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A canção “Sou do SISE”!

Será mera coincidência ou, de fac-
to, há fragilidades no nosso Serviço 
de Informações e Segurança do Es-
tado (SISE)? Muitas são as vozes que 
falam de um mal-estar nas hostes da-
queles serviços.

Alguns chegam mesmo a dizer que 
as lideranças do dia não entendem 
das artimanhas e formas de traba-
lhar daquele sector. Se é verdade ou 
não, o pacato cidadão não sabe. Até 
porque falar deste sector é das coi-
sas mais difíceis de se fazer, porque, 
antes, ser agente da secreta passava 
justamente por ser secreto. Em tem-
pos lá idos, muitos agentes da secre-
ta apenas eram conhecidos, em suas 
comunidades, como simples professo-
res, enfermeiros, serventes hospitala-
res, etc.

Hoje em dia, até aqueles que não 
o são, ou que não passam de simples 
informantes dos agentes da secreta, 
também se exibem como tais. Aliás, 
até pessoas de conduta duvidosa, 
envolvidas em escândalos financei-
ros ou até sexuais, em intrigas, entre 
outros actos menos abonatórios, afir-
mam estar ao serviço do SISE.

É, certamente, por causa destes e 
outros factores que os antigos funcio-
nários do outrora Serviço Nacional 
de Segurança Pública não toleram o 
actual estado das coisas, e chamam 
os bois pelos próprios nomes. Dizem 
que o SISE está entregue às mãos de 
gente incapaz.

Portanto, urge, no nosso entender, 
que alguém de direito perceba rapi-
damente a necessidade de mudar o 
cenário. Não podemos ignorar ideias 
de quem foi formado por profissio-
nais de países onde a espionagem 
é tida como o principal pilar para a 
segurança do Estado. Referimo-nos 

EDITORIAL

aos países como Rússia, Cuba, Bul-
gária, Hungria, Líbia, entre outros. 
Todos esses países contribuíram 
com a transmissão de conhecimen-
tos para jovens moçambicanos, que, 
até hoje, se sentem em condições de 
dar o seu contributo para a defesa da 
soberania.

Não se pode ignorar ideias de gente 
que sabe muito sobre determinadas 
áreas, mesmo que estejamos a falar 
de áreas particularmente sensíveis. 
Na maioria dos países desenvolvidos, 
onde o sector da Defesa e Segurança 
é encarado com seriedade e não como 
desporto, não se vende armamento 
por considerá-lo fora do prazo.

Não se destrói uma Força Aérea, 
não se desmobiliza à toa os oficiais 
generais do Exército. Isto é, estes úl-
timos são mantidos como bibliotecas 
vivas nos sectores.

Na Rússia, nos EUA, no Reino Uni-
do, e até aqui na vizinha África do Sul 
e em outras partes do mundo, pode-
mos encontrar oficiais generais com 
mais de 70 anos de idade em acade-
mias militares, ou mesmo ao nível 
dos diferentes sectores da Defesa, in-
cluindo na própria Polícia. N e s -
ses  países e noutros, não se atinge a 
patente de general só pelo facto de se 
ter passado por uma academia. Para 
se chegar à patente de general, passa-
-se por muitos caminhos bem sinuo-
sos na carreira.

Aqui no nosso país é o contrário. 
Basta ser familiar do general fulano 
de tal, ou de um membro do partido 
X, com poderes de decisão, facilmen-
te será do SISE, será chefe nas FADM, 
na Polícia, etc.

O resultado de tudo isso pode ser 
este que estamos a viver hoje no nor-
te de Cabo Delgado. Dizem os que 

sabem da matéria que tudo piora 
devido às fragilidades existentes no 
Serviço de Informações e Segurança 
do Estado.

Não devemos ter agentes do SISE 
fortes para extorquir dinheiro ao 
empresariado, ao pacato cidadão, 
não podemos ter agentes do SISE 
qualificados apenas para servir aos 
esquadrões da morte e não para tra-
var, através da sua espionagem, actos 
terroristas.

O nosso país precisa de ter jovens 
formados e devidamente comprome-
tidos com a causa nacional, e não ape-
nas com interesses estomacais. Esses 
jovens precisam de ter consciência 
de que esta pátria antes foi defendi-
da por jovens de outras gerações, que 
emprestaram as suas vidas a vários 
níveis para que os actuais chegas-
sem e encontrassem um Moçambique 
seguro.

Os jovens e outros agentes em ser-
viço nas Forças de Defesa e Seguran-
ça precisam saber que estas áreas 
não são só e simplesmente de orgu-
lho, mas também de risco e de grande 
responsabilidade. Daí que há sempre 
um juramento à bandeira. Para os 
responsáveis destes sectores, sobre-
tudo os do SISE, é mais que impres-
cindível garantir uma melhor forma-
ção a esta classe, para que se evite o 
que se verifica nas zonas de guerra. 
Sabemos que há jovens que são lá ati-
rados e não conseguem trazer a infor-
mação necessária, acabando por ser 
decapitados.

É preciso que se faça uma purifi-
cação das fileiras, para reduzir o nú-
mero de cantores que passam a vida a 
entoar: “eu sou do SISE”, e impulsio-
nar verdadeiros profissionais. 

                  serodiotouo@gmail.com
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Um negócio milionário que banaliza 
vidas humanas
O “negócio” da saúde 

está a gerar lucros 
fabulosos em Mo-
çambique, mesmo 

que tal aconteça em prejuízo 
da vida humana, o bem mais 
precioso que temos. O dinhei-
ro é cada vez mais a grande 
prioridade de muitos que de-
viam ter a salvação da vida 
como objectivo número um. 
Nesta lógica, os pobres são 
os grandes sacrificados. Sem 
dinheiro para pagar por “tra-
tamento especial”, sobretudo 
quando se trata de doenças 
crónicas, estes são abandona-
dos à própria sorte, perante 
o olhar impávido de quem de 
direito.

“O Nosso Maior Valor é a 
Vida”, reza o lema do Ministério 
da Saúde, mas basta ficar doente e 
solicitar assistência sanitária para 
perceber que esta bela divisa é “le-
tra morta”, uma “frase feita”, apenas 
com efeitos decorativos. Apesar 
de todo um esforço que o MISAU 
empreende no combate a doenças 
como Covid-19, tuberculose, dia-
betes, entre outras, o cenário que 
se vive nos hospitais nacionais está 
longe de fazer jus ao famoso lema 
da instituição que zela pela saúde 

em Moçambique. A prática tem 
mostrado, de forma inequívoca, 
que o maior valor, na concepção 
de quem jurou cuidar do doente, 
é o dinheiro é o enriquecimento, 
nada mais.

Pobres abandonados à própria 
sorte

O desprezo pela saúde e pela 
vida humana nos hospitais não é 
de todo uma novidade em Mo-
çambique, na medida em que já há 
muito acontece e a todos os níveis. 
Poderá não ser muito notório ao 
nível das unidades sanitárias que 
atendem pacientes que padecem 
de doenças menos graves, mas 

até aqui se percebe que o critério 
para um atendimento célere não 
é, necessariamente, ser o primeiro 
na fila, mas sim ter um conhecido 
no quadro do hospital. Os que não 
têm a felicidade de ter um amigo 
ou familiar no hospital são em 
muitas ocasiões relegados ao últi-
mo plano, são os últimos da lista 

de prioridades, ainda que tenham 
sido os primeiros a chegar.

Os que dispõem de condições 
financeiras ainda podem dar “in-
centivo” ao pessoal médico, para 
acelerar o seu atendimento. Já, aos 
que não têm condições, nada resta 
se não suportar pacientemente as 
dores, à espera que a sua vez che-
gue. Mas nem sempre a vez chega, 
o que precipita a deterioração do 
estado de saúde. 

O desrespeito pelo paciente 
mostra-se também pela forma hu-
milhante como os doentes são tra-
tados pelos funcionários a quase 
todos os níveis. Expressões como 
“não te mandei ficar doente” ou 
“pensas que eu sou tua mãe” são 
comuns nos corredores hospitala-
res, sempre em tom de desprezo 
e desdém. É também comum en-
contrar doentes, em estado debi-
litado, obrigados pelos serventes 
a limpar o chão, só porque, na sua 
condição de fragilidade, comete-
ram o “pecado” de deixar o prato 
de comida cair das mãos.

Ao nível mais alto, a “bolada” é 
declarada

Se ao nível dos distritos, co-
munidades ou bairros menos pri-
vilegiados, onde os hospitais são, 
em regra, menores e menos espe-
cializados, as marcas do desprezo 
pela pessoa humana são relativa-
mente subtis, as mesmas tendem 
a evidenciar-se quanto maior for 

o nível da unidade sanitária. Em 
hospitais de grande dimensão (ge-
ral e central), a “bolada da saúde” é 
declarada e se faz de forma oficial, 
com os médicos a serem os princi-
pais beneficiados.

Ser pobre e contrair uma doen-
ça crónica ou qualquer outra que 
exija uma pilha de análises e exa-
mes médicos é quase morte certa 
nos dias que correm. No Hospital 
Central de Maputo, por exemplo, 
as filas para consultas e exames 
médicos crescem sem parar, por-
que quase ninguém é atendido. 

Há naquela unidade hospitalar 

situações de pacientes que chegam 
a ficar um ano na fila de espera 
por uma consulta que, em condi-
ções normais, deveria ser feita em 
menos de um mês. Os médicos, 
atrelados à ideia do crítico rácio 
médico/paciente no país, alegam 

sempre indisponibilidade, mas, na 
verdade, estão disponíveis sem-
pre que haja dinheiro em cima da 
mesa para a clínica ou consultas 
especiais. É que, ao mesmo tempo 
que se dizem indisponíveis para 
os sem posses, prestam assistência 
médica aos mais afortunados, em 
consultas especiais nas clínicas de 
hospitais públicos, bem como em 
clínicas privadas.

O Dossiers & Factos conhe-
ce várias pessoas que já há muito 
aguardam por um encontro com 
o médico, um encontro marcado 
e adiado várias vezes, por alega-

da indisponibilidade do médico. 
Enquanto isso, a saúde vai se de-
gradando, enquanto o médico 
acumula fortunas com doentes da 
“classe alta”.

 Continua na Pag 04

SAÚDE: A “BOLADA” QUE ESTÁ A DAR

“Ser pobre e contrair uma doença 
crónica ou qualquer outra que exija 
uma pilha de análises e exames 
médicos é quase morte certa nos 
dias que correm. No Hospital 
Central de Maputo, por exemplo, 
as filas para consultas e exames 
médicos crescem sem parar, 
porque quase ninguém é atendido. 

Texto: Serôdio Towo e 
Amad CandaD&F
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Todo o contexto de dificuldades que 
é criado ao nível dos grandes hospitais 
públicos é, afinal, “propositado”. Ao que 
apurámos de cidadãos conhecedores pro-
fundos dos meandros médicos, a estratégia 
está bem definida e funciona na perfeição. 
A mesma passa por impor todo o tipo de 
barreiras aos pacientes, até que estes se ren-
dam e procurem por serviços de saúde em 
clínicas privadas. Mas, enquanto se produz 
“dificuldades”, faz-se, paralelamente, um tra-
balho de pressão/persuasão aos doentes, no 
sentido de convencê-los de que só a clínica 
“A” ou “B” pode resolver seus problemas.

Este trabalho de bastidores é feito pelos 
próprios médicos e pelas suas equipas. As-
sim, desgastados por correr atrás de um pro-
cesso que nunca avança, os pacientes com 
algum poder financeiro decidem mesmo 
passar para as clínicas privadas, para o gáu-
dio dos médicos, que ganham em função da 
quantidade de pacientes que assistem.

Aos que não têm poder para custear des-
pesas da clínica, apenas resta contar com a 
sorte, e muitos são os que perdem a vida na 
fila de espera, abandonados por um sistema 
de saúde montado para o contrário do que 
está a acontecer. 

Na verdade, actualmente, o que é prio-
ridade para muitos profissionais do sector, 
é atender interesses capitalistas e moral-
mente condenáveis. Só para que se tenha 
uma ideia, uma operação para se extrair um 

“simples” caroço, que na clínica do hospital 
público pode não ultrapassar a barreira dos 
50 mil meticais, nas clínicas privadas ronda 
os 400 mil meticais.

A diferença de preços no sector público 
e privado é abismal, e é aqui onde reside o 
segredo para a vida pomposa que muitos 
médicos levam. Por exemplo, para fazer 

uma ressonância magnética cerebral, de 
modo a diagnosticar um tumor, o pacien-
te do hospital público quase que não paga 
nada, mas, em contrapartida, tem de se sub-
meter a uma longa espera de seis meses, que 
pode prolongar-se, pelo facto de os médicos 
andarem demasiado ocupados com o aten-
dimento dos ricos, que, em clínicas privadas, 

pagam uma média de 30 mil meticais pelo 
mesmo serviço.

Num país onde a esmagadora maioria 
da população trabalha apenas para comer, 
negar atendimento em hospitais públicos e 
“empurrar” cidadãos para as clínicas é de-
cretar, de forma implícita, que só os ricos 
têm direito à saúde.

Os testes que pouco falham

Vários médicos rasgaram o juramento 
de Hipócrates e todos os princípios deonto-
lógicos que norteiam o exercício da medi-
cina. Actualmente, movem-se apenas pelo 
desejo de dar corpo aos seus sonhos de ri-
queza, e fazem-no de forma tão descarada 

que até chegam a diagnosticar doenças falsas 
aos pacientes. Esta parece tratar-se de uma 
acusação emocional mas, trata-se de uma 
verdade presente nos dias que correm por-
que, enquanto mais “clientes” maior é o bolo, 
vários profissionais passam diagnósticos fal-
sos a quem olha para eles como “salvadores”.

