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Passados mais de quatro anos, Tribunal Administrativo continua surdo e mudo

Instrução do Caso Dívidas Ocultas iniciou em 2015 e está a caminho dos 10 anos
Silêncio do Tribunal Administrativo pode minar esforços para trazer Chang a Maputo

Ernesto Gove, Isaltina Lucas, Henrique Gamito e Eugénio Matlaba entre os sortudos

Nyusi culpa "neocolonialismo" para justificar fracassos
Após falhar meta dos três milhões de empregos, PR dá tiros no escuro 

Moçambique entre a espada e a parede
EUA ameaçam sancionar quem comprar 

gás e petróleo russo
Estranhamente a Europa continua a comprar as duas commodities aos russos

Tubarões que autorizaram
dívidas ocultas

mantém-se impunes

Servimos  
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8
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para mais de  
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Pessoas
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Atendemos todos os segmentos de Catering
Av. Acordos de Lusaka 

Nº 3556 • Maputo - Moçambique
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 Segurança e Qualidade com 
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CA

Foi a 22 de Março de 2018 que a Procuradoria-
Geral da República (PGR) remeteu ao 
Tribunal Administrativo, para competente 
responsabilização financeira, uma lista de 16 
gestores e dirigentes do Estado moçambicano, 

incluindo o antigo governador do Banco de Moçambique, 
Ernesto Gove, e a antiga directora Nacional do Tesouro, 
Isaltina Lucas, envolvidos na autorização e emissão de 
garantias de Estado sem nenhuma base legal. No entanto, 
volvidos quase quatro anos e meio, aquela instituição 
continua muda e surda, não se conhecendo, até o momento, 
nenhum avanço do referido processo, numa altura em que 
se cristaliza a crença de que a máquina de administração 
da justiça tem agido de forma selectiva, responsabilizando 
peixe miúdo, enquanto os tubarões seguem impunes.

No próximo dia 22 de Setem-
bro vai se assinalar a passagem de 
quatro anos e meio desde que a 
Procuradoria-Geral da República 
decidiu despachar para o Tribu-
nal Administrativo uma lista de 
16 “peixes grandes” que ma-
maram e ou tomaram decisões 
importantes na contratação das 
dívidas ocultas.

Além da emissão de garantias 
do Estado sem a observância 
da lei, as infracções financei-

ras cometidas pelos 16 gestores 
incluem o uso do dinheiro do 
Orçamento de Estado para a rea-

lização do capital social das três 
empresas, o pagamento de dívi-
das das empresas com fundos do 
Estado e com empréstimos con-
cedidos pelo Novo Banco e Ban-
co Nacional de Investimentos 
(BNI), com novas garantias pres-
tadas pelo Estado, a utilização de 
dinheiro público proveniente dos 
empréstimos contraídos para fi-
nalidades diversas, pagamentos 
indevidos, extravio de documen-
tos, sonegação e deficiente pres-

tação de informações à auditoria 
internacional da Kroll, execução 
de actos e contratos sem a sua 

DESTAQUE

Não há sinais de avanço no processo administrativo contra 
gestores e “camaradas” que autorizaram dívidas ocultas

Passados mais de quatro anos, Tribunal Administrativo continua surdo e mudo

Entretanto, apesar de toda 
prova colectada e haver avanços 
significativo no processo principal 
das dívidas ocultas, cuja sentença 
será conhecida em Novembro 
próximo, pouco ou nada se sabe 
do estágio do processo que há 
mais de quatro anos vegeta nas 
gavetas do Tribunal Administrativo, 
envolvendo nomes sonantes de 
gestores públicos e governantes 
que assinaram documentos 
estruturantes para a contratação 
das dívidas ocultas avaliadas em 
mais de dois mil milhões de dólares 
a favor das empresas ProIndicus, 
MAM e EMATUM.

Evidências

Ernesto Gove, Isaltina Lucas, Henrique Gamito e Eugénio Matlaba entre os sortudos
Instrução do Caso Dívidas Ocultas iniciou em 2015 e está a caminho dos 10 anos
Silêncio do Tribunal Administrativo pode minar esforços para trazer Chang a Maputo

Carlos Zacarias avalia a viabilidade da oferta russa 
Moçambique equaciona avançar para o mercado russo para a compra 

de combustíveis para alimentar as necessidades internas. A situação é con-
siderada perigosa por alguns analistas, que recordam o compromisso do 
país com as Nações Unidas e com os parceiros ocidentais. A possibilidade 
surge em torno de uma oferta que as autoridades de Moscovo já fizeram a 
Maputo, assegurando preços abaixo do que o mercado internacional ofe-
rece, estando o governo a ponderar sobre o assunto.

De Manuel Chang passando por Gove e Isaltina Lucas

Entre os gestores aos quais a 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) solicitou intervenção  
Tribunal Administrativo para a 
sua responsabilização financeira 
constam Manuel Chang, então 
ministro das Finanças; Ernesto 
Gove, antigo governador do 
Banco de Moçambique; Maria 
Isaltina Lucas, antiga directora 
nacional do Tesouro; Pieda-
de Macamo, antiga directora 
nacional adjunta do Tesouro; 
Gregório Leão, ex-director-ge-
ral do Serviço de Informação 

e Segurança do Estado (SISE), 
e António Carlos do Rosário, 
ex-director Nacional de Inte-
ligência Económica do SISE e 
Presidente dos Conselhos de 
Administração das empresas 
ProIndicus, MAM e EMA-
TUM. Todos são acusados de 
envolvimento na autorização e 
emissão de garantias de Estado 
sem nenhuma base legal.

