“CDM Ambiente” 
conhecido em Março

secretária de Estado na 
província de Maputo, 
Vitória Diogo, ape-
lou recentemente aos 

funcionários da Direcção Pro-
vincial de Recursos Humanos 
e Energia, incluindo os da em-

presa EDM, para ostentarem o 
cartão de identificação (crachá) 
durante as horas de expediente.

Numa visita efectuada àque-
las instituições, Vitória Diogo 
exortou para o cumprimento ri-
goroso de aspectos inerentes à 

empresa “Cervejas de 
Moçambique” anun-
ciou, em comunica-
do, que o vencedor 

do prémio “CDM Ambiente” 
será anunciado antes do fim da 
primeira quinzena de Março.

O Prémio de Jornalismo “CDM 
Ambiente” surge no âmbito da 
parceria entre  a empresa “Cerve-
jas de Moçambique”, a Coopera-
tiva de Educação Ambiental “Re-
pensar” e o Sindicato Nacional de 
Jornalistas, com a supervisão téc-
nica do Ministério da Terra, Am-
biente e Desenvolvimento Rural.

A primeira edição do Prémio 
de Jornalismo “CDM Ambiente” 
foi lançada no dia 7 de Junho de 
2019, na semana em que se cele-
brou o Dia Mundial do Ambiente, 
iniciativa que faz parte do mode-
lo de inclusão educacional para 
a preservação do ambiente, da 
empresa “Cervejas de Moçambi-
que”. A iniciativa visa promover a 
conservação, destacar a importân-
cia do ambiente para a sociedade 
e premiar os melhores trabalhos 
jornalísticos relativos a uma va-

riedade de temas ambientais, tais 
como: protecção do ambiente e 
envolvimento da comunidade; 
reutilização de latas e garrafas; 
educação e sensibilização sobre o 
ambiente; mudanças climáticas e 
o impacto dos fenómenos climá-
ticos extremos em Moçambique.

Para esta primeira edição foram 
convidados todos os meios de 
comunicação do país (rádio, tele-
visão e imprensa escrita) que te-
nham publicado trabalhos referen-
tes a temas sobre o ambiente. O 
vencedor será anunciado antes do 
fim da primeira quinzena de Mar-
ço. Todos os trabalhos serão ava-
liados tendo em conta os seguintes 
critérios: coerência, forma, con-
teúdo, relevância, lógica, veraci-
dade, exactidão e imparcialidade.

Esta iniciativa tem o apoio do 
Sindicato Nacional dos Jornalistas 
(SNJ) e faz parte da missão da em-
presa “Cervejas de Moçambique” 
de continuar a desenvolver um 
conjunto de acções que visam a 
prática de comportamentos susten-
táveis perante o ambiente. (FDS)

de Moçambiquede Moçambique

A

satisfação das necessidades dos 
clientes na prestação de serviços.

No périplo, enquadrado na sua 
agenda de trabalho semanal, a se-
cretária de Estado na província de 
Maputo visitou o Centro de Re-
crutamento Militar e Mobilização, 
onde dialogou com alguns jovens, 
apelando para que se distanciem 
de actos de desinformação sobre o 
recrutamento militar compulsivo.

Esteve também nas instituições 
do sector da Justiça da província 
de Maputo, onde se reuniu com 
representantes de todas as áreas 

que o compõem. No IPAJ (Institu-
to para a Promoção de Patrocínio e 
Assistência Jurídica), Vitória Dio-
go recomendou à instituição para 
intensificar a realização de feiras so-
bre assistência jurídica aos cidadãos.

Ainda ao longo da semana passa-
da, Vitória Diogo juntou-se à comi-
tiva que trabalhou com o príncipe 
herdeiro da Noruega, Haakon Mag-
no, em Matlemele, cidade da Ma-
tola, durante o qual foi anunciada 
a realização, até finais do corrente 
ano – no quadro do programa desig-
nado “Energia para Todos” (“ProE-

nergia”) –, de cerca de 38.000 
mil ligações de corrente eléctrica.

As acções da secretária de 
Estado na província de Mapu-
to incidiram também sobre os 
Centros de Trânsito, abertos no 
Bairro 700 e no Bairro Kobe, 
no âmbito das inundações, onde 
exortou as populações para irem 
para os centros de acomodação.

Nestes locais, Vitória Diogo 
referiu-se também à necessida-
de de pulverizar os centros e de 
distribuir redes mosquiteiras.
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Carlos Mesquita reafirma compromisso 
do Governo com o tecido industrial

FONGA procura 
revitalizar-se

ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mes-
quita, reafirmou, na 
quinta-feira da semana 

passada, 13 de Fevereiro, a opção 
do Governo moçambicano pelo 
desenvolvimento da indústria na-
cional através do estímulo a ini-
ciativas empresariais que visem 
a revitalização e modernização 
do sector e através da angariação 
do investimento directo estran-
geiro em áreas essenciais para 
a diversificação da economia.