A intenção é uma: obrigar os pacientes a 
gastar dinheiro numa bateria de exames ou 
em cirurgias que, ao fim e ao cabo, não têm 
qualquer efeito, simplesmente por se tratar 
de “doenças inventadas” pelos médicos. Os 
pacientes, porque desconhecem a área, mas 
também por confiança, tendem a acreditar 
cegamente nos médicos, e investem rios de 
dinheiro para curar doenças inexistentes. 
De acordo com nossas fontes, muitas clíni-
cas usam médicos de certa nacionalidade es-
trangeira para enganar os pacientes. Devido 
à sua reputação de bons médicos, ninguém 
ousa duvidar do diagnóstico assinado por 
eles.

O esquema montado para enriquecer as 
clínicas e os médicos já tem tentáculos inter-
nacionais. Ao que apurámos de fontes bem 

posicionadas, há já clínicas estrangeiras no 
esquema. É para essas clínicas que são enca-
minhados os doentes cujas doenças atribuí-
das não podem ser atendidas em Moçambi-
que, supostamente por falta de capacidade 
humana e tecnológica.

Covid-19 e o oportunismo

Os doentes deixaram de ser vistos como 
pacientes e são agora tidos como “clientes” 
e principal motor da máquina de fazer di-
nheiro que são as clínicas, em parceria com 
o serviço público de Saúde. A situação é crí-
tica e tem custado vida a muita gente, sobre-
tudo aos pobres. Os ricos ainda conseguem 
sobreviver, mas não escapam à extorsão de 
alguns médicos, que agora o fazem às claras. 
A Covid-19 veio impulsionar, e muito, o ne-
gócio, não só por ser uma desculpa perfeita 
para, em nome da prevenção, “afastar” gente 
dos hospitais públicos, mas também porque 
se converteu numa grande fonte de captação 
de receitas para os privados.

Ao contrário dos testes realizados pela 
Direcção Nacional de Saúde, os testes reali-
zados em clínicas privadas dão quase sem-
pre positivo, numa estratégia que, de acor-
do com as nossas fontes, visa tirar máximo 
proveito dos pacientes, que se aproximam às 
clínicas por possuírem algum poder finan-
ceiro. Mas a fase de tratamento da Covid-19 
– por vezes sem que se esteja infectado – é a 
mais exigente do ponto de vista financeiro. 
Segundo apurámos de uma fonte que tratou 
a doença numa clínica privada, os custos po-
dem chegar a dois milhões de meticais em 
poucos dias.

No caso da Covid-19, fica ainda mais 
exposta a farsa da indisponibilidade dos 
médicos, justificada pelo rácio. É que são 
os mesmos médicos que se demitem da 
responsabilidade de atender os doentes cró-
nicos, nos hospitais públicos, que estão dis-
poníveis e até se oferecem para fazer testes 
da Covid-19 ao domicílio, um exercício que 
lhes garante, numa sentada, sete mil meticais 
no bolso. Caso para dizer que, o negócio que 
despreza a vida humana segue imparável, 
num país onde os pobres parecem ter cada 
vez menos direitos.

DESTAQUE

Uma suposta estratégia para enriquecer as clínicas
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    “O SUSTENTA está a ser desenvolvido de forma insustentável”

“Roubou meu projecto e implementa de 
forma errada”

Lançado em finais de Ju-
lho do presente ano, o projecto 
SUSTENTA já gera “poeira” na 
praça. Yaqub Sibindy, presidente 
do PIMO, afirma, em alto e bom 
som, que o projecto é de sua au-
toria, e acusa o Presidente da Re-
pública de tê-lo roubado. Na sua 
concepção, diz Sibindy, o projec-
to em causa era designado por 
“Novo Moçambique”, e constava 
do manifesto eleitoral do PIMO 
para as eleições de 2019, das 
quais acabaria por não participar.

Yaqub Sibindy diz que após 
desistir da corrida eleitoral, prefe-
riu transformar o manifesto num 
“projecto a ser implementado em 
benefício de todos os moçambi-
canos”, tendo apresentado o mes-
mo ao Chefe do Estado, depois de 
este ter dito: “a minha governa-
ção é inclusiva e vou promover as 
boas ideias independentemente 
das cores partidárias”. Mas agora, 
o presidente do PIMO entende 
que as ideias lhe foram rouba-
das pelo mais alto Magistrado da 
Nação, numa acção que classifica 
como “gangsterismo”.

“Entreguei-lhe o projecto 
quinquenal de governação do 
“Novo Moçambique” e ele abra-
çou o projecto “Novo Moçambi-
que”, que é o Projecto SUSTEN-
TA, mas de uma forma negativa. 
Não é cultura de Estado roubar 
ideias de um cidadão ou de um 
partido político para implemen-
tar como se fossem dele, não está 
certo”, disse.

Sibindy, que chama Nyusi de 
“mentiroso”, esclarece que a sua 
reivindicação nada tem que ver 
com eventuais interesses políti-
cos, mas sim com uma questão 
de honestidade intelectual.

“Não queria que ele nos co-
locasse como ministros ou ou-
tras coisas, mas que ele dissesse 

O projecto de gestão 
integrada de agricul-
tura e recursos natu-
rais designado por 

SUSTENTA está a ser reivindi-
cado pelo presidente do Partido 
Independente de Moçambique 
(PIMO), que afirma ser o legí-
timo autor do mesmo. Yaqub 
Sibindy acusa directamente o 
Presidente da República de se 
ter apropriado de suas ideias. 
De acordo com o político, na sua 
“concepção original”, o projecto 
chama-se “Novo Moçambique”.

Implementação do Projecto SUSTENTA de forma insustentável

SIBINDY ACUSA  NYUSI DE PLÁGIO

Texto: Lídia Cossa
Foto: Albano UahomeD&F

‘este projecto vem do PIMO, para 
que o MDM ou a Renamo, tendo 
ideias, também as possam parti-
lhar à vontade”, anotou.

De acordo com o presiden-
te do PIMO, foi também no seu 
“Novo Moçambique” que o Pre-
sidente da República se inspirou 

para a criação de determinados 
ministérios que actualmente 
compõem a máquina executiva 
em Moçambique. “O Presiden-

te Nyusi acabou por formar um 
Governo proposto pelo PIMO, 
criando os ministérios da Terra e 
das Águas”, garante.

“Estão a implementar o SUSTENTA de 
forma insustentável”

Para além de reivindicar cré-
ditos pela suposta autoria do SUS-
TENTA, que diz ter partilhado 
com o Presidente da República, 

“dentro daquilo que chama de 
cultura de Estado”, Yaqub Sibin-
dy aponta deficiências na forma 
como o projecto está a ser imple-

mentado. No “projecto original”, 
diz o político, “o primeiro passo 
seria a criação de condições técni-
cas para a gestão da água, armaze-
namento da água, para mitigar as 
constantes calamidades naturais, 
como as secas prolongadas. Eles 
estão hoje a distribuir máquinas, 
terras e recursos financeiros aos 
camponeses, mas que trabalho 
houve, em primeiro lugar, para 
saber se esses camponeses estão 
ou não em condições de executar 
o projecto? E se não cair a chuva, 
com seca prolongada, de onde 
virá dinheiro para pagar aquelas 
máquinas todas e as sementes que 
estão a espalhar?”–  questiona.

Outra questão que inquieta 
o “queixoso” é a “pressa” do Go-
verno na implementação de um 
projecto cuja duração ultrapas-
sa, segundo ele, as barreiras dos 
mandatos governativos.

 “É uma pressa de má-fé em 
termos de política. Este projecto 
não é para um Governo, é para 

as famílias, e a durabilidade deste 
projecto é de 50 anos de imple-
mentação, e 50 anos de reembol-
so, este é um projecto centenário, 
não é num mandato de cinco 
anos que ele vai fazer tudo sozi-
nho, não é possível”, rematou.

De acordo com Sibindy, o ob-
jectivo geral do projecto “Novo 
Moçambique” é eleger a família 
como unidade de planificação do 
Estado (ex. política de partilha da 
terra com as milhares de famílias 
moçambicanas), como mecanis-
mo de acesso e usufruto das ri-
quezas do país.

Outros objectivos passam 
pelo “envolvimento dos moçam-
bicanos no processo de constru-
ção de um ecossistema favorável 
para o florescimento de uma bur-
guesia social de capital familiar; 
pelo empoderamento económico 
das famílias moçambicanas; pela 
partilha justa e equilibrada da 
riqueza entre os moçambicanos; 
entre outros”.

Governo infantil e gangster
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“Estado colocou em causa a soberania 
nacional”
Adolfo Beira e Casi-

miro Andilpino Di-
malela, dois antigos 
quadros do Serviço 

Nacional de Segurança Pública 
(SNASP), condenam a actuação 
do Estado face ao terrorismo 
que se instalou em Cabo Del-
gado há três anos. Os homens 
da antiga secreta moçambica-
na também criticam o Serviço 
de Informações e Segurança de 
Estado, ao qual acusam de “tra-
balhar no escritório”, e alertam 
para o risco de a insurgência 
alastrar-se para as zonas centro 
e sul do país.

Depois de, há alguns meses, 
o antigo Presidente da República 
Armando Guebuza ter critica-
do publicamente a actuação das 
Forças de Defesa e Segurança no 
conhecido como Teatro Opera-
cional Norte (TON), eis que ago-
ra aparecem homens do antigo 
Serviço Nacional de Segurança 
Pública (correspondente ao ac-
tual SISE) a apontarem deficiên-
cias na forma como o Governo 
moçambicano tem lidado com a 
situação.

 Para estes antigos agentes 
secretos, a falha na abordagem 
ao terrorismo em Cabo Delga-
do começou logo na génese do 
problema, fase na qual entendem 
que o Governo desprezou os ter-
roristas, permitindo, assim, que 
ganhassem a robustez que hoje 
ostentam.

As duas fontes, experientes 
em matéria de segurança nacio-
nal, dizem que vários elementos 
da antiga secreta não só alerta-
ram para o crescimento da insur-
gência, como também se oferece-
ram para ir ao terreno emprestar 
o seu saber, mas tal não aconte-
ceu, porque, segundo dizem, fo-
ram “desprezados”.

 “Desprezaram os antigos 
combatentes, mesmo tendo 
experiência. O meu grupo foi 
voluntário para ir para lá. Nós 
voluntariámo-nos, porque so-
mos patriotas, quando se fala de 
estrangeiros a agredirem a nossa 
soberania, nós não olhamos para 
os meios para defender aquilo 
que é nosso, que conquistámos 
com muito suor e sacrifício, 
mas os que estavam no poder 
desprezaram-nos, acharam que 
não era necessário irmos para lá, 
porque era uma coisinha e estava 

controlada”, ”, disse Adolfo Beira, 
que foi secundado por Casimiro 
Dimalela, nos seguintes termos: 
“Ninguém liga para nós, não 
querem buscar a experiência que 
a gente teve naquela altura, que 
passa essencialmente por valori-
zar o patriotismo, valorizar aque-
la nossa maneira de trabalhar”.

 
“Insurgência começou no 

regime de Guebuza”
 
É quase consensual a ideia 

de que a insurgência militar em 
Cabo Delgado teve início em 
2017, quando o Presidente Fili-
pe Nyusi cumpria metade do seu 
primeiro mandato. Ao contrário 
da maioria, Adolfo Beira defen-
de que as movimentações para 
a criação do movimento que é 
hoje conhecido como al-Shabab 
começaram, no norte do país, há 
mais tempo.

“Lembre-se que houve uma 
situação de armas que foram 
descarregadas em Nacala, que 
alguns diziam ser da Renamo, 
houve um pingue-pongue de 
acusações, mas ninguém trouxe 
a veracidade dos factos, e depois 
o caso ficou abafado. Já estavam a 
preparar as bases para uma guer-
ra de grande envergadura, como 
esta a que estamos a assistir”, 
defendeu.

 Por sua vez, Casimiro Dima-
lela recordou que “quando o ini-
migo começou a  instalar-se, nós 
reportámos, dissemos ponto por 
ponto o que estava a acontecer, 
mas nem assim deram ouvidos”, 
disse o veterano, que fez parte 
da sua formação na Bulgária, em 

1982.
 
Patriotismo dos jovens 

questionado
 

Questionados sobre o que es-
tará a falhar para que o país não 
consiga travar o avanço dos ter-
roristas, que têm cada vez mais 
territórios sob seu controlo, os 
nossos entrevistados apontam 
a falta de comprometimento, 
ligada a uma suposta falta de 
patriotismo.

 “Agora o país mais está vira-
do para aspectos financeiros, ou 
seja, para interesses meramente 
económicos”, analisa Casimiro 
Dimalela, que considera que essa 
inversão dos valores afectou tam-
bém os jovens, a quem cabe, nos 
dias de hoje, a responsabilidade 
de defender a pátria. Casimiro 
Dimalela lembra-se: “na altura 
em que nós servimos a defesa da 
pátria e da soberania, não nos in-
teressava tanto o dinheiro, o me-
lhor para nós era a prestação de 
serviço ao bem da nação”, mas, 
agora, “querem dinheiro, querem 
carros...”

Na óptica de Casimiro Dima-
lela, é por termos “perdido por 
completo o espírito de patriotis-
mo” que a nossa soberania está 
em causa.

 Adolfo Beira alinha tam-
bém no mesmo diapasão, mas 
também chama atenção para 
a eventualidade de o país estar 
a ser traído por “amigos”. “O 
grande mal de Moçambique é 
confiar excessivamente nos paí-
ses vizinhos. É preciso perceber 
que as amizades são temporá-

rias, o amigo de hoje pode não 
ser o amigo de amanhã. Então, 
quando a gente deixa as nossas 
fronteiras escancaradas, à mercê 
dos invasores, por confiar que o 
vizinho é amigo, o que acontece 
é que, quando o amigo descobre 
que o vizinho tem recursos co-
biçados por todo o mundo, vira 
inimigo, inimigo camuflado”. Por 
isso mesmo, Beira entende que “é 
preciso reforçar a vigilância nas 
fronteiras”.