Pela gestão de fundos pro-
venientes das dívidas ilegais, a 
PGR solicitou que sejam res-
ponsabilizados Victor Bernar-
do, PCA da ProIndicus; Eugé-
nio Henrique Matlaba; Raúfo 
Ismael Irá; António Carlos do 
Rosário e José Manuel Gopo, 
todos da ProIndicus; na EMA-
TUM, a PGR pediu que sejam 
responsabilizados financeira-
mente Maria Isaltina Lucas e 
Ivone Lichucha, ex administra-
doras Não Executivas; Agi An-

luaé, Henrique Álvaro Gamito 
e Hermínio Lima Alberto Tem-
be, administradores Executivos, 
Felisberto Manuel, presidente 
da Comissão Executiva, Cristi-
na Alice Valente Matavel, direc-
tora-geral, e António Carlos do 
Rosário, PCA. Dos gestores da 
MAM, a PGR pede a respon-

sabilização do PCA António 
Carlos do Rosário, do Director 
Executivo Nazir Felizardo Pas-

submissão à fiscalização obriga-
tória do Tribunal Administrativo.

Entretanto, apesar de toda 
prova colectada e haver avanços 
significativo no processo princi-
pal das dívidas ocultas, cuja sen-
tença será conhecida em Novem-
bro próximo, pouco ou nada se 
sabe do estágio do processo que 
há mais de quatro anos vegeta nas 
gavetas do Tribunal Administra-
tivo, envolvendo nomes sonantes 
de gestores públicos e governan-
tes que assinaram documentos 

estruturantes para a contratação 
das dívidas ocultas avaliadas em 
mais de dois mil milhões de dóla-
res a favor das empresas ProIndi-
cus, MAM e EMATUM.

Diferente do processo prin-
cipal de querela nº 18/2019, o 
principal das dívidas ocultas, 
em que 19 arguidos respondem 
criminalmente pelo seu envolvi-
mento no calote que colocou o 
país na mais profunda crise, no 
processo administrativo os ges-
tores e dirigentes arriscam-se ao 

pagamento de multas e indemni-
zações ao Estado.

No entanto, há casos de al-
guns como António Carlos do 
Rosário e Gregório Leão que 
foram julgados na tenda da BO 
e deverão responder igualmente 
ao processo que já tem quase a 
idade de um mandato sem que 
se saiba o seu estágio. Para além 
destes, há casos de alguns antigos 
governantes que respondem a 
processos autónomos que, regra 
geral, estão também estagnados.  

Continua na pag  03



32 09 DE AGOSTO DE 2022 09 DE  AGOSTO DE 2022

Quando o processo foi 
remetido ao Tribunal Admi-
nistrativo, em Março de 2018, 
Manuel Chang ainda era um ci-
dadão livre, que esbanjava a sua 
fragrância entre as paredes da 
Assembleia da República, onde 
era deputado da bancada par-
lamentar da Frelimo, enquanto 
em Moçambique e no exterior 
os seus negócios prosperavam.

No entanto, a 28 de De-
zembro daquele ano, quando 
seguia para férias em Dubai, 
onde iria inaugurar um novo 
empreendimento, acabou cain-
do nas malhas da Interpol, 
no Aeroporto Oliver Tambo, 
onde devia tomar um voo de 
ligação.

Desde lá, a justiça moçam-
bicana, através da Procurado-
ria-Geral da República, tenta a 
todo custo reverter decisão de 
várias instâncias de direito sul-
-africana que deram OK para 
a extradição do antigo ministro 

das Finanças para os Estados 
Unidos da Américas, onde é 
requerido para responder a cri-
mes ligados a defraudação de 
títulos de credores americanos.

A luta da Procuradoria-Ge-
ral da República tem se mos-
trado infrutífera e recentemen-
te viu o Tribunal Superior da 
África do Sul, divisão de Gau-
teng, indeferir um novo pedido 
de recurso de Moçambique na 
Justiça sul-africana, abrindo ca-
minho para a extradição do ex-

-ministro das Finanças, Manuel 
Chang, para os Estados Uni-
dos (EUA). Isso acontece ape-
nas algumas semanas depois 
do Tribunal Constitucional da-
quele país vizinho ter também 
recusado o recurso da PGR.

O entendimento da justiça 
sul-africana é que não existem 
garantias que Manuel Chang, 
uma vez em Moçambique, 
será responsabilizado. É que, 
quando foi detido, para além 
do vegetativo processo admi-

nistrativo, não existia nenhum 
outro processo contra Manuel 
Chang, e na altura gozava de 
imunidade parlamentar. Aliás, 
o processo autónomo contra 
este só foi aberto no meio da 
disputa pela sua posse, o que 
não foi suficiente para conven-
cer os sul-africanos.