Os esforços para alcançar este 
objectivo incluem a promoção da 
paz e da estabilidade, o desenvol-
vimento de infra-estruturas para 
permitir a interligação entre as 
zonas de produção e os mercados 
de consumo, o desenvolvimento 

da agricultura para garantir a se-
gurança alimentar e nutricional, 
o funcionamento das indústrias 
e o aumento das exportações.

Carlos Mesquita falava, na ci-
dade de Maputo, durante a aber-
tura do Seminário de Negócios 
Moçambique-Noruega, inserido 
no âmbito da visita que o prínci-
pe herdeiro do Reino da Noruega, 
Haakon Magno, efectuou ao nos-
so país de 12 a 13 de Fevereiro.

Carlos Mesquita disse que o 
seminário deve responder ao 
objectivo de aumentar as opor-
tunidades de investimento exis-
tentes em Moçambique, com o 
envolvimento dos empresários, 
empreendedores e pequenas 
e médias empresas nacionais.

Na ocasião, Carlos Mesquita 

convidou os empresários norue-
gueses para investirem em áreas 
catalisadoras do desenvolvimento 
económico sustentável e inclusivo 
do país, tais como estabelecimen-
to de franquias e produção local 
voltada para a exportação e con-
cepção de mecanismos alternati-
vos e adequados de financiamento 
às pequenas e médias empresas.

Carlos Mesquita apontou a a 
necessidade de se dar prioridade à 
formação dos recursos humanos, 
para dotá-los de “capacidades 
técnicas actuais”, à “transferên-
cia de tecnologia e conhecimen-
to” e à “promoção e estabeleci-
mento de parcerias com ganhos 
repartidos” com as pequenas e 
médias empresas moçambicanas.

Por seu turno, o príncipe herdei-

ro do Reino da Noruega, Haakon 
Magno, apontou a importância 
do sector privado na promoção 
do desenvolvimento sustentável 
do país, através, por exemplo, 
da criação de postos de trabalho.

Apelou aos empresários de am-
bos os países para se engajarem 
na criação de parcerias com vista 
a tirarem vantagem das inúme-
ras oportunidades que Moçam-
bique apresenta no campo dos 
recursos minerais e de energia.

O presidente da Confedera-
ção das Associações Económicas 
(CTA) de Moçambique, Agosti-
nho Vuma, apontou as dificulda-
des de acesso ao financiamento 
como um dos principais entraves 
ao desenvolvimento e estabilidade 
do sector privado em Moçambi-

que e sugeriu a divulgação de ins-
trumentos financeiros disponíveis 
na Noruega que possam beneficiar 
as empresas nacionais, que são os 
principais impulsionadores do 
crescimento económico do país.

“Conhecendo a grande expe-
riência das empresas noruegue-
sas, gostaríamos muito de aceder 
a instrumentos financeiros que 
possam ajudar a desenvolver as 
nossas empresas. Nesse sentido, 
esperamos ansiosamente ouvir o 
que a Noruega tem a oferecer às 
nossas empresas para desenvolver 
uma parceria mais inteligente na 
conexão das empresas dos dois 
países às vastas oportunidades 
que Moçambique tem a ofere-
cer”, afirmou Agostinho Vuma

de Moçambique

Fórum das Organiza-
ções Não-Governamen-
tais Nacionais de Gaza 
(FONGA), com o apoio 

da Fundação MASC, realizou, no 
dia 13 de Fevereiro de 2020, na 
cidade do Xai-Xai, na província 
de Gaza, um encontro de auscul-
tação dos membros e de poten-
ciais membros do FONGA sobre 
os problemas actuais e mecanis-
mos de reestruturação do Fórum.

Todos os momentos fo-
ram seguidos de debates, em 
que estiveram presentes cerca 
de 85 pessoas, representando 
48 organizações da província.

Este encontro tinha como ob-
jectivo discutir a relevância do 

Fórum na província e preparar 
a sessão da Assembleia-Geral 
de forma concisa e “unidos pela 
mesma causa”. Um dos momen-
tos mais marcantes do encontro 
foi um minuto de silêncio dedi-
cado ao ex-presidente do FON-
GA, Anastácio Matavele, que foi 
assassinado pelos esquadrões de 
morte. Mais tarde veio a se sa-
ber que fazem parte da Polícia. 

A reunião procurou soluções 
para impulsionar o Fórum. Foram 
temas da reunião a apresentação 
do FONGA, a sua situação ac-
tual, reflexão sobre o desempe-
nho, objectivos, oportunidades e 
perspectivas futuras. (Redacção)
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“O seminário deve responder ao objectivo de aumentar as oportunidades de investimento existentes em 
Moçambique” - Carlos Mesquita
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