 
“Espionagem não se faz no 

gabinete”
 

Sobre o desempenho actual 
da área na qual serviram o país, 
na altura como Serviço Nacional 
de Segurança Pública, os nossos 
interlocutores fazem uma avalia-
ção bastante negativa. De acordo 
com estes antigos combatentes, 
o actual Serviço de Informações 
e Segurança de Estado peca por 
“trabalhar no escritório”, situação 
que, dizem, também pode ser 
reflexo da má qualidade na for-
mação, uma formação que des-
crevem como demasiado teórica.

 “O Serviço de Informação e 
Segurança não se faz no gabine-
te, é no terreno. O agente faz-se 
passar por carpinteiro, pedreiro, 
pescador, vendedor ambulante, 
etc., esse é que é o verdadeiro 
Serviço de Informações e Segu-
rança do Estado, mas quando 
se acomodam nos gabinetes de 
luxo, com ar condicionado, é só 
para o inglês ver”, vincou Beira.

O que acontece agora, acres-
centa Casimiro Dimalela, é que o 
próprio chefe, o director distrital, 

fica no distrito, não organiza ac-
ções lá nas aldeias, nas localida-
des, nos postos administrativos, 
etc.”

 Na opinião dos nossos inter-
locutores, a suposta inoperância 
do SISE contribui de forma de-
cisiva para o avanço do inimigo 
em Cabo Delgado, uma situação 
que, se não for corrigida a tempo, 
pode alastrar-se para mais zonas.

 “À medida que são varridos 
em Cabo Delgado, eles procuram 
abrigo nas províncias próximas. 
Vão como vendedores, campo-
neses, enquanto se organizam 
para voltar à carga. Certamente 
que estas províncias estão em pe-
rigo, e com o risco de se alastrar 
para a zona centro e depois sul”, 
alerta Beira, um espião formado 
por russos, que incluíam no gru-
po de formadores, o actual presi-
dente russo, Vladimir Putin.

 A qualidade da formação mi-
litar é igualmente atacada, com 
Casimiro Dimalela a sublinhar 
que “não basta treinar três meses 
para ser tropa”. Aliás, na perspec-
tiva de Casimiro Dimalela, é por 
causa destas limitações na for-
mação que os soldados nacionais 
vão ao terreno sem a necessária 
coragem, fazendo com que, por 
exemplo, disparem a “300 metros 
do inimigo”.

Para reverter a terrível situa-
ção de Cabo Delgado, os dois 
técnicos de espionagem defen-
dem que é preciso envolver todos 
os quadros nacionais que se mos-
trem capazes. Só depois de esgo-
tadas as soluções internas é que 
se pode avançar para o pedido de 
apoio internacional.

Adolfo Beira Casimiro Andilpino Dimalela

AFIRMAM ANTIGOS ESPIÕES DO SNASP
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Tia Nabela e a estratégia da 
mudança da posição da cama e 
dos lençóis

Miko, de seguida, foi até ao 
improvisado ginásio para mais 
uma sessão de musculação. É 
quando, minutos depois, Kris-
valda desadormece, fantasiando 
a bela expectativa e resultado de-
sejado na tramoia da tia Nabela. 
Subsequentemente, ela prepara, 
nos moldes mais românticos, o 
matabicho, antecedido de água 
soalheira para a surra.

Miko faz o seu banho, mas a 
sua face demonstra enfado de-
liberado, uma vez que continua 
tomado pelo severo ciúme, aliás, 
já havia afirmado que a relação 
terminou. Ele não se fez à mesa 
para tomar o café da manhã, 
tendo se limitado a levar a sua 
pasta de livros para a faculdade.

O truque de entrelaçamento 
dos dedos, embora tenha tocado 
um pouco no coração de Miko, 
não funcionou para fazer valer 
o amor de Krisvalda em relação 
ao Miko. Kris liga para a tia Na-
bela, é manhã da sexta-feira.

O telemóvel toca;
- Olá Kris, sobrinha, como 

está?
- Estou bem tia, não sei do 

seu lado e a família aí em casa.
- Na graça do senhor, esta-

mos bem, filha. Diga, minha 
filha...

- Tia, é assim: “usei do seu 
conselho para reconquistar o 
meu namorado, como soubeste 
tia, a nossa relação já está por 
um fio, prestes a romper, fiz o 
que a tia disse, porém, acredito 
que a estratégia deve ter falha-
do, embora que naquela manhã 
senti que me cobria com o len-
çol, sinal de que pressuponho 
que pelo menos sentiu algo ao 
despertar com os seus dedos en-
trelaçados nos meus”, explanou 

Krisvalda.
- Percebi, filha. Não te afliges, 

isso é normal, é como numa 
batalha, sempre existem obstá-
culos, mas também estratégias 
de luta para vencer o inimigo. 
No relacionamento é também 
assim. Sabe, eu mesmo estou a 
quarenta anos no lar e já passei 
muitas coisas boas e más, tem-
pestades e bonanças, mas, con-
tudo, fui contornando os empe-
cilhos da vida conjugal, estás a 
perceber Krisvalda?

- Percebo, tia, pode continuar.
Então, faça o seguinte, en-

quanto ele estiver ausente, tro-
que a posição da 
cama e estenda  
aqueles lençóis 
bonitos, arran-
je um valorzito 
e vá ao mercado 
na hora da ponta 
comprar uns bo-
necos para enfei-
tar a vossa cama, 
tá bom? Faça isso.

Sem perder 
tempo, Krisvalda 
liga de imediato 
para sua amiga, 
no sentido de vir 
lhe ajudar a tro-
car da posição da 
cama, uma vez 
que a mesma pe-
sava muito. De 
seguida, abriu a 
mala e tirou um 
lençol floreado 
e estendeu-o na 
cama, caprichou-
-a de ursinhos.

Tempo mais 
tarde, quando 
Miko regressa da 
faculdade, Kris-
valda já havia ido 
à escola. Chega 
esfalfado, deixa a 

pasta no sofá, abre a geleira, tira 
a garrafa de água, introduz-a 
no copo e bebe aprazivelmente, 
para vencer aquela sede assassi-
na. Pega na fechadura e abre a 
porta do quarto. Pasma-se com 
o que vê, fica atónito, embasba-
cado, abismado e com os seus 
olhos fixos na beleza da cama.  

A posição da cama fez com 
que Miko ruminasse na questão 
da sua relação por fio prestes a 
romper.  

Mais tarde, Krisvalda regres-
sa. Ao chegar, cumprimenta-
-o com um beijo na boca, mas 
ele depois limpa com a sua 

mão. Krisvalda estupefacta-se 
e imprevisivelmente empurra 
o Miko para cama, sobe para 
cima dele e beija-o. Ele tenta re-
sistir, mas com o fogo dela não 
resistiu. Porém, a indecisão es-
pontânea toma conta do Miko, 
que o faz desfazer-se dela na-
quela cama.

- Eu já disse que a nossa re-
lação terminou, ficas com o 
seu Bud. Krisvalda desvalori-
za esta afirmação, aproxima-
-se dele e novamente beija-o, 
romanticamente.

A história continua no próxi-
mo capítulo.

OPINIÃO

Publicidade
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Duvido que haja um país azarado à 
semelhança do meu Moçambique, em 
que todo o bandido preparara-se em 
algum sítio e se faz ao nosso solo pátrio, 
para, através do seu banditismo, cola-
borar na destruição e desestabilização 
da nossa pátria amada, incluindo fazer 
deste país corredor de todo tipo de dro-
gas, e da migração ilegal, para os fazer 
chegar a diversos cantos do Mundo.

Preocupam-me algumas opiniões 
de pessoas, politicamente bem posicio-
nadas, informadas e formadas, que têm 
relacionado o terrorismo praticado em 
Cabo Delgado a algum conflito interno 
entre a nata política da Frelimo, apenas 
para justificarem a alegada existência 
de alas, no seio do partido libertador.

São especulações a partir das quais 
se pretende fazer paralelismo entre o 
surgimento do grupo Nyongo na Re-
namo com a acção dos insurgentes 
sanguinários, decapitadores, surrumá-
ticos, traficantes, violadores sexuais 
de mulheres e crianças, assassinos in-
ternacionais, camuflados de uma con-
fissão religiosa que se auto-intitula de 
detentora da maioria populacional que 
professa tal religião no mundo.

Há um ano, as autoridades policiais 
do país detiveram, ao longo da costa 
marítima nacional, alguns cidadãos 
iranianos, portando armamento com 
destino a Cabo Delgado, para abas-
tecerem ao grupo de insurgentes que 
desestabilizam o país a partir daquele 
ponto, prova evidente de que a situação 
porque Moçambique passa no norte é 
fundamentalmente uma agressão ex-
terna, é um terrorismo internacional, é 
um banditismo transfronteiriço.

O país tem sido vítima de sucessi-
vas violações da sua costa marítima, 

por cidadãos estrangeiros sem motiva-
ção clara sobre a sua deslocação para o 
país. Pela idade de alguns sob custódia 
policial, não há dúvidas que são ban-
ditismos internacionalmente cadastra-
dos e são os principais instrutores de 
terroristas que desestabilizam o país e o 
mundo em geral. Não se pode duvidar 
da sua aliança com os insurgentes que 
desestabilizam Moçambique a partir 
de Cabo Delgado. Os mesmos, quan-
do se apercebem da sorte de caírem às 
mãos da polícia, buscam saída única de 
se suicidarem, atirando fogo contra os 
barcos que os transportam e eles pró-
prios atiram-se para o mar, preferin-
do morrer afogados que enfrentarem 
qualquer interrogatório das autorida-
des nacionais.

Moçambique tem sido preferência 
de muitos imigrantes ilegais, principal-
mente de traficantes de drogas e de ou-
tros promotores de outros tipos de cri-
mes. Dias depois de se estabelecerem 
em qualquer ponto do país, em parti-
cular nas grandes cidades, tornam-se 
empreendedores bem-sucedidos, que 
nós próprios filhos desta terra. Entram 
no país portando uma pastinha, sem 
camisa nem calças e em pouco tempo 
tornam-se empresários e patrões.

Quem duvida disso que se dê tempo 
de percorrer a cidade de Maputo, per-
ceberá que os proprietários das lojas da 
baixa são estrangeiros, os proprietários 
dos contentores da venda de acessórios 
de viaturas são estrangeiros, sem docu-
mentos que os autorizem a se instala-
rem no país, idem para os proprietários 
dos contentores da venda de produtos 
alimentares. Com os lucros dessas ven-
das, sustentam a guerra contra o país 
em Cabo Delgado, subsidiam a guerra 

de Nyongo contra populações indefe-
sas na região centro.

São esses cidadãos estrangeiros não 
reconhecidos pelas autoridades nacio-
nais que recrutam e instrumentalizam 
jovens moçambicanos, envolvendo-os 
em actos criminais de sequestros, assal-
tos, assassinatos, alguns dos quais são 
em consequência da disputa de opor-
tunidades comerciais ou concorrência 
desleal no âmbito comercial. Todos os 
actos criminais não têm como autores 
principais os moçambicanos, mas sim 
os cidadãos estrangeiros que se fazem 
ao país, em nome de procura de opor-
tunidades ou simplesmente como refu-
giados políticos.

Chegaram ao país sem mala nem 
pasta, e sem roupa, para passados al-
guns dias ostentarem fortuna invejável, 
em relação aos que há anos batalham 
em busca de simples sobrevivência 
para si e suas famílias, na sua própria 
terra. Não conseguem construir uma 
modesta casa de um quarto e sala, para 
acomodar seguramente a sua família, 
mas os estrangeiros estabelecidos ile-
galmente, e a menos de dez anos no 
país, já conseguiram edificar prédios; 
como é que tiveram dinheiro para 
grandes investimentos, que superam 
esforço de empresários quer nacionais, 
quer estrangeiros que levam uma vida 
honesta?

É urgente que o governo desenca-
deie campanha de repatriamento de 
alguns cidadãos estrangeiros, cuja per-
manência no país não é legal. É assim 
em qualquer país, nossos patriotas têm 
regressado ao país com única roupa no 
corpo, quando deixam um pouco de 
tudo na altura em que são repatriados, 
tanto na África do Sul, quanto em qual-

quer outro país, cujos governos não 
permitem a permanência de cidadãos 
estrangeiros não autorizados a entra-
rem nos seus territórios.

O fluxo de estrangeiros ao nosso 
país para colaborarem na desestabili-
zação e agressão à soberania nacional 
vem dissipar todo o tipo de dúvidas 
que ainda pairava nas cabeças de alguns 
moçambicanos, que sempre acharam 
estranho quando se dissesse que neste 
ou naquele acto há mão externa. Houve 
quem alegou questão tribal para os ata-
ques em Cabo Delgado, desmentindo 
arredondamente a hipótese da mão ex-
terna, questionando se os moçambica-
nos não tinham capacidade suficiente 
para protestarem os seus direitos?

Quem é o moçambicano que, ten-
do alguma reivindicação, precisaria de 
cometer uma barbaridade contra seu 
povo? Precisaria de decapitar seus con-
cidadãos em nome da reivindicação de 
algum direito não respeitado por qual-
quer que fosse?

Agora identificados os cidadãos de 
diversas nacionalidades nas fileiras dos 
insurgentes em Cabo Delgado, alguns 
transportando armamento dos seus 
países para abastecerem o grupo de 
bandidos, que argumento têm os opo-
sitores da teoria de mão externa?