Há quem acredite que a de-
mora na responsabilização por 
infracções financeiras e a falta 
de informação sobre o anda-
mento do processo no Tribu-
nal Administrativo pode estar 
a beneficiar muitos dos envol-
vidos, menos Manuel Chang, 
pois este facto foi amplamen-
te usado pelo Fundo de Mo-
nitoria do Orçamento e seus 
advogados para mostrar que 
Moçambique não tem inten-
ção de responsabilizar efecti-
vamente alguns dos envolvidos 
no calote, sobretudo antigos 
dirigentes de topo, com fortes 
ligações ao partido Frelimo.

DESTAQUEIPAJ assume que há corrupção na instituição
O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) re-

gistou, ano passado, três casos de corrupção contra agentes que 
“tentaram ou fizeram” cobranças ilícitas aos seus constituintes. 
Os dados apresentados pelo director-geral do IPAJ, Justino To-
nela, apontam para três, mas ele mesmo reconhece que o número 
pode ainda ser maior.

Continuação da pag  02

Gestores públicos não estão no banco dos réus no processo principal

Uma decisão que protege alguns e penaliza Manuel Chang

Documentos revelados em 
sede do julgamento de Nova 
York, durante o julgamento de 
Jean Boustani, parte dos quais 
a Procuradoria-geral da Repú-
blica recorreu de forma selec-
tiva para compor a acusação, 
revelam o envolvimento directo 
de gestores públicos que entre 
2013 e 2014, assinaram as ga-
rantias soberanas e os gestores 
que tiveram cargos relevantes 
nas empresas ProIndicus, Ema-
tum e MAM.

No entanto, pelo perfil dos 
19 réus que respondem no prin-
cipal processo, cujo destino vão 
conhecer no próximo dia 30 de 
Novembro, depreende-se que a 
mão dura da justiça está a incidir 
tão-somente sobre peixe miúdo, 
na sua maioria lobbistas e inter-

mediários receptores de apenas 
USD 50 milhões, subfacturados 
do valor inicial do projecto de 
protecção da ZEE (USD 302 
milhões), quando o rombo das 
dívidas ocultas é de USD 2.2 
biliões, dos quais só foi possí-
vel rastrear USD 800 milhões e 
desconhece-se o paradeiro de 
USD 1.4 biliões.

Desde o princípio, há uma 
parte dos moçambicanos que 
sempre desconfiou que o jul-
gamento das dívidas ocultas era 
uma farsa e à medida que os réus 
vão se revezando na cadeira de-
fronte ao juiz Efigénio Baptista 
vai ficando claro que há muitas 
peças importantes que faltam 
para completar o puzzle.

É que, segundo a acusação 
do Ministério Público, pelo 

menos 200 milhões terão sido 
gastos pela PrivInvest em paga-
mento de subornos a governan-
tes moçambicanos de forma a 
viabilizarem a aprovação do 
projecto de protecção da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), 
mas a lista dos 19 réus é cons-
tituída por lobbistas e interme-
diários, grande parte deles sem 
ligação com o Estado e sem po-
der de decisão, que actuaram até 
um pouco antes da criação da 
Proíndicus, momento em que o 
projecto passou a ser liderado 
por Filipe Nyusi, na qualidade 
de coordenador do Comando 
Operativo das Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS), segundo 
alegaram várias vezes os réus.

Dos 19 réus, apenas Antó-
nio Carlos do Rosário e Gre-

gório Leão, na qualidade de 
representantes dos Serviços 
de Informação e Segurança do 
Estado (SISE), participaram 
efectivamente das reuniões de-
cisivas que culminaram com a 
criação das três empresas, no-
meadamente Proíndicus, MAM 
e EMATUM. Foi nesse período 
que o financiamento passou de 
USD 360 milhões (incluindo os 
58 de subfacturação para os pri-
meiros subornos) para USD 2.2 
milhões.

Esta situação fez com que 
muitos moçambicanos descon-
fiassem que o Estado está a 
patrocinar um espectáculo me-
diático que vai culminar com 
a condenação de peixe miúdo, 
enquanto tubarões continuarão 
impunes.

PUBLICIDADE

sades Aboobacar, e dos Admi-
nistradores Executivos Raúfo 
Ismael Irá e Agi Anlaué.  

Pelo exercício simultâneo de 
funções no Estado e nas empre-
sas beneficiárias dos emprésti-
mos ilegais, em violação do 
regulamento do Sistema de Ad-
ministração Financeira do Esta-
do, o Ministério Público pediu 
ao Tribunal Administrativo que 
responsabilize financeiramen-
te António Carlos do Rosário, 
Maria Isaltina Lucas e Henrique 
Álvaro Gamito, à data Assessor 
do Ministro das Finanças.

Desde o início, quando a 
PGR remeteu o processo ao 
Tribunal Administrativo houve 
uma suspeita de que se tratava 
de uma estratégia para evitar 
que alguns gestores de topo 

fossem responsabilizados crimi-
nalmente. Aliás, a excepção de 
Gregório Leão e António Car-
los do Rosário, os restantes con-
tinuam a viver normalmente.

Desde o 
início, quando 
a PGR remeteu 
o processo 
ao Tribunal 
Administrativo 
houve uma 
suspeita de que 
se tratava de 
uma estratégia 
para evitar que 
alguns gestores 
de topo fossem 
responsabilizados 
criminalmente. 
Aliás, a excepção 
de Gregório Leão 
e António Carlos 
do Rosário, 
os restantes 
continuam a viver 
normalmente.
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DESTAQUE

São erros 
verificados nas 
provas finais 
das disciplinas 
de Português, 
Matemática, 
Educação 
Visual e Ofícios 
e Ciências 
Naturais, que 
apresentam 
erros 
ortográficos, de 
conteúdo e até 
de cálculo.