Em alguns casos, as autoridades lo-
cais que denunciam a presença de es-
trangeiros nos seus territórios, vê o in-
divíduo a iniciar a construção de uma 
casa e deixam-no concluir, e só depois é 
que denunciam-no para ser repatriado, 
deixando a esposa, que é filha da ter-
ra, dentro de uma casa e o repatriado, 
transportando as duas mãos cheias de 
pobreza para sua família para a qual se 
fez aventurar para a trazer fortuna.

Mão externa na desestabilização do país

D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, lançou o Programa 
de Leilões de Energias Renováveis (PROLER), que tem como 
objectivo promover o investimento no sector energético. 
Trata-se de uma iniciativa que pretende tornar competitivo o 
processo de selecção de investidores que apresentem soluções 
de menor custo de energias em benefício dos consumidores.



SEGUNDA-FEIRA
16 de Novembro de 2020

Dossiers
Factos&10 SUPLEMENTO

2  l  Segunda-feira, 16 de Novembro de 2020

O Governo lançou, no dia 30 de Setembro, o Programa de Leilões de Energias Renováveis (PROLER). Trata-se de um marco 
importante no quadro regulatório das energias renováveis em Moçambique, com a criação de um processo competitivo para 
a selecção de investidores com robustez técnica e financeira, que resultará na escolha de soluções de menor custo.

“Estamos a 
trabalhar para 
garantir o aumento 
da disponibilidade 
de energia eléctrica, 
promovendo o 
investimento 
público-privado 
em novas infra-
estruturas de 
geração que 
assegurem o 
incremento 
da capacidade 
instalada em 
pelo menos 600 
Megawatts”

Governo aposta nas energias renováveis 
para diversificar matriz energética nacional

O evento de lançamento 
do Programa de Leilões 
de Energias Renová-

veis (PROLER) foi presidido pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que considera a iniciati-
va governamental "inédita" por 
promover novas infra-estruturas 
eléctricas no país. 

“É mais uma página do legado 
que queremos, a transparência. É 
importante porque o sector priva-
do está a aderir e ficou claro que 
a nossa aposta no sector privado 
está a surtir efeitos”, referiu o Pre-
sidente da República no seu dis-
curso de ocasião.

O Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) estima que a população 
moçambicana é actualmente de 
cerca de 30 milhões, número que 

poderá aumentar para pouco mais 
de 40 milhões até 2040. Como re-
sultado, a procura por energia de-
verá também aumentar.

Projecções partilhadas pelo 
Chefe do Estado indicam que, 
nos próximos 25 anos, a procura 
por energia eléctrica no país irá 
crescer a uma média de oito por 
cento ao ano, daí que, o Governo 
moçambicano está a apostar nas 
energias novas e renováveis para 
responder à demanda. Na oca-
sião, o Chefe de Estado reiterou 
o compromisso assumido na sua 
investidura, de aumentar a dispo-
nibilidade de energia eléctrica a 
nível nacional para que mais pes-
soas e empresas tenham acesso.

“Estamos a trabalhar para 
garantir o aumento da dispo-

nibilidade de energia eléctrica, 
promovendo o investimento pú-
blico-privado em novas infra-es-
truturas de geração que assegu-
rem o incremento da capacidade 
instalada em pelo menos 600 Me-
gawatts”, explicou Filipe Nyusi.

Outra razão que leva o Governo 
a encontrar soluções está relacio-
nada com o aumento da procura 
de energia eléctrica resultante do 
crescimento económico de Mo-
çambique, baseado na diversifi-
cação sectorial, com tendência à 
transformação dos produtos pri-
mários rumo à industrialização.

Segundo o Atlas das Energias 
Renováveis de Moçambique, o país 
tem um enorme potencial ener-
gético ainda por explorar, que vai 
além do carvão e gás natural. Pos-

sui grandes rios, sol intenso, ventos 
fortes e constantes e outras fontes 
que podem ser convertidas em 
energia.

Este vasto potencial de novas 
energias renováveis tem condi-
ções de criar mais de 500 projec-
tos viáveis de energias renováveis, 
através de fontes hídricas, eólicas, 
solares, de biomassa, assim como  
geotérmicas. Para o efeito, um 
dos passos do Governo foi criar 
o Programa Energia para Todos, 
alinhado com a Agenda 2030 das 
Nações Unidas que visa garantir 
que todas as famílias, no mundo, 
tenham acesso à energia eléctrica 
de qualidade, acessível e susten-
tável até o ano de 2030.

Segundo o Presidente da Re-
pública, no quadro da política de 
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desenvolvimento de energias novas e reno-
váveis, foi feito um levantamento do poten-
cial energético existente no país, tendo sido 
confirmada a existência de uma radiação 
elevada e consistente. 

“Estes recursos ainda são explorados de 
forma incipiente, em uma base de peque-
nos sistemas fotovoltaicos isolados”, con-
clui o Presidente da República, para depois 
convidar o sector privado a massificar o in-
vestimento no potencial existente.

Filipe Nyusi fez saber ainda que a energia 
solar é a fonte de energia mais abundante no 
país. Há ainda 16 locais com elevado poten-
cial eólico no centro e sul do país. É tendo 
em conta esse enorme potencial, que o Go-
verno está focado no desenvolvimento de 
energias renováveis.

“Pretendemos o incremento da diversifi-

cação da localização das novas centrais e o 
aumento do contributo de energias renová-
veis para 20 por cento na matriz energética 
nacional nos próximos 20 anos”, assumiu o 
compromisso o Chefe de Estado moçambi-
cano.

Contudo, o Governo compromete-se a ex-
pandir a rede eléctrica nacional e a desen-
volver acções para o acesso da população a 
este recurso importante. Neste sentido, o 
Executivo quer assegurar que até finais de 
2024 mais 10 milhões de moçambicanos te-
nham energia pela primeira vez.

O modelo de leilões escolhido pelo Go-
verno representa um novo paradigma na 
criação de um processo de atribuição de li-
cenças de projectos de geração de energias 
renováveis que priorize os projectos com 
menores custos e com maiores garantias de 

execução.
A iniciativa de leilões vai assegurar mais 

oportunidades para o sector privado, pro-
movendo a competitividade, gerando efi-
ciências e garantindo uma previsibilidade 
de preços e quantidade de energia a longo 
prazo, sendo o primeiro leilão referente à 
central solar de 30 Megawatts, a ser im-
plantada em Dondo, província de Sofala. 
Filipe Nyusi diz que a aposta deve estar 
numa maior eficiência do processo de ofer-
ta de energia eléctrica, como forma de ga-
rantir soluções de menor custo, que possam 
se traduzir em tarifas de energia eléctrica 
muito mais acessível para os consumidores 
finais. 

“Queremos mais uma vez convidar os 
nossos parceiros do sector privado a par-
ticiparem de forma activa nesta iniciativa 

que se enquadra na nossa estratégia de pro-
moção de infra-estruturas que constituem 
um suporte importante de desenvolvimen-
to sócio-económico do nosso país”, fez o 
convite o Chefe de Estado.

Para que se possam alcançar resultados 
satisfatórios, Nyusi apela para a necessida-
de não só de fortificar os esforços do sector 
privado, mas também no sentido de se evi-
tar no máximo a burocracia, sem se esque-
cer de garantir o bem-estar ambiental.

“Reitero o compromisso deste Governo 
com as energias renováveis dando assim o 
nosso contributo para a mitigação do im-
pacto das mudanças climáticas que tantos 
danos têm causado ao planeta e ao nosso 
país em particular”, disse o Presidente da 
República. 

Max Tonela - Ministro dos Recursos Minerais e Energia

“Leilões” visam acelerar investimento privado na geração de energia

O Ministro dos Recursos Minerais e Energias, Ernesto Max Tonela, explica que 
os leilões de energias renováveis visam tornar o sector das energias renováveis em 
Moçambique mais atractivo ao investimento privado, aumentando a diversificação 
da matriz energética e expandindo o acesso à mais famílias e empresas. 

Por isso, o Governo moçambicano teve que mudar a sua estratégia de concessão 
que consistia no modelo de negociação directa para desenvolver projectos de parce-
ria público-privada, na base de intenções apresentadas pelos investidores. 

Com a nova modalidade, o sector privado mostra-se bastante interessado em in-
vestir no sector energético, daí que o Executivo decidiu avançar com a iniciativa de 
forma a dar uma resposta mais articulada e acelerar o investimento na geração de 
energia eléctrica.

Neste primeiro programa de leilões, o Governo pretende promover a construção 
de três centrais solares com uma capacidade de 40 Megawatts pico cada, localizadas 
no Dondo, província de Sofala; Lichinga, no Niassa; e Manje, em Tete e uma central 
eólica de 50 Megawatts pico em Inhambane. Para cada um destes projectos serão 
lançados concursos individuais sendo os investidores seleccionados tendo em conta 
o cumprimento de requisitos técnicos especificados e sobretudo na capacidade de 
apresentarem tarifas mais atractivas, sendo valorizada a participação de investido-

res moçambicanos, conforme explicou o governante.
“Os investidores serão seleccionados tendo em conta o cumprimento de requisi-

tos técnicos especificados e sobretudo da capacidade de apresentarem tarifas mais 
atractivas, sendo valorizada a participação de investidores nacionais”, esclareceu 
Tonela. 

O programa de leilões conta com uma contribuição financeira da União Europeia 
que servirá para reduzir os custos associados à estruturação e ao desenvolvimento 
dos projectos e um pacote de garantias da Agencia Francesa de Desenvolvimento 
para mitigar riscos comerciais.

“Este modelo representa um novo paradigma na criação de um processo de atri-
buição de licenças para o desenvolvimento de novas infra-estruturas de geração de 
energias renováveis que priorize projectos com menores custos e que apresentam 
melhores garantias de execução”, explica o Ministro dos Recursos Minerais e Ener-
gia. 

Como passos subsequentes, o governante explicou, durante o lançamento do                                                                           
Programa de Leilões, que seriam “privilegiados processos de licitação competitivas 
para a selecção de investidores com robustez técnica e financeira que irá resultar na 
escolha de soluções de menor custo”. 

“Este modelo 
representa um 
novo paradigma 
na criação de 
um processo de 
atribuição de 
licenças para o 
desenvolvimento 
de novas infra-
estruturas 
de geração 
de energias 
renováveis que 
priorize projetos 
com menores 
custos e que 
apresentam 
melhores 
garantias de 
execução”
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O embaixador da União 
Europeia em Moçam-
bique, Antonio Sán-
chez-Benedito Gaspar, 

mostrou disponibilidade do blo-
co comunitário ajudar o Gover-
no moçambicano a realizar o seu 
sonho de levar energia para toda 
a população. O posicionamento 
foi feito no dia do lançamento do 
Programa de Leilões de Energias 
Renováveis, na cidade de Mapu-
to, um evento presidido pelo Pre-
sidente da República.

O desenvolvimento de leilões 
conta, por um lado, com uma 
contribuição financeira da União 
Europeia na ordem de 37 milhões 
de Euros, montante que servirá 
para reduzir os custos associados 
a estruturação dos projectos que 
incluem a preparação dos estudos 
de viabilidade e o financiamento 
de ligação à rede, e por outro, com 
um pacote de garantias da Agên-
cia Francesa de Desenvolvimento 
(AFD).

 Antonio Sánchez-Benedito 
Gaspar considera que a iniciati-
va (PROLER) irá dar um grande 
impulso para o alcance dos Ob-
jectivos de Desenvolvimento Sus-
tentável das Nações Unidas, com 
os quais Moçambique e a União 
Europeia estão comprometidos.

“Felicitamos o Governo por ter 
disposto um quadro legal favorá-
vel com procedimentos abertos, 
transparentes e competitivos, 
para mobilizar recursos técnicos 
e financeiros de investidores pri-

O representante da Embaixada 
da França em Maputo, Samuel 
Richard, disse que o evento de 
lançamento do PROLER marca a 
viragem decisiva na política ener-
gética do país, reflecte e dá a ex-
pressão concreta da determinação 
do Governo em avançar no sector.

“Esta é uma mensagem forte 
que nos foi entregue hoje. É uma 
mensagem de transparência, boa 
governação e eficiência orçamen-
tal, uma mensagem que merece 
todos os nossos parabéns”, disse 
o representante da Embaixada da 
França em Moçambique.

Para desenvolver projectos 
energéticos no país a um custo 
reduzido, Samuel Richard diz que 
já foram mobilizados recursos sig-
nificativos pela União Europeia e 
pela Agência Francesa de Desen-
volvimento (AFD), o operador 
francês de ajuda externa.

“Em primeiro lugar, uma sub-
venção de 30 milhões de euros 
disponibilizada pela União Eu-
ropeia e implementada pela AFD 
dedicada ao financiamento: pri-
meiro, da assistência técnica do 
projecto para apoiar a implemen-
tação do quadro legal e financeiro 
dos concursos públicos; segundo, 
para os custos incorridos pelo 

operador nacional no desenvolvi-
mento das quatro instalações da 
EDM, custos de ligações e medi-
das sociais e ambientais”, garan-
tiu o representante da Embaixada 
da França em Moçambique.

Segundo o responsável, os par-
ceiros colocaram à disposição di-
ferentes ferramentas que permiti-
rão fornecer ao sector privado um 
pacote financeiro atractivo e pro-
porcionar as melhores condições 
de financiamento que favorecerão 
a competitividade tarifária.

“O projecto PROLER ilustra 
o forte empenho da França em 
apoiar o Governo moçambicano 
na sua estratégia de acesso uni-
versal de electricidade em 2030, 
na implementação do plano direc-
tor das infra-estruturas energé-
ticas de Moçambique e no Plano 
Quinquenal do Governo”, assume 
Samuel Richard.

O representante da embaixada 
fez saber ainda que trata-se de 
compromisso ilustrador da parce-
ria entre a AFD e a Electricidade 
de Moçambique (EDM) que dura 
há mais de 15 anos com vários 
projectos financiados e a execução 
de todas a cadeia de valor de pro-
jectos de geração e produção de 
energia e a formação profissional.

Antonio Sánchez-Benedito Gaspar - Embaixador da União Europeia em Moçambique

Samuel Richard - Representante da Embaixa da França

“Felicitamos o Governo por ter 
disposto um quadro legal fa-
vorável, com procedimentos aber-
tos, transparentes e competitivos 
para mobilizar recursos técnic-
os e financeiros de investidores 
privados e de instituições finan-
ceiras (até 5 vezes mais do que a 
nossa contribuição)”

vados e de instituições financeiras 
(até 5 vezes mais do a nossa con-
tribuição) ”, referiu o diplomata 
europeu diante do Governo.

O embaixador da União Euro-
peia entende ainda que a apro-
vação, prevista para breve, da 
revisão da Lei da Electricidade 
vai melhorar significativamente 
o ambiente para a recepção de in-
vestimentos no sector de energia 
no território moçambicano.

“A União Europeia acredita que o 
PROLER irá garantir o custo mais 
baixo possível da energia por via 
de redução directa, tanto do custo 
como do risco de investimento no 
país, graças às garantias financei-
ras de primeiras perdas, igualmente 
mobilizadas”, considera o embaixa-
dor.

Outro aspecto sublinhado pelo 
diplomata é o facto de o PROLER 
abranger as regiões centro e norte 
do país, por sinal, as mais vulnerá-
veis em termos de acesso à energia 
eléctrica. Segundo o embaixador, 
trata-se de uma das iniciativas fi-
nanciadas pela União Europeia no 
país como forma de apoiar o sector 
eléctrico no geral, incluindo as ener-
gias renováveis.

“A União Europeia contribui 
com mais de 180 milhões de eu-
ros (aproximadamente 15 biliões 
de meticais) neste sector e esti-
ma-se que irá alavancar fundos 
públicos e privados adicionais 
que poderão totalizar mais de um 
bilião de euros”, adiantou Anto-
nio Sánchez-Benedito no seu dis-
curso.

Leilões de energias 
renováveis vão conferir mais 
transparência nos projectos
Alguns representantes de empresas, que testemunharam o 
lançamento do projecto de energias renováveis, defendem que 
os leilões vão conferir mais transparência na adjudicação dos 
projectos.

O plano passa por assegurar que, até 2024, a taxa de cober-
tura de energia eléctrica aumente para mais de 60% da po-
pula-ção. Esse desiderato só é possível com o envolvimento 
do sector privado, através da aposta em fontes de geração das 
chamadas “energias renováveis”.

“Estamos orgulhosos em apoiar
o programa de leilões de energias”

França assegura apoio ao 
programa do Governo



13Dossiers
Factos& SEGUNDA-FEIRA

16 de Novembro de 2020SUPLEMENTO

Segunda-feira, 16 de Novembro de 2020  l 5 

“Os leilões permitem o Estado 
fazer planificações bem feitas” 
sobre quais serão “os projectos
a enquadrar no Plano Quinque-
nal [do Governo]. Depois, o sec-
tor privado, junto com o Estado, 
pode identificar projectos a de-
senvolver de uma forma bem 
nítida. A participação do Estado 
já é bem clara. O sector privado 
já sabe o seu papel e assim sai o 
win win [todos ganham]”.

“Estamos a fornecer lâmpadas 
que funcionam com placas so
-lares e vão até 24 horas de fun-
cionamento. Nós sabemos como 
está o nosso país no que toca ao 
acesso à energia, pelo que acre-
ditamos que os nossos serviços 
podem ajudar na expansão da 
corrente eléctrica para as zonas 
rurais”.

“A central solar de Mocuba está a 
trazer grandes impactos, mesmo 
a partir da construção, durante o 
ano de 2018 a 2019. O que nós as-
sistimos, primeiro, foi a demanda 
em termos de empregabilidade. 
Nós chegámos a contratar 1.209 
pessoas” para o empreendimen-
to. “Também conseguimos trazer 
mulheres. Outra coisa impor-
tante foi a contribuição em ter-
mos de impostos. Só no último 
trimestre, a contribuição foi de 
cerca de 12 milhões de meticais”.

“Estamos no mercado há um 
ano e três meses e já atingimos 
o cliente 20 mil. Inovamos na 
tecnologia e qualquer moçambi-
cano com 700 meticais ou 10 me-
ticais por dia pode, durante dois 
anos e meio, adquirir um produ-
to solar para a sua casa”.

“Este programa vai galvanizar 
o desenvolvimento do sector 
privado. Os temas escolhidos, 
como leilão e energia para to-
dos são tão sugestivos que vão 
colocar o país e o sector priva-
do, em particular, a participar 
na cadeia de valor do desenvol-
vimento do sector de energia. 
O sector privado participa para 
desenvolver o sector produti-
vo, agro-negócio e agricultura 
comercial para assegurar que 
esta energia esteja disponível 
para o mercado interno e para 
exportação”.

“O programa de energias renová-
veis vai cobrir as perdas de ener-
gia. A infra-estrutura energética 
não se encontra em bom estado 
no nosso país”. Por isso, “acredi-
tamos” que o Programa de Lei-
lões de Energias Renováveis “vai 
melhorar o sector”.

EMMETT COSTEL
Director/Associação das 
Energias Novas e Renováveis 

LÍRIA JACINTO
Expositora/Total 
Moçambique

RUY RICARDO
Administrador da SCATEC 
SOLAR

LATOIA ADRIANO
Expositora/Fenix 
Moçambique

AGOSTINHO VUMA
Presidente da CTA

CANDIDA MACURRA
Expositora

“O programa 
PROLER come-
çou em 2017 e 
só agora que es-
tamos a fazer o 
lançamento, um 
processo longo 
no qual a prepa
-ração do quadro 
regulatório foi o 
mais difícil. Foi 
necessária a cria-
ção de um regu
-lador de energia 
(ARENE)”.JESUS GAVILAN

Responsável/Programa de 
Energias da União Europeia

EMILIE PETEREIT
Directora da Agência Francesa 
de Desenvolvimento-AFD

“Nós fornecemos sistemas sola
-res domésticos às famílias que 
vivem nas zonas rurais onde a luz 
da rede eléctrica nacional não 
chega. As famílias não querem 
só iluminar, mas também dese-
jam fazer uma renda através dos 
sistemas solares. No futuro pen-
samos em lançar geleiras e apa
-relhos de som solares”.

ZAIDA BOTÃO
Expositora/Solarwork

“É um desiderato muito grande. 
Estamos com um nível de acesso
à volta de 33% e para alcançar 
100%, até 2030, é um desafio 
muito grande. Naturalmente, te-
mos um plano concreto. O Pre-
sidente da República lançou, em 
Novembro de 2018, o Programa 
Energia para Todos. Nós temos 
que atingir” as metas previstas 
“através de várias acções. Para 
este quinquénio vamos ligar cer-
ca de 10 milhões de moçambica-
nos”.

“Todos nós queremos” que o 
Programa de Leilões de Energias 
Renováveis seja “um sucesso 
para Moçambique. Como passos 
subsequentes e relevantes para a 
materialização deste desiderato,
é necessário, primeiro, investi-
mentos para a expansão da rede” 
de electricidade no país “e mas-
sificar as ligações eléctricas em 
todos locais onde nós tenhamos 
infra-estruturas de distribuição”.

MARCELINO ALBERTO
PCA da EDM

PASCOAL BACELA
Director Nacional de Energia

“A AFD está 
também a mobili-
zar uma garantia 
que vai limitar o 
não pagamento 
da energia produ-
zida pela central 
de Dondo. Para li-
mitar o risco des-
te projecto, o ob-
jectivo final dessa 
garantia é baixar 
ainda mais tarifa 
de energia”.

Represen-
tantes do 
Governo e 
do sector 
privado con-
fiantes na 
implementa-
ção do Pro-
grama de 
Leilões de 
Energias 
Renováveis

Empresas 
do sector 
da energia 
olham para 
o futuro do 
país com 
grandes ex-
pectativas
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Assinados acordos que viabilizam projectos 
de energias renováveis já identificados
No evento de lançamen-to 
do Programa de Leilões de 
Energias Renováveis (PRO-
LER), na cidade de Maputo, 
capital do país, fo-ram assi-
nados acordos de compra e 
venda de energia eléctrica 
de duas centrais em Cuam-
ba, na província do Niassa, 
uma com 18 Me-gawatts 
pico e outra com 36

 Megawatts pico; e a ter-
cei-ra de Mecufi, na pro-
víncia de Cabo Delgado, 
com 26 Megawatts pico. As 
partes signatárias foram o 
Presi-dente do Conselho 
de Ad-ministração da Elec-
tricida-de de Moçambique 
(EDM) e os representantes 
dos produtores indepen-
dentes de energia eléctrica.

Momento que marcou 
a assinatura da contri-
buição da União Euro-
peia e da França, no va-
lor de 37 milhões euros, 

para o financiamento 
do PROLER anuncia-

do durante a conferência 
sobre energias renová-
veis.

Acordo de financiamento 

O “Atlas das Energias Renováveis 
de Moçambique”, um documento 
produzido com base no mapeamento 
realizado entre 2011 e 2013, com 
a participação de equipas técnicas 
nacionais e internacionais, faz uma 
fotografia do grande potencial que o 
país possui.
O Atlas das Energias Renováveis 
de Moçambique vem dar resposta e 
concretizar os objectivos da Política e 
da Estratégia para as Energias Novas 
e Renováveis, no que diz respeito ao 
mapeamento dos recursos renováveis 
e identificação de locais e projectos 
renováveis para geração de energia.

 No tocante ao recurso hídrico 
(resultante de água), o estudo 
identificou 1.400 projectos com 
18,6 Gigawatts (GW) de potencial 
hidroeléctrico. Deste número, 351 
projectos podem explorar 5,6 GW 
de energia e têm pré-viabilidade 
técnica e económica, refere o estudo. 
Importa referir que Moçambique 
é um dos maiores produtores de 
energia renovável na região da SADC.
Por exemplo, só a Hidroeléctrica de
Cahora Bassa, com os seus 2.075
Megawatts (MW), é uma das maiores 
hidroeléctr icas do continente 
africano. É a principal fonte de

 geração do país.
Há também um enorme potencial 
para a produção de energia em 
Moçambique através do recurso 
eólico. O estudo revela a existência 
de 16 locais com potencial para 
implementar projectos que podem 
produzir 4,5 Gigawatts de energia nas 
regiões centro e sul.
De acordo com o Atlas, o sol é o 
recurso renovável mais abundante 
no país, com um potencial global de 
23 Terawatt de energia, dos quais 
cerca de 600 MW de projectos com 
viabilidade de ligação à rede.
Biomassa é outra alternativa

 para a produção de energia no 
sentido de reforçar a capacidade de 
fornecimento do país. Igualmente, 
há uma diversidade de recursos para 
a produção desse tipo de energia 
renovável, entre eles os resíduos 
urbanos. Pode-se encontrar a 
biomassa f lorestal, por exemplo, 
com um potencial de 1 GW, 
principalmente nas províncias da 
Zambézia, do Niassa e de Manica, 
passando pelas açucareiras com um 
potencial de projectos na ordem dos 
0,8 GW, até aos 63 MW em projectos 
de incineração de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU).

 Outro recurso é chamado 
geotérmico. De acordo com o Atlas, 
foram identificados no país três locais 
onde há esse potencial, todos eles 
ligados a fontes termais existentes 
nas províncias de Tete, da Zambézia 
e do Niassa.
“No total foi identif icado um 
potencial de 147 MW e temperaturas 
estimadas entre 1.400C e 1.600C 
a profundidades de 1.500 a 2.500 
metros. Destaque para Metangula, 
na província do Niassa, onde o maior 
gradiente e a maior necessidade de 
geração térmica poderão justificar 
estudos adicionais”, conclui o estudo.

MOÇAMBIQUE POSSUI POTENCIAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS ESTIMADO EM 23 MIL GIGAWATTS
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

MOÇAMBIQUE

Promoção de Leilões de Energias Renováveis 

Projecto de Produtor Independente de Energia Solar Fotovoltaica em Moçambique

Maputo, 1 de Outubro de 2020

SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE DE 
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO 

SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30MW/40 MWP 

1. No dia 30 de Setembro de 2020, o Governo de Moçambique, lançou o Programa 
de Promoção de Leilões de Energias Renováveis (PROLER), que concorre 
para o aumento da capacidade de produção e diversificação das fontes de 
energia e privilegia processos de licitação competitivos e transparentes 
para a selecção de investidores privados, com robustez técnica e financeira, 
interessados em investir em projectos de geração de energias renováveis, o 
que irá resultar na escolha de soluções de menor custo para o consumidor.

2. O Governo de Moçambique recebeu fundos da Agência Francesa de 
Desenvolvimento (Agence Française de Développement) para apoiar o PROLER, 
que consiste num programa de projectos solares fotovoltaicos e eólicos a 
serem implementados através de uma abordagem de produtor independente de 
energia (“PIE”) com uma capacidade total de aproximadamente 120 MW.

3. De modo a selecionar um empreendedor e/ou investidor experiente e qualificado para 
financiar, conceber, construir e operar um projecto de uma central solar fotovoltaica de 
30MW/40MWP no Dondo, Província de Sofala (“Projecto”), o Ministério dos Recursos 
Minerais (“MIREME”), através da Autoridade Reguladora de Energia (“ARENE”), 
pelo presente convida as entidades que reúnam os requisitos de pré-qualificação 
detalhados nos Documentos de Pré-Qualificação para submeterem uma proposta.