EUA advertem Estados africanos que se “envolvem 
com países sancionados”

A embaixadora norte-americana nas Nações Unidas advertiu os 
Estados africanos que se “envolvem com países sancionados” pelos 
EUA, lembrando que a invasão russa da Ucrânia está a prejudicar o 
continente. "Os países podem comprar produtos agrícolas russos, 
incluindo fertilizantes e trigo", disse Linda Thomas-Greenfield.

Nelson Mucandze

Na entrevista que concedeu 
ao semanário Savana, a antiga 
primeira ministra, Luísa Dio-
go, que é actual presidente do 
Conselho de Administração 
do banco Absa, disse, aquan-
do dos erros do livro da sexta 
classe e outros, que eram erros 
de incompreensões, que tem 
a ver com as lideranças, mas 
que num país com a cultura de 
prestação de contas a ministra 
poderia se demitir.

“Há países em que para 

você continuar a trabalhar 
bem e à vontade procura a 
reafirmação da confiança. Es-
tou a dizer que, normalmente, 
nos países onde há cultura de 
prestação de contas, de brio 
profissional e de mérito há que 
começar a sentir que o mérito 
já não está a ser reconhecido. 
Eu preciso procurar a reafir-
mação da confiança. Era ir lá e 
dizer excelência aconteceu eu 
sei que não estou envolvida, 
mas é meu sector e eu respon-

do por ele, sinta-se à vontade. 
Então, o chefe de Estado de-
cide o que vai fazer. Ninguém 
está a pedir a ninguém para 
sair”, disse na edição de 24 de 
Junho passado.

Mas a ministra não se de-
mitiu, aliás, demitiu todos que 
estavam envolvidos no pro-
cesso de avaliação do Livro, 
menos auto demissão. Sua 
permanência no cargo foi as-
sociada ao facto de ser esposa 
do secretário.

Luísa Diogo sugeriu que Namashulua se demitisse

Até há pouco tempo os problemas de educação 
em Moçambique se resumiam nas infra-
estruturas precárias, inconsistências no 
currículo e insuficiência de professores 
qualificados. Mas há alguns meses o grande 

dilema do sector são os recorrentes erros em manuais de 
ensino, manuais do professores, enunciados de provas 
e (até) em guias de correção, o que sugere cada vez a 
degradação do Sistema Nacional de Ensino (SNE) e o 
falhanço dos novos currículos. Em meio ao espanto devido 
aos erros graves de conteúdo e de escrita, verificados nas 
provas da 5ª, 6ª, 7ª e 9ª classes, na Cidade de Maputo e na 
Zambézia, o Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano, dirigido por Carmelita Namashulua, continua a 
sacudir o capote, com o seu porta-voz a afirmar que esta 
é uma responsabilidade local, uma vez que as provas não 
são centralizadas. Já os professores falam de intenção de 
denegrir a classe, num contexto em que desdramatizar os 
erros que vieram denunciar mais uma vez o desastre em que 
está mergulhada a educação no país é a nova abordagem da 
instituição, que não passam muitos meses que sacrificou 
alguns bodes expiatórios para abafar o escândalo dos livros.

As mexidas regulares do 
currículo educacional estão 
se revelando desastrosas para 
a educação, e esta sabotagem, 
como uns chamam, ou in-
competência, na opinião de 
outros, pode estar a afundar a 

educação, a julgar pelos resul-
tados, no lugar de melhorar.

Há dois meses, o país dis-
cutia os erros nos livros que 
chegaram aos alunos seis me-
ses depois do ano lectivo ini-
ciar, e agora mais um escân-

dalo veio assombrar o sector 
com erros básicos e de palma-
tória de escrita, e de conteú-
dos nas provas da 5ª, 6ª, 7ª e 
9ª classes, na Cidade de Ma-
puto e na Zambézia. Os erros 
constam dos enunciados e das 
guias de correção.

São erros verificados nas 
provas finais das disciplinas 
de Português, Matemática, 
Educação Visual e Ofícios e 
Ciências Naturais, que apre-
sentam erros ortográficos, de 
conteúdo e até de cálculo.

No caso da prova da dis-
ciplina de Português, da 9ª 
classe, foram desafiados a en-
contrar estrofes e versos num 
texto de natureza narrativa. E 
na disciplina de Matemática, 
da 6ª classe, são ensinados que 
64+36 é maior que 101. Con-
tas feitas: 64 + 36 = 100, o 
que significa que o maior nú-
mero é o da direita, 101. Mais 
do que isso, um outro guião 
de respostas, da 4ª classe, as-
sume: 4521 + 8289 = 1810.

Na disciplina de Educação 
Visual, da 6ª classe, enumera 
e deixa ao critério dos alunos 
os tipos de desenhos conheci-
dos: “1. a) Os quatro (4) tipos 
de desenhos são: giz, lápis de 
carvão, lápis de cor, lápis de 
cera” – uma resposta que va-
lia quatro valores. Entre ou-
tros casos, consta igualmente 
como destaque um enunciado 

Carmelita Namashulua entre a sabotagem e a incompetência?

com a cotação que vai até 40 
valores.

“Há intenção de denegrir 
professores”, ONP

O porta-voz do Ministério 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH), 
Feliciano Mahalambe, dis-
se que não estava disponível 
para falar esta segunda-feira, 
mas, em resposta à questão do 
Evidências, disse que as pro-
vas eram de responsabilidades 
dos serviços provinciais.

No entanto, numa outra 
abordagem teria referido que 
as províncias estavam “em 
melhores condições de expli-
car o que está a acontecer”.

A Organização Nacional 
dos Professores (ONP) reco-
nhece os erros ortográficos, 

de conteúdo e de cálculo nas 
provas trimestrais da 5ª, 6ª, 
7ª e 9ª classes, em Maputo e 
na Zambézia. Entretanto, diz 
que há uma intenção de dene-
grir os professores e desvalo-
rizar o seu trabalho.

A Organização Nacional 
dos Professores, nas palavras 
de Teodoro Muidumbe, seu 
secretário geral, “é preciso 
concordarmos que cada um 
que trabalha comete erros, 
diferente daquele que não 
trabalha, que só se ocupa em 
criticar, recolher o errado para 
publicar. Por que não fazem 
o contrário: louvar o trabalho 
que o professor está a fazer 
na escola, dentro das difíceis 
condições em que ele é su-
jeito?”, questionou Teodoro 
Muidumbe, secretário-geral da 
ONP.

Muidumbe considera que 
os erros foram cometidos por 
quem devia fazer a verificação 
final das provas, mas há pes-
soas com intenção de manchar 
a classe.

“A pessoa que fotografou 
estes enunciados já os encon-
trou com as partes erradas 
sublinhadas, o que significa 
que ele pegou rascunhos para 
publicitar. Mas, a pessoa que 
sublinhou os erros é o respon-
sável pela correcção, que o fez 
para posterior correcção”, de-
fendeu a fonte, que destacou 
que estes erros não terão im-
pacto algum na qualidade das 
correcções das provas.

As provas em curso no país 
marcam o fim do segundo tri-
mestre do presente ano lectivo, 
devendo os alunos ir de férias 
depois da próxima semana.

ONP fala de sabotagem ao afirmar que há intenção de denegrir os professores

Educação reporta novos erros sem corrigir os velhos
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DESTAQUEPR anuncia (hoje) medidas de estímulo à economia
O Presidente da República, Filipe Nyusi, procede hoje(09), 

no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, ao 
lançamento do pacote de medidas de estímulo à economia. A ce-
rimónia contará com a presença de membros do Governo, Sector 
Privado, Associações Económicas, Sociedade Civil, representantes 
de parceiros de cooperação para o desenvolvimento.

Evidências

Depois do embaixador da Rússia em Maputo, Alexander Surikov, ter anunciado 
uma janela de oportunidade para Moçambique importar trigo e combustíveis 
da Rússia a metade do actual preço do mercado para aliviar o custo de vida, 
o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, garantiu que o 
Governo está a estudar a possibilidade de comprar petróleo russo em rublos, 

caso essa opção seja viável, depois de Moscovo ter apresentado a Maputo disponibilidade 
para esse mecanismo. No entanto, os ânimos dos moçambicanos que viam nesta janela a 
única oportunidade para sair do sufoco podem entrar em “modo frio” após as declarações da 
embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, que advertiu aos Estados africanos que se 
"envolvem com países sancionados" pelos EUA.

Há dias, a embaixada da Rús-
sia em Moçambique levantou os 
ânimos dos moçambicanos ao 
afirmar que, afinal, é possível 
comprar combustível e trigo a 
metade do preço especulativo em 
que são actualmente transaccio-
nados no mercado internacional.

A Janela de oportunidade foi 
apresentada pelo embaixador 
Alexander Surikov num encon-
tro que manteve com o Conselho 
Directivo da Confederação das 
Associações Económicas de Mo-
çambique (CTA), que apresen-
tou os pagamentos directos em 

rublos à fornecedores russos de 
cereais, fertilizantes e combustí-
veis como sendo a única alterna-
tiva para aliviar o custo de vida de 
um povo que vive um aperto sem 
precedentes nos últimos meses.

O anúncio animou não só a 
sociedade moçambicana, como 
também aos empresários que já 
analisavam a possibilidade do 
Banco Central poder permitir 
que se pague em rublos e haver 
essa ligação directa junto dos for-
necedores russos.

O Governo, que enfrenta cí-
clicas ameaças de manifestações 

violentas devido ao nível de satu-
ração dos moçambicanos com o 
custo de vida, não fez de rogado 
e anunciou que estava a estudar 
a possibilidade de comprar pe-
tróleo russo em rublos, caso essa 
opção seja viável.

"Estou certo de que vamos 
estudar e verificar a viabilidade 
dessa oferta [da Rússia], se hou-
ver viabilidade, com certeza que 
[o petróleo russo] será adquirido 
em rublos”, afirmou Carlos Za-
carias, ministro dos Recursos Mi-
nerais e Energia, interpelado por 
jornalistas.