4. A selecção do PIE será efectuada através de um concurso público com pré-
qualificação e a ARENE irá actuar na qualidade de Entidade Responsável 
pelo Procurement. Informação preliminar, relacionada com o programa 
PROLER, será fornecida na Parte II do Documento de Pré-Qualificação. A 
expectativa é que as Solicitações para Propostas sejam emitidas durante o 
primeiro trimestre do ano de 2021 para os Concorrentes Pré-Qualificados, 
momento no qual será definido, com maior detalhe, o âmbito do Projecto e 
serão incluídos requisitos rigorosos relativamente ao conteúdo nacional. 

5. As propostas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 16 de Novembro 
de 2020, pelas 10:00 da manhã (hora local), no endereço mencionado abaixo:

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE 
Departamento de Aquisições

Rua Carlos Albers n.º 41.
Telefone nº: +258 21333550/52

Celular nº: +258 823235590
e-mail: concurso-proler@arene.org.mz

Maputo

6. Os concorrentes interessados poderão obter informações e o pacote completo dos 
Documentos de Pré-Qualificação fisicamente nos escritórios da ARENE, de segunda-
feira a sexta-feira, durante as horas normais de expediente, ou através do envio 
de um e-mail para o endereço de e-mail acima indicado, sujeito ao pagamento de 
uma taxa não reembolsável de 3.645,00 MT (três mil seiscentos e quarenta e cinco 
Meticais) ou USD 50.00 (cinquenta Dólares norte americanos). O pagamento deverá 
ser efectuado por depósito ou transferência para as seguintes contas bancárias:

7. O seguinte endereço electrónico - concurso-proler@arene.org.mz - 
servirá, igualmente, para todas as comunicações com os Concorrentes 
(incluindo pedidos de esclarecimento relativamente aos Documentos 
de Pré-Qualificação e ao Processo de Pré-Qualificação). 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

MOZAMBIQUE

Promoção de Leilões de Energias Renováveis 

Solar Photovoltaic IPP Project in Mozambique

Maputo, 1 October 2020

SELECTION OF AN INDEPENDENT POWER PRODUCER FOR THE 
DEVELOPMENT OF A 30MW/40 MWP SOLAR PHOTOVOLTAIC PROJECT

1. On September 30, 2020, the Government of Mozambique launched Programa de 
Promoção de Leilões de Energias Renováveis (Promotion of Renewable Energy 
Auction Programme or PROLER), which will contribute to the increase of power 
generation capacities and to the diversification of energy sources, and give priority 
to competitive and transparent tender procedures for the selection of private 
investors with the required level of technical and financial capacities and interest in 
the development of projects of renewable energy generation, leading to the choice 
of least-cost solutions for customers.

2. The Government of Mozambique has received funds from the Agence Française 
de Développement (French Development Agency) to support the PROLER, which 
is a programme of solar photovoltaic and wind projects to be developed through an 
Independent Power Producer (IPP) approach for a total capacity of around 120 MW.

3. In order to select an experienced and qualified private developer and/or investor to 
finance, design, construct and operate a 30MW/40MWP solar PV Project in Dondo, 
Province of Sofala (the “Project”), the Ministry of Mineral Resources (MIREME), 
trough the Energy Regulatory Authority (ARENE), now invite Applicants meeting 
the prequalification criteria detailed in the Prequalification Documents to submit an 
Application.

4. The selection of the IPP will be made through a competitive tender with prequalification 
and ARENE, acting in the capacity of Procuring Authority. Preliminary information 
related to the PROLER programme is provided in Part II of Prequalification Documents. 
It is expected that Invitations for Bids will be issued during the first quarter of 2021 
to prequalified Applicants. It will further define the scope of the Project and include 
strong requirements regarding local participation.

5. Applications must be submitted in a sealed envelope before 16 November 2020 at 
10:00 am (local time), at the addressed mentioned below: 

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE
Departamento de Aquisições

Rua Carlos Albers nº 41.
Maputo, Mozambique
Tel: +258 21333550/52
Mob: +258 823235590

e-mail: concurso-proler@arene.org.mz

6. Interested Applicants may obtain information and the complete set of Prequalification 
Documents, physically at ARENE´s facilities, from Monday to Friday, during the 
normal working hours or on the submission of an email to the e-mail address above, 
subject to the payment of a non-refundable fee of 3.645,00 MT (three thousand six 
hundred forty-five Meticais) or USD50 (fifty USD). Payment must be made by deposit 
or bank transfer to the following bank account:

7. The following e-mail address - concurso-proler@arene.org.mz – will also serve for 
all communications with the Applicants (including the clarification requests regarding 
the Prequalification Documents and the Prequalification Process).
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Madeira não licenciada lesou Estado em 4 milhões 
de meticais

De acordo com o director na-
cional de Florestas, a zona centro 
do país é a que regista maior in-
cidência de contrabando de ma-
deira, em virtude de ser detento-
ra de espécies com elevado valor 
comercial. Contribui para os al-
tos níveis de contrabando o facto 
de a província de Sofala possuir 
grandes indústrias, para além de 
uma infra-estrutura portuária, 
de onde é escoada a madeira.

Já, a zona sul representa a ou-
tra face da moeda, sendo, a par 
da província de Manica (zona 
centro), a menos problemática.

 
Contrabando de madeira 

tende a decrescer
 
Olhando, no cômputo geral, 

para os níveis de contrabando de 
madeira, o director nacional de 
Florestas afirma que a tendência 
é decrescente, situação que atri-
bui a um conjunto de políticas 
que foram sendo adoptadas no 

mandato passado e que, actual-
mente, “permitem colher bons 
frutos”.

Falume refere-se, entre ou-
tras, à criação de uma instituição 
de Avaliação de Qualidade Am-
biental (AQUA), em consequên-
cia da organização do sector e 
das reformas.

Na óptica do director nacio-
nal de Florestas, a melhoria ad-
vém do facto de a AQUA privi-
legiar as operações móveis, uma 
acção que se mostra mais eficien-
te relativamente ao formato fixo 

de fiscalização. Neste contexto, 
e de acordo com Imede Falume, 
foram operacionalizadas, ao lon-
go do presente ano, aproximada-
mente duas mil brigadas móveis 
operativas, com o envolvimento 

da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), das Alfânde-
gas, da Procuradoria-Geral da 
República e, em algum momen-
to, da sociedade civil.

Como resultado destas ope-
rações, foram aplicadas multas 
no valor de cerca de 110 mi-
lhões de meticais a diversos 
“prevaricadores”. 

Em relação ao destino dado 
à madeira apreendida, Falume 
explicou que, “respeitando o que 
a lei diz, a madeira apreendida 
é vendida em hasta pública. Os 

órgãos da Justiça nos entregam o 
produto depois de o processo es-
tar numa fase mais avançada de 
tramitação. E, em coordenação 
com as direcções provinciais da 
Agricultura, faz-se a venda”, dis-

se a fonte, que sublinhou a im-
portância da colaboração das au-
toridades locais no combate ao 
contrabando, num ano em que a 
instituição que dirige apreendeu 
cerca de três mil metros cúbi-
cos que estavam em vias de ser 
exportados sem se observar os 
requisitos mínimos para o efeito.

 

Unidades de processamento 
detidas por capitais chineses

 
Falar da indústria florestal 

em Moçambique é falar de um 

universo de cerca de 250 insta-
lações e um número significa-
tivo de indústrias de processa-
mento secundário. O director 
nacional de Florestas considera 
que a proibição, em 2017, da ex-
portação em toros, levou a um 
fluxo grande de montagem e 
instalação de unidades de pro-
cessamento, maioritariamente 
detidas por asiáticos, sobretudo 
chineses.

 Em 2018 e 2019, sabe o Dos-
siers & Factos, também se regis-
tou um aumento considerável 
de madeira processada, o que 
fez com que o número de ope-
radores se situasse na ordem dos 
1000.

 Actualmente, “este número 
está estático, porque já não se 
autoriza a entrada de novos ope-
radores para novas áreas, con-
siderando, igualmente, que este 
processo está a ser muito útil, 
porque, ao nível interno, decorre 
uma série de aspectos que per-
mitem que o sector se reorganize 
melhor, dentre eles a operacio-
nalização do Sistema de Infor-
mação Florestal, que é automa-
tizada e consiste no controlo do 
licenciamento, processamento, 
exploração, transporte e expor-
tação de madeiras de espécies 

nativas”.
 Neste momento, o sistema 

está operacional em duas pro-
víncias, nomeadamente Zam-
bézia e Cabo Delgado.

O país é rico em es-
pécies florestais, 
daí o “apetite” das 
pessoas em operar 

na indústria madeireira, facto 
que acaba propiciando o con-
trabando da madeira e o corte 
ilegal de árvores. Só este ano, 
foi apreendida madeira que, se 
tivesse sido licenciada, teria va-
lido cerca de quatro milhões de 
meticais ao Estado moçambica-
no. O director nacional de Flo-
restas, Imede Falume, garante 
estar a apertar cada vez mais o 
cerco aos contrabandistas.

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino MahumanaD&F

DIZ DIRECTOR NACIONAL DE FLORESTAS

   110 milhões em multas aplicadas a prevaricadores

Imede Falume, director nacional de Florestas

“Actualmente, este número está 
estático, porque já não se autoriza a 
entrada de novos operadores para 
novas áreas, considerando, igualmente, 
que este processo está a ser muito 
útil, porque, ao nível interno, decorre 
uma série de aspectos que permitem 
que o sector se reorganize melhor, 
dentre eles a operacionalização do 
Sistema de Informação Florestal, que 
é automatizada e consiste no controlo 
do licenciamento, processamento, 
exploração, transporte e exportação de 
madeiras de espécies nativas.
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Província de Maputo tem que manter 
liderança nos serviços e na indústria

Segundo o Governador do 
Conselho Executivo Provincial, 
os empresários da província de 
Maputo devem, no âmbito da go-
vernação descentralizada, ter a po-
pulação local como principal alvo 
de suas iniciativas empreendedo-
ras, podendo, a posterior, olhar 
para outros mercados nacionais e 
internacionais.

O governante sublinhou que 
o compromisso do Executivo que 
dirige é resolver os problemas com 
que a população da província se 
debate, contando, para o efeito, 

A Província de Mapu-
to tem que manter o 
estatuto de líder na 
prestação de serviços 

e na indústria no país, o que só 
é possível com empresários res-
ponsáveis, que cumprem com 
as suas obrigações, tanto fiscais 
quanto de responsabilidade so-
cial. Esta visão foi partilhada se-
mana finda, pelo governador da 
província de Maputo, Júlio Par-
ruque, na audiência que conce-
deu à direcção da Associação 
Comercial e Industrial da Ma-
tola, encabeçada pelo respectivo 
presidente, Faruk Osman.

Texto: RedacçãoD&F

com o apoio do sector privado. A 
população, segundo afirmou Júlio 
Parruque, tem que sentir que os 
empresários da província cum-
prem com a responsabilidade so-

cial nas áreas do Desporto e Cultu-
ra, por exemplo.

O governante observou, po-
rém, que estes propósitos só serão 
alcançados num ambiente em que 

os empresários se sentem seguros 
e livres de raptos ou assassinatos. 
Por seu turno, o presidente da As-
sociação Comercial e Industrial da 
Matola, Faruk Osman, reconheceu 

que a descentralização implica 
resolver os problemas locais e as-
sumiu que irá cumprir com a res-
ponsabilidade social, que é funda-
mental dentro de um clima de paz.

Projecto Cidadela da Matola não morreu e 
vai gerar oito mil empregos
O projecto de cons-

trução da Cida-
dela da Matola 
não morreu e vai 

gerar oito mil empregos, se-
gundo garantiram, semana 
finda, ao governador da pro-
víncia de Maputo, Júlio Par-
ruque, os administradores do 
empreendimento.

Lúcio Sumbana e Valerito 
Pachinuapa, os dois adminis-
tradores que apresentaram o 
projecto ao Conselho Executivo 
Provincial, durante a XII Sessão 
Ordinária do órgão, revelaram 
que a previsão dos investimen-
tos a serem realizados na cons-
trução e funcionamento da 
Cidadela da Matola situam-se 
entre 250 milhões e 400 milhões 

de dólares.
Trata-se de um projecto mul-

tiuso de 54 hectares, que com-
porta, entre outros, um centro 

comercial regional (mall), escri-
tórios, zonas residenciais, clínica 

e centro de saúde, restaurantes, 
lojas, parques e zonas verdes, ho-
téis, áreas de lazer e um recinto 
governamental para os serviços 
públicos. 

Depois de ouvir a explanação 
dos administradores, o gover-
nador da província de Maputo, 
Júlio Parruque, afirmou que os 
dados partilhados são revelado-
res de que, afinal, o projecto da 
Cidadela da Matola não morreu. 

Na ocasião, o governante 
encorajou os gestores do em-
preendimento a prosseguirem 
com vista à sua concretização, 
e deixou várias recomendações, 
dentre as quais a necessidade 
de considerarem a construção 
de edifícios de alto padrão, que 
condizem com a dimensão da 
província detentora do maior 
Parque Industrial do país.

AFIRMA JÚLIO PARRUQUE:

GARANTEM OS GESTORES:

Texto: RedacçãoD&F
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A capacitação insere-se no 
âmbito da actualização dos qua-
dros do INGC, das tecnologias 
que se impõem no conhecimento 
sobre a nova dinâmica das mu-
danças climáticas.

“Pretendemos sair daqui to-
dos harmonizados, depois desse 
passo seguirão as restantes pro-
víncias. Como sabem, o INGC 
está representado em várias re-
giões e cada região tem a sua es-
pecificidade, e, provavelmente, a 

INGC Lança campanha de capacitação em 
matérias de gestão pública em Maputo

formação que vai se dar na região 
sul pode não ser a mesma que 
aqui está a ser apresentada, mas 
este é o ponto de partida dentro 
do plano de contingência’’, disse 
Monteiro.