EUA ameaçam sancionar quem comprar gás e petróleo Russo

Contudo, parece que esta pre-
tensão pode esbarrar no poder 
das sanções dos Estados Unidos 
da América que, esta segunda-
-feira, apesar de terem reconhe-
cido que o número de africanos 
a viver em insegurança alimentar 
pode chegar aos 230 milhões, fez 
questão de advertir aos países 
que decidam estabelecer relações 
comerciais com a Rússia.

"Nossas sanções contra a Rús-
sia têm a intenção de desencorajar 
os russos de continuar sua agres-
são na Ucrânia [...] Eu advertiria 
[aos países africanos] para não se 
envolverem com países sanciona-
dos pelos Estados Unidos", disse 
Linda Thomas-Greenfield, num 
discurso citado pela Lusa, alega-
damente enviado pela embaixada 
norte-americana em Maputo.

Linda Thomas-Greenfield 
falava durante as visitas de tra-
balho que realizou a três países 

africanos na última semana, no-
meadamente Gana, Cabo Verde e 
Uganda.

Para a diplomata, embora os 
países africanos tenham liberda-

de para tomar as suas próprias 
decisões sobre a política externa, 
o continente está também a so-
frer com o impacto da guerra.

"Os africanos têm o direito de 
decidir as suas posições de polí-
tica externa, livres de pressão e 
manipulação, livres de ameaças. 
Mas deixe-me ser clara [...] Ante-
riormente, mais de 190 milhões 
de pessoas viviam em insegu-
rança alimentar após a Covid-19. 
Bem, desde a invasão em larga 
escala na Ucrânia, estimamos que 
esse número pode subir para 230 
milhões. O facto é que isto pre-
judica África ", declarou Linda 
Thomas-Greenfield.

"Independentemente do que 
sentem em relação à Rússia, to-
dos nós temos um forte interesse 
comum em mitigar o impacto da 
guerra na Ucrânia na segurança 
alimentar", acrescentou a diplo-
mata, que esclarece ainda que 

as sanções que os EUA estão a 
adoptar contra a Rússia não se 
aplicam às exportações de ali-
mentos e fertilizantes, mas sim 
para "commodities".

Rússia mostra janelas de trigo e combustível baratos para o alívio ao custo de vida
Governo já estava a estudar a proposta russa e não há impedimento legal
Estranhamente a Europa continua a comprar gás e petróleo russo

Moçambique entre a Espada e a parede

PUBLICIDADE

Alexander Surikov, embaixador da Rússia em Moçambique
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DESTAQUE

Num tom duro, Nyusi diz que terrorismo é fruto da nova forma de colonialismo

Evidências

Numa altura em que no terreno o terrorismo mostra-
se longe do fim apesar de narrativas optimistas 
do governo, o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, adoptou, esta segunda-feira (08), um 
tom bastante duro para criticar o que chamou 

de novas formas de colonialismo que promovem a instabilidade 
do país e corrompem os jovens, no entanto, o seu discurso não 
identifica de forma clara os neocolonizadores e mais uma vez os 
“culpados” são usados para justificar fracassos de um governo que 
prometeu criar três milhões de empregos e tem sistematicamente 
apresentado números que não convencem os jovens que semana 
passada saíram à rua para manifestar-se junto ao Ministério do 
Trabalho a exigirem vagas de emprego.

No decurso da VII Conferência 
Nacional da Juventude, o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi depois 
de assumir que parte das promessas 
feitas aos jovens não foram cumpri-
dos pelo Governo, voltou a encher 
o poço de lamentações, desta vez, 
culpando aquilo que chamou de 
novas formas colonização.

No seu discurso bastante incisi-
vo, mas sem revelar nomes, o Pre-
sidente da República disse que há 
algumas nações e grupos que finan-
ciam o terrorismo no país e noutras 
partes do mundo com o fim último 
de pilhar os recursos e empobrecer 
os países.

"No nosso país vivemos a si-
tuação do terrorismo, criado e fi-
nanciado por essas forças do mal, 
aquelas pessoas têm arma (…), fi-

nanciam como parte dessa teoria de 
desordem como instrumento polí-
tico, para resolver o quê? Nós está-
vamos andar com uma velocidade 
cruzeiro, muitos projectos estavam 
a ocorrer em Palma, no mar e na 
terra, reassentamentos, pescadores 
de Palma tinha dinheiro porque 
tinham onde vender, o consumo 
de ovo estava a chegar diariamente 
a quase 10 mil e pão. Mas criaram 
desordem para ver se resolvem o 
problema deles mas o resultado é 
o povo moçambicano, são jovens, 
crianças e mulheres, mães, que não 
tem rendas, não tem sustento", re-
feriu.

Sempre sem identificar a quem 
se refere, Filipe Nyusi prosseguiu 
dizendo que “o objectivo é perpe-
tuar o sofrimento e a pobreza dos 

Nyusi culpa neocolonialismo e instrumentalização 
de jovens para justificar fracassos

Após falhar meta dos três milhões de empregos PR dá tiros no escuro 

moçambicanos e criar condições 
para a pilhagem dos nossos recur-
sos, esta é uma nova forma de colo-
nialismo", destacou. 

No que parece ser um recado 
às nações ocidentais Filipe Nyusi 
denunciou uma corrente que con-
traria a vontade de muitos africa-
nos, ao encarrar a África só como 
instrumento político.