O INGC, junto ao Governo, 

Mia Couto lamentou 
o facto de as víti-
mas do terrorismo 
em Cabo Delgado 

serem tratadas apenas como “nú-
meros”. O escritor, que falava há 
dias em Maputo, no lançamento 
do seu recente livro, “Mapeador 
de Ausências”, propôs a imor-
talização dos martirizados pelo 
fenómeno.

Mia Couto está atento ao que 
ocorre em Cabo Delgado, sobretu-
do aos relatos bárbaros de cada dia. 
No dia reservado ao lançamento 
de “Mapeador de Ausências”, sua 
recente obra, o escritor expressou a 
preocupação.

“As pessoas que estão a ser as-
sassinadas em Cabo Delgado não 
podem ser, simplesmente, objecto 
de notícia, em que elas são núme-
ros ou que sejam dados estatísticos. 
Essas pessoas têm que ter nome, 
têm que ter história”, defendeu, para 
depois exemplificar com um facto 
recentemente ocorrido na Europa.

“Quando foi morto um profes-
sor na França; quando foi degolado 

um professor, todos jornais, todas 
rádios tinham a notícia com a vida 
dessa pessoa”, disse o escritor, ex-
pressando ainda que acha estranho 
que os moçambicanos ainda não 
tenham procurado no drama que 
está a ocorrer em Cabo Delgado, 
“fonte de mobilização que faça per-
ceber que aquelas pessoas que estão 
a ser mortas, ou afugentadas, têm 
direito a existência presente e viva” 
nas nossas televisões e literatura.

Tais factos que agoniam o escri-
tor figuram entre as inspirações que 
o levaram à redacção de “Mapeador 
de Ausências”. “Foi isso que tentei 
fazer nesse livro”, justifica, apontan-
do ainda outro problema: “o esque-
cimento da história”.

Para Couto, a memória efémera 
de um povo perante acontecimen-
tos ricos na história é lastimável. 
“Ninguém sabe, por exemplo, que 
no exército português houve 60 mil 
moçambicanos. Qual é a história 
dessas pessoas?”, ilustrou, trazendo 
ainda à tona o massacre de Inha-
minga, em Inhambane, que, no seu 
entender, “quase ficou no esqueci-
mento”. Fonte: O País

O programa de capaci-
tação do pessoal do 
Instituto Nacional 
de Gestão de Cala-

midades (INGC) em Matérias 
de Gestão Pública, que decorreu 
no distrito de Boane, província 
de Maputo, teve duração de três 
dias, tendo sido lançado na ma-
nhã da última quarta-feira, 11 
de Novembro de 2020.

Texto: RedacçãoD&F

Arrendamos escritórios 
modernos e espaçosos na Matola

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no 
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696, 

Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360

Quer trabalhar 
em ambiente 
espaçoso e 
aconchegante? Nós 
somos a solução, 
arrendamos 
escritórios, a 
preços convidativos

Publicidade

tem estado a fazer assistência 
em bens diversificados, podendo 
estar presente em todos os sítios 
onde há deslocados, com maior 
enfoque para a região norte. ‘‘Es-
tamos agora com cerca de 30 mil 
deslocados, mas temos estado a 

assegurar a assistência humanitá-
ria nas diferentes vertentes’’.

Na ocasião, o dirigente reve-
lou que, para esta época chuvosa, 
o Conselho de Ministros aprovou 
o plano de contingência, mas que 
se trata de um documento atípi-

co, pelo facto de incluir também a 
questão dos deslocados e da CO-
VID-19, daí que o esforço finan-
ceiro vai ser acrescido quando 
comparado com anos anteriores, 
em que só eram assistidas as víti-
mas dos desastres naturais.

“Pretendemos sair daqui 
todos harmonizados, 
depois desse passo seguirão 
as restantes províncias. 
Como sabem, o INGC está 
representado em várias 
regiões e cada região tem 
a sua especificidade, e, 
provavelmente, a formação 
que vai se dar na região sul 
pode não ser a mesma que 
aqui está a ser apresentada, 
mas este é o ponto de 
partida dentro do plano de 
contingência.

Mia Couto pede tratamento 
humanizado as vítimas de terrorismo
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Publicidade

Tchumene 1 
| Rua Carlos tembe, 

Parcela Nº 696, Matola 

Localize-nos 

Telf:+258 869744238 | 
Celular: +258 82 4753360 

Nuit: 400464744

Identi�cação da empresa
A woninga serviços é uma empresa 
de limpezas, que garante um
ambiente impecável, com
serviços feitos no mínimo detalhe para 
a satisfação dos nossos clientes.

Jardinagem e outros serviços 

   Lavagem de viaturas

Fumigação e desratização 

Especializados em:

Limpeza geral

Recolha e tratamento de lixo

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.

Empresa ganha concurso público sem 
ter concorrido

A infra-estrutura, que o chefe 
de Estado terá se recusado a inau-
gurar por, alegadamente, ter consta-
tado irregularidades, está a levantar 
muita “poeira”. Desta vez, é o CIP 
que veio a público exigir explica-
ções em torno do concurso de ad-
judicação, que, ao que se diz, nem 
foi respeitado.

 “Primeiro, foi lançado um 
concurso aqui na cidade de Inham-
bane, pelo governo do distrito de 
Inhambane, para a construção do 
hotel-escola, concorreram duas 
empresas com experiência na área 
de hotelaria e turismo (a Manguele 
Lite e Hoya Hoya). Essas duas em-
presas foram apuradas em termos 
técnicos competentes, ganhou uma 
porque tinha apresentado um valor 
muito alto, que é a “Manguele Lite”. 
Depois, a empresa que perdeu sou-
be reconhecer. Mas o Ministério 
Público ignorou o concurso que 

O Centro de Integri-
dade Pública (CIP) 
realizou, há dias, 
uma investigação 

em torno do caso hotel-escola 
do Instituto Comercial e Indus-
trial Eduardo Mondlane, locali-
zado na cidade de Inhambane, 
envolvendo o governo e o opera-
dor privado “SMS Catering”. Os 
resultados preliminares indi-
cam que houve “irregularidades 
graves”, sobretudo no processo 
de contratação da entidade ges-
tora daquela instituição públi-
ca. A mesma paga pela renda 90 
mil meticais mensais, contra os 
150 e 200 mil meticais propos-
tos por outros dois concorren-
tes. O CIP exige a nulidade dos 
contratos. Entretanto, a Procu-
radoria Provincial diz que não 
há nada que pode ser feito, pois 
os contratos foram firmados a 
nível central.

foi realizado aqui a nível local pelo 
governo e o secretário permanente, 
que tinham competências para rea-
lizar esse concurso, e trouxe uma 
empresa baseada em Maputo”, ex-
plicou Borges Nhamirre, pesquisa-
dor no CIP.

 A empresa em causa chama-
-se SMS Catering, que, depois de 
ganhar um concurso do qual se diz 
que não concorreu, terá rubricado 
um contrato que não passou pela 
sindicância de quem de direito.

“O segundo passo é que esse 
contrato feito com a SMS Catering 
não foi submetido a fiscalização 
prévia da legalidade pelo Ministé-
rio Público. Em termos da lei orgâ-
nica do Ministério Público, o MP 
tem competência para fiscalizar os 

contratos antes de serem enviados 
ao Tribunal Administrativo (TA) 
para obterem o visto, para ver se, 
efetivamente, os contratos não têm 
o potencial de afectar o Estado, nes-
te caso não houve esta fiscalização, 
simplesmente houve contrato que 
saltou a competência do Ministério 
Público (MP), repisou. 

Por conta destas e outras razões, 
o CIP recomenda a anulação da 
concessão que foi feita a SMS Coun-
ting, por entender que ignorou o 
concurso que foi realizado a nível 
local, e adverte que os concorrentes 

Texto: Anastácio Chirrute, 
em InhambaneD&F

PARA GESTÃO DE HOTEL-ESCOLA EM INHAMBANE

SOCIEDADE

“O segundo passo é que esse contrato feito com a 
SMS Catering não foi submetido a fiscalização prévia 
da legalidade pelo Ministério Público. Em termos da lei 
orgânica do Ministério Público, o MP tem competência 
para fiscalizar os contratos antes de serem enviados ao 
Tribunal Administrativo (TA) para obterem o visto, para 
ver se, efetivamente, os contratos não têm o potencial de 
afectar o Estado, neste caso não houve esta fiscalização, 
simplesmente houve contrato que saltou a competência 
do Ministério Público (MP).

a nível local, querendo, podem ini-
ciar um processo contra o Estado, 
pelo facto de ter lançado um con-
curso para depois desrespeitá-lo.

 A instituição também reco-
menda que o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional, órgão de tutela 
do Hotel-escola de Inhambane, pu-
blique o edital para o público saber 
quem foi que ganhou o concurso e 
qual é o valor que a SMS Catering 
vai ou está a pagar por mês.

 A procuradoria Provincial de 

Inhambane diz que não há nada 
que possa fazer para inverter o ce-
nário, pois trata-se de um contrato 
firmado na cidade de Maputo entre 
o gestor privado e o governo, com a 
intervenção do Ministério Público 
daquela cidade.
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NO CLUBE PRIMEIRO DE MAIO

Qual clube recém-fundado, 
o Primeiro de Maio é, a esta 
altura, uma colectividade sem 
troféus, depois de mais de du-
zentas taças terem desaparecido 
de forma misteriosa das instala-
ções da agremiação, sediada no 
bairro da Maxaquene, cidade 
de Maputo. Mas não são só os 
troféus que desapareceram do 
radar. Também as torres de ilu-
minação, avaliadas em 1 bilhão 
de meticais, desapareceram das 
instalações do clube.

Estes problemas foram trazi-
dos ao lume pelo porta-voz dos 
sócios da colectividade, um gru-
po que constituiu uma comissão 
para, entre outras atribuições, 

preparar as eleições que deverão 
culminar com a eleição de uma 
nova direcção, que vai substi-
tuir a actual, liderada por José 
Meque.

Neste momento, a comissão 
está à procura de inteira-se da 
situação actual do clube, e foi no 
decurso deste trabalho que ficou 
a saber do misterioso desapare-

O Clube Primeiro de 
Maio de Maputo é 
uma das mais antigas 
agremiações despor-

tivas nacionais, tendo contribuído 
para a formação de muitos atletas 
de renome. Mas, desta vez, é no-
tícia por razões tristes. Mais de 
duzentos troféus conquistados ao 
longo dos anos sumiram sem dei-
xar rastos. A informação foi avan-
çada pelo porta-voz da comissão 
dos sócios da colectividade, que 
também deu conta do roubo de 
quatro torres de iluminação, or-
çados em 1 bilhão de meticais. O 
caso já está na 12a esquadra, no 
bairro da Maxaquene.

Património desportivo some sem 
deixar rastos

DESPORTO

cimento de troféus, bem como 
das torres de iluminação. 

“Quisemos saber se comuni-
caram a polícia e descobrimos 
que não o fizeram, o que nos faz 
levantar suspeitas, o porquê de 
não terem apresentado queixa 
na esquadra”, disse a fonte, que 
prefere ser identificada apenas 
como “porta-voz dos sócios”. 

Por outro lado, esclareceu que os 
sócios não estão a acusar Meque 
e seu elenco de estarem envol-
vidos no suposto roubo, e que 
apenas querem esclarecimentos.

Os sócios comunicaram a 
polícia para que a próxima di-
recção não seja suspeita de ter 
sido ela a permitir que as torres 
saíssem do campo. O assunto 

está a ser investigado pelo Ser-
viço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC).

De acordo com o infor-
mante, a direcção de Meque 
justificou que as torres foram 
removidas porque estavam en-
ferrujadas e na iminência de 
cair, mas, diz a nossa fonte, do 
trabalho realizado não foram 
encontrados quaisquer sinais de 
ferrugem.

“Se estivessem a cair, o que 
deveriam fazer era retirar as 
mesmas e guardar no campo, 
mas não se sabe onde é que es-
tão”, referiu.

“Não nos podemos calar”

O porta-voz dos sócios con-
sidera o Primeiro de Maio um 
dos mais antigos e conquista-
dores clubes do país, com uma 
história que remota ao tempo 
colonial. Hoje, as taças que co-
roavam a grandeza e história 
do clube sumiram. Para o nosso 
interlocutor, o desaparecimento 
daqueles troféus, que eram parte 
do património do clube, é “um 
crime e é grave, assim sendo, 
não podemos calar, sob risco de 
seremos cúmplices”.

FMF compromete-se a repor 
relvado do clube

Num outro desenvolvi-

mento, o porta-voz da massa 
associativa revelou que, recen-
temente, o clube manteve um 
encontro com a Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF), e 

esta fez a promessa de ajudar a 
recolocar a relva no campo. Para 
a concretização do processo, a 
agremiação que gere o futebol 
nacional vai contribuir com 
um valor monetário ainda não 
especificado.

Outra promessa da FMF, 
conforme declarações da fonte 

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano UahomeD&F

que temos vindo a citar, é de que 
vai apoiar na formação das ca-
madas jovens, pois, nesta época 
desportiva, a colectividade não 
vai movimentar o escalão dos 

seniores.
Na percepção do porta-voz, 

o apoio da FMF peca por tardio, 
pois a FMF explorou o campo 
do Primeiro de Maio durante 20 
anos e foi responsável pelo mau 
estado do mesmo, sendo que 
nunca cumpriu com o que havia 
sido acordado na época.

   Torres de iluminação roubadas e caso está na polícia
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A TERRA E OS HOMENS Fotos: Albino Mahumana

Maternidade

Mulher é presa nos EUA por montar a cavalo bêbada
Nunca é uma boa ideia dirigir 

em estado de embriaguez 
qualquer que seja o veículo, 
como constatou a america-

na Donna Byrne, de 53 anos, presa na 
quinta-feira (2) no centro da Flórida, por 
“montar um cavalo sob efeito do álcool”, 
informou hoje o xerife do condado de 
Polk. 