“A linguagem que eles usam 
‘Africa Works: Disorder as Poli-
tical Instrument’, isto visa nitida-
mente a promoção de desordem 
e a instabilidade dos nossos países 
para ser fácil continuar a explorar 
os seus recursos tornando-os cada 
vez mais pobres. Não há desordem 
lá de onde vem as pessoas que nos 
educam assim, não se destrói nada", 
criticou. 

No entender do Estadista mo-
çambicano, os referidos grupos 

usam o dinheiro para manipular a 
consciência dos jovens, para aderi-
rem a desordem e perpetuarem ac-
tos contra a sua própria pátria, con-
tra as suas próprias comunidades 
e nunca contra as nações de quem 
financial.

“O objectivo é perpetuar o 
sofrimento e a pobreza dos mo-
çambicanos enquanto eles estão a 
criar condições para a pilhagem dos 
nossos recursos, esta é uma nova 
forma de colonialismo. Infelizmen-
te içamos a bandeira, dissemos que 
estamos independentes, então “ok” 
deixa lá eles com bandeira, vão 
cantando o hino deles, eles ficam 
presidentes e ministros, mas nós 
vamos arranjar maneira de ganhar 
dinheiro com essa desordem. E fala 
lá com os jovens deles, são muito 
activos, jovens é que vão fazer essa 
confusão", argumentou o estadista 

moçambicano. 
Na sua alocução, Filipe Nyu-

si mostrou-se contra as manifes-
tações, que tem os jovens como 
principais executores, denunciando 
que há quem paga para que estes se 
façam à rua para fazer greve.

“Porque alguém zangou ou foi 
dito zanga lá, ele não sabe porque 
está a zangar e queima pneu, aque-
le alcatrão com fogo abre buraco, 
resolveu o quê? Ele já foi, lhe deu 
aquele 5 mil ou 3 e foi, e você apare-
ce um carro vira, aparece chapa que 
tem que andar por ali fura pneu to-
dos os dias e murmuramos", ques-
tionou o Chefe de Estado, ignoran-
do que as recorrentes ameaças de 
manifestações podem ter origem 
em sentimentos de insatisfação 
pelo fracasso de algumas políticas 
do governo.

Recorde-se que uma das princi-
pais bandeiras da campanha eleito-
ral que reconduziu Filipe Nyusi ao 
segundo mandato foi a promessa 
de criação de mais de três milhões 
de empregos, algo que está muito 
longe de ser alcançado. Na sema-
na passada, um medidor da tem-
peratura do desemprego no país 
foi a greve repentina de um grupo 
composto por mais de mil jovens 
que marcharam até ao Ministério 
do Trabalho para manifestarem-se 
contra a falta de emprego.

Ex-ministra da mulher morre vítima de doença em Johannesburgo
Virgília Bernarda Neto Alexandre dos Santos Matabele, antiga 

Ministra da Mulher e Acção Social durante o regime de Joaquim 
Chissano, faleceu nesta madrugada em Johannesburgo, vítima de 
doença prolongada. A malograda foi chefe do departamento de re-
cursos humanos do Ministério do Comércio, de 1991 a 1994, ano 
em que é eleita deputada da Frelimo.

Na segunda etapa da visita, o presidente da Re-
namo, Ossufo Momade, mostrou-se bastante 
feliz com as realizações dos municípios gover-
nados pela Renamo na província de Nampula. 
Falando logo após visitar a recém inaugurada 

morgue do Centro de saúde do distrito de Malema, construída 
com fundos do município local, Momade destacou o que cha-
mou de excelente trabalho que os municípios governados pela 
Renamo tem estado a fazer.

Durante a visita ao Centro 
de Saúde do distrito de Malema, 
Ossufo Momade interagiu com 
o director daquela unidade sani-
tária, saudou os doentes e visi-
tou a recém inaugurada obra da 
morgue que custou mais de dez 
milhões de meticais aos cofres da-
quele município governado pela 
Renamo. 

“É uma infraestrutura equi-

pada com máquinas de conser-
vação de corpos que irá ajudar 
aos munícipes de Malema na 
conservação dos corpos dos seus 
ente-queridos até a realização dos 
funerais. Um excelente trabalho 
da governação autárquica da Re-
namo naquele ponto do país”, 
sublinhou Momade.

Depois escalou Ribáue onde 
realizou um comício popular e 

Ossufo Momade maravilhado com realizações de municípios governados pela Renamo

trabalhou com quadros do parti-
do para a preparação do processo 
eleitoral de 2023, tendo os desafia-
do para tudo fazerem para ganha-
rem as eleições.

“Ribáue não pode ser uma ilha, 
queremos que esteja na lista dos 
municípios governados pela Re-
namo que são um excelente exem-
plo de boa governação autárquica. 

E, porque o dia 6 de Agosto de 
2019 assinou-se o acordo de Ma-
puto, lançamos uma mensagem de 
encorajamento ao espírito de re-
conciliação nos nossos membros. 
Para nós, a passagem dos três anos 
da assinatura do acordo de paz e 
reconciliação nacional ou simples-
mente Acordo de Maputo é um 
marco importante para a vida dos 
moçambicanos”, destacou.

Apesar de alguns entraves, 
próprios de um processo com-
plexo, Momade agradeceu a co-
munidade internacional na pessoa 
do enviado pessoal do Secretário-
-Geral das Nações Unidas,  Mirko 
Manzoni, e ao Presidente da Re-
pública, Felipe Nyusi, pelo empe-
nho na materialização dos com-
promissos assumidos.