Donna também foi acusada de negli-
gência em relação ao animal, por não lhe 
fornecer protecção adequada. O cavalo cor-
ria o risco de ser ferido, ou até morto, por-

que a brava senhora montava o animal no 
meio da rua. 

Segundo o boletim policial, Donna 
cheirava a álcool ao ser detida, depois que 
um pedestre a denunciou por parecer con-
fusa. “A senhora Byrne obviamente não 
estava em condições de estar na via. Não 
apenas pôs ela e o cavalo em risco, como 
qualquer um que estivesse dirigindo na rua, 
onde normalmente tem muito trânsito”, 
afirmou o xerife Grady Judd. 

O cavalo foi enviado para um centro de 
controle de animais do gabinete do xerife 
do condado de Polk.

Dossiers
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FESTIVAL POETAS D’ALMA

CULTURA

Mais de 40 artistas esperados no CCMA

Poetas d’Alma é um 
Festival Internacional 
de Poesia e Artes Per-
formativas e entra na 

sua segunda edição este ano. O 
evento será realizado entre os 
dias 18 e 21 de Novembro, no 
Centro Cultural Moçambicano-
-Alemão (CCMA), seu principal 
palco, e Museu da Mafalala, na 
cidade de Maputo.

O comunicado de imprensa 
enviado à nossa redacção refere 
que, devido às restrições impostas 
pelo novo coronavírus, os eventos 
serão realizados em formato pre-
sencial e virtual, e toda a sua pro-
gramação será transmitida atra-
vés de plataformas digitais, são 
os casos do facebook e o youtube, 
do Colectivo Poetas D´Alma e 
CCMA.

 Ainda de acordo com a nota, 
o primeiro dia do festival, (18-
11), para além dos discursos de 
ocasião com os representantes do 
evento, do Governo, do Conselho 
Municipal de Maputo, Diplo-
matas, artistas e parceiros, será 
dedicado a performances presen-
ciais com Tchaka e Nhochanefai-
zal (Moçambique), Alena Bravo 
(Cuba) e Yuru Yayungai (Brasil), 
bem como actuações virtuais 
com Beezae (Eswatini), Elisange-
la Rita (Angola) e Melvin Santha-
na (Brasil).

 O segundo dia, 19, que se de-
dica a apresentações virtuais, terá 
actuações de Tassiana, A Palhota, 
Deusa D’África e Jared Nota (Mo-
çambique), Uwe Banton (Alema-
nha), Akua Naru (Estados Uni-

dos da América), Raya Wumbui 
(Quénia); Nuno Piteira (Portu-
gal), Thando Fuse (África do Sul), 
FAMMKÉR (Ilha da Reunião), 
Thata Alves, Emerson Alcalde, 
SorryDrummer, Luan Charles e 

Bia Ferreira (Brasil), Paula Tans-
tud (Noruega), Hanwah (Ingla-
terra), Langa (eSwatini), entre 
outros.

 No dia 20, o terceiro do fes-
tival, as atenções estão viradas 
para o Museu Mafalala, onde 
irá decorrer “um encontro com 
as lendas” Cremilde Massingue, 
Ana Magaia e Paulina Chiziane e 
ainda a jornalista e apresentado-

ra, Hermínia Machel, a pretexto 
da celebração da Consciência 
Negra no Brasil. Por isso mesmo, 
será igualmente exibido o docu-
mentário que dá título a efeméri-
de, produzido pela TV Justiça do 

Brasil.  
 O festival encerra no dia 21, 

de volta ao CCMA, com video-
-perfomance de La Luna Com-
pañía de Cuentos (Argentina); 
apresentação performativa da 
obra “A macaquinha de dois pés 
esquerdos”, de Flávia Changule; 
apresentação de dança contem-
porânea com a companhia In-
terDance; actuações de Mabjeca 
Tingana, Negro, Yuru Yayungai, 

Tchaka, Alena Bravo, Ivandro Si-
gaval, Guto d’Harcule, Azagaia, 
Orquestra Mukhambira,Jesse 
Jane, MozVinyl e o sul-africano 
Dattie Chapelli.

 Os eventos iniciam geral-
mente às 17h00 e arrastaram-se 
pela noite, com excepção da festa 
de encerramento que irá juntar 
actividades infanto-juvenis e fei-
ras durante a tarde no jardim do 
CCMA, a partir das 14h00, com 
todas as medidas de prevenção e 
combate à COVID-19 acautela-
das de acordo com as recomenda-
ções das instituições competentes.

 O comunicado de imprensa 

frisa que este ano é marcado pela 
crise de saúde pública que reve-
lou outras fragilidades sociais no 
mundo, por isso, sendo a arte um 
dos sectores que mais se recen-

te dos impactos da pandemia, o 
Poetas d’Alma mantém o seu foco 
em dar voz a poesia escrita, fala-
da, cantada ou dançada, fazendo 
com que todas as performances 
dêem eco aos valores da solida-
riedade, liberdades, justiça social, 
direitos humanos, de olhos pos-
tos na agenda 2030 das Nações 
Unidas em que ninguém deverá 
ficar para trás.  

 Desta forma se justificam as 

escolhas não só nos mais de 40 
artistas e colectivos de artistas, 
provenientes de cerca de 14 paí-
ses, assim como as performances 
que serão apresentadas.

“O festival encerra no dia 21, de volta 
ao CCMA, com video-perfomance de La 
Luna Compañía de Cuentos (Argentina); 
apresentação performativa da obra “A 
macaquinha de dois pés esquerdos”, 
de Flávia Changule; apresentação de 
dança contemporânea com a companhia 
InterDance; actuações de Mabjeca Tingana, 
Negro, Yuru Yayungai, Tchaka, Alena 
Bravo, Ivandro Sigaval, Guto d’Harcule, 
Azagaia, Orquestra Mukhambira,Jesse Jane, 
MozVinyl e o sul-africano Dattie Chapelli.
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aqui.

Angola: Repressão de protestos mancha Dia 
da Independência

A polícia angolana 
usou gás lacrimogé-
neo para dispersar 
centenas de manifes-

tantes em Luanda. Há relatos de 
pelo menos uma morte e vários 
feridos. Organizadores dizem 
que se viveu um “ambiente de 
terror”. Luaty Beirão foi detido.

O feriado do Dia da Indepen-
dência de Angola ficou marcado 
por confrontos entre a polícia 
e pessoas que saíram às ruas de 
Luanda para exigir melhores 
condições de vida e a marcação 
das primeiras eleições autárqui-
cas no país.

Enquanto gritavam pala-
vras de ordem como “a polícia 
é do povo, não é do MPLA” ou 
cantavam o hino nacional, os 
jovens foram alvo de cargas po-
liciais, com recurso a balas de 
borracha, canhões de água e gás 
lacrimogéneo.

 Segundo os manifestantes, 
pelo menos uma pessoa morreu 
e várias ficaram feridas nos pro-
testos. Entre os feridos estão os 
activistas Nito Alves e Laurinda 
Gouveia, integrantes do conhe-
cido grupo de revolucionários 
15+2. Várias pessoas foram 
detidas.

 Em Luanda, ainda antes das 
11 horas locais, hora prevista 
para o início da marcha, já ha-

via barreiras policiais instaladas 
junto ao cemitério de Santa Ana, 
de onde deveriam sair os jovens 
rumo ao centro da cidade. Face à 
repressão policial, os manifestan-
tes acabaram por fugir para bair-
ros adjacentes, o que deu origem 
a uma perseguição policial.

 Durante os protestos em 
Luanda, o correspondente da 
agência noticiosa Reuters em 
Angola, Lee Bogotá, também foi 
agredido por polícias, e viu o seu 
material de trabalho destruído. 
Outro jornalista, Fernando Gue-
lengue, denunciou que o seu ma-
terial de trabalho foi apreendido 
pelas forças de segurança em ple-
no exercício das suas funções.

 Luaty Beirão foi detido pelas 

13 horas locais, também quando 
fazia um directo para o Face-
book, mostrando a sua caminha-
da para uma das manifestações 
em Luanda. Nos segundos finais 
do vídeo, ouve-se a voz do acti-
vista luso-angolano a dizer que 
um polícia lhe estava a tirar a 
câmara.

Recorde-se que aquando da 
tomada de posse de João Lou-
renço, num discurso repleto de 
promessas, quase sempre as mes-
mas feitas na campanha para as 
eleições, este prometeu a renova-
ção e transformação na continui-
dade, melhorar o que está bem e 
corrigir o que está mal.

Num país onde jovens acti-
vistas são detidos e acusados de 

quererem derrubar o Presidente, 
por se encontrarem para discutir 
livros e política, João Lourenço 
defendeu uma “maior abertura 
da comunicação social”, prome-
tendo reforçar os órgãos públicos 
“para que levem uma informa-
ção fidedigna a todo o território 
angolano”.

E para deixar claro que es-

tava mesmo a falar de liberdade 
de imprensa e da quase ausên-
cia de críticas ao poder, admitiu 
que “há muito por fazer, estamos 
longe de atingir o ideal”. Logo de-
pois, desafiou os órgãos públicos 
a “aprenderem a viver com a crí-
tica e a diferença de opiniões, e 
a provocarem o debate de ideias”. 
DW
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GARGANTA FUNDA 7
*Quando o Mal Vence o 

Bem*
 
Viralizou, semana finda, 

pelos piores motivos, a histó-
ria de Manuel “Parte Coco”, 
um cidadão que, ao que se 
retrata, espalhava terror e dor 
no bairro da Manga, pilhando 
os bens dos moradores. Di-
zem que “parte coco” chegou 
a introduzir uma taxa local 
que os moradores deviam lhe 

canalizar, e quem não pagasse 
tinha como punição um valen-
te espancamento até a perda 
de sentidos, e nem as autorida-
des escaparam das suas mãos. 
Narra-se que muitos polícias, 
quando o abordavam, acaba-
vam também violentados, o seu 
percurso no mundo do crime 
foi interrompido quando ten-
tava assaltar uma residência, 
segundo as autoridades. Os 
locais temem falar sobre “par-

te coco”, e com razão, e é aqui 
onde reside o problema do nos-
so sistema  judicial. O meliante 
assume ter já estado nas celas 
5 ou 6 vezes, mas o facto é que 
sempre volta às ruas, alguém o 
prende e em contramão alguém 
o solta, e consequentemente o 
seu reino de terror cresce ga-
lopantemente, o que faz com 
que o indivíduo não tema nada, 
porque sabe que sempre voltará 
às ruas, e claro, as vítimas tam-

bém sabem, por isso ninguém 
ousa a se pronunciar. Como 
este meliante da Manga, há 
vários “parte cocos” almofa-
dados pela lei ou pelas varia-
das interpretações da lei. Te-
mos o fenómeno “parte coco” 
a vários níveis, indivíduos que 
lesam a população e por impe-
rativos da lei ou do “sistema” 
tornam-se impunes e ídolos 
ou heróis de muitos, aqui Gar-
ganta fica assustado porque é 
o mal a vencer o bem, são as 
instituições vocacionadas para 
fazer o bem presas nas entra-
nhas do mal. Há muitos “parte 
cocos” identificados, outros a 
matar população indiscrimi-
nadamente e ainda se dão ao 
luxo de dar entrevistas a exibir 
a sua musculatura maléfica, e 
vamos vivendo assim, como 
diria o outro: “tutu mafia".

 
*Ganhar a quem mesmo?* 

Anda muita gente agas-
tada com os “mambas”, Gar-
ganta não entende o porquê 
da indignação. Na verdade, 
Garganta acredita que essas 
pessoas estão a gastar sen-
timentos, estão a depositar 
sentimentos em algo que não 
haverá retorno e o desfecho 
será sempre esse, lamúrias, 
insultos, inimizades. Alguém 
acreditou mesmo que pudes-
se sair uma vitória trazida dos 
Camarões? Precisa de uma 
derrota sempre para as pes-
soas acordarem? Garganta 
ouviu um adepto dizer que ser 
adepto de “mambas” é ser um 
eterno Mazamera. Ganhar 

até podíamos ganhar, mas 
isso sim seria estranho, mui-
to estranho. Num momento 
em que se está a competir em 
todo mundo, em Moçambi-
que a COVID-19 ainda re-
presenta desculpa para não 
se movimentar nada, e veio 
a calhar essa doença, por-
que assim ninguém se mexe, 
ninguém gasta dinheiro com 
actividades desportivas e no 
fim do ano, nos Relatórios, 
aparecerá COVID, COVID, 
COVID, os outros a compe-
tirem desalmadamente. Num 
momento em que deveria ha-
ver maior envolvimento e in-
vestimento no Desporto, este 
é reduzido a uma simples Se-
cretaria de Estado que anda a 
reboque do PR, e infelizmen-
te tem sido assim os últimos 
anos, onde o Moçambola tem 
capitulado logo nas primeiras 
jornadas, e os seus dirigentes 
já estão a meio de chantagens, 
a pedir socorro a esta figura 
que nas últimas duas edições, 
como um bom desportista 
que é, saiu mesmo em resga-
te do Moçambola, de forma a 
chegar ao fim. Não há vitórias 
sem líderes atrevidos, não há 
vitórias sem dirigentes des-
portivos inovadores, não há 
vitórias sem modelos despor-
tivos claros, 45 anos após a in-
dependência ainda andamos 
a tactear. O que se ganha fa-
cilmente se perde no espaço e 
no tempo, desporto não pode 
ser gerido ao calha e com es-
perteza. A COVID-19 só veio 
trazer uma certeza, estamos 
parados e bem pausados.
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