“Ao assinar o acordo de Ma-
puto, fizemo-lo cientes dos gran-
des desafios que tínhamos pela 
frente, para a manutenção desta 
paz, assim, queremos pedir a to-
dos os moçambicanos para que 
reflictam em torno deste acordo 
porque a paz não é só o falar das 
armas. Do nosso lado, tudo temos 
feito para que o cumprimento no 
espírito e na letra dos acordos seja 
efectivo, entretanto, o mesmo não 
se pode dizer dos nossos irmão 
que de forma recorrente perse-
guem, violentam e até matam os 
membros do nosso partido a vá-
rios níveis. Entretanto, porque o 
nosso compromisso é com a paz, 
tudo fazemos para que haja har-
monia no seio da família moçam-
bicana”, denunciou. 

Depois de visitar morgue recém inaugurada em Malema
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É indispensável dar forma à 
uma nova moçambicanidade
No ano em que o país completa 47 

anos de independência se vislumbra para 
o futuro um cenário sombrio e incerto. 
O esgotamento da Frelimo, o vazio da 
oposição, o escangalhamento da educa-
ção e ascendência de grupos criminosos 
nos sectores-chave do Estado sugerem o 
Moçambique dos próximos dez anos.

Em 47 anos tornou-se inquestionável a 
incapacidade dos libertadores de condu-
zir o país, desde o momento em que os 
desafios eram menores quando compara-
dos com os desafios do mundo moderno. 
Pelo contrário, até o que existia de bom 
foi escangalhado, enquanto uma elite 
predadora maquiava os estragos da cor-
rupção e dilapidação do erário público, 
mergulhando o Estado em dívidas para 
saciar.

Se antes as únicas limitações para o 
país avançar eram apenas a dispersão dos 
moçambicanos, a incapacidade de con-
vergir nos seus objectivos horas depois 
de independência, o que precipitou a 
guerra civil, hoje os desafios aumentaram 
para inimigos sem rostos, a instabilidade 
mundial até o desgaste dos partidos tra-
dicionais, afinal a Frelimo não é o único 
culpado. Hoje, que temos um governo 
completamente inapto e uma liderança 
quase inexistente, até a pobre natureza 
é chamada para justificar os recorrentes 
insucessos. Que o diga o coitado do Ci-
clone Idai, que se transformou num bode 
expiatório de dois mandatos de uma go-
vernação pálida.

Num golpe de mestre, o que pode vir 
constar como o único legado do consu-
lado Nyusi é uma oposição fragilizada 
e não se pode, em hipótese alguma, es-
perar que com os eventos de Angola ela 
venha despertar, porque os interesses es-
tomacais se sobrepõem ao bem comum 
e não há qualquer abertura para a própria 
oposição debater entre ela questões de 
interesse nacional. Bastou ter seu líder 
acomodado e ter tacho de pagar as suas 
contas, prazeres e sabores, que se lixe o 
país, os militantes do próprio partido, os 
jovens, o campo e as mulheres.

Não há opções de soluções até dos de-
safios fúteis como se apoderar das reivin-
dicações do povo e encaminhá-las pacifi-
camente como se assiste noutros polos, 
como Brasil, Angola e África do Sul. São 
mais de 60 partidos e apenas um extra-
parlamentar agendou o seu Congresso e 
dois parlamentares cambaleiam em crises 

internas.
E na falta de opções do lado de fora, 

até num momento de demonstrada inca-
pacidade estrutural dentro da Frelimo, é 
deste mesmo partido que se espera uma 
ruptura que venha recriar um Moçambi-
que que expurga os grupos de interesse 
que infestam o Estado, crie emprego, 
descongestione a cidade, reforma a edu-
cação e resgate o discurso que nos lem-
bre que a vila também é Moçambique.

Aniquilar a posição, matar a educação, 
usar a indústria para compra de lealdade, 
promover o consumo de bebidas alcoó-
licas e escancarar a nossa costa para que 
Moçambique se transforme num narco-
-Estado é hipotecar o futuro desta bela 
“Varanda do Índico” e é a maior evidên-
cia da ascensão dos grupos de máfia no 
Estado. Ainda sequer digerimos o es-
cândalo dos livros escolares que contém 
erros básicos, mas numa clara demons-
tração de perda de pudor, os estudantes 
do Sistema Nacional de Educação foram 
brindados com enunciados das Avalia-
ções Provinciais com erros graves e de 
palmatória. Está a se normalizar o anor-
mal e os dirigentes que nem sequer têm 
medo de mentir para o povo continuam 
de pedra e cal nos seus “tachos” a esban-
jar a incompetências. A pergunta que não 
quer calar é: a quem a toda-poderosa mi-
nistra Namashulua, que sempre sacode o 
capote pelo lado mais fraco, vai sacrificar 
como bode expiatório desta vez? 

É certo que o fracasso estrutural não é 
de pessoas dentro da Frelimo, mas não 
faz sentido ter competentes dentro de 
um grupo incapaz de traçar uma linha 
articulada para qualquer lunático que por 
lapso ascenda a presidência transforme 
isto num caos. A desculpa de que a culpa 
é dos executores não convence quando 
não há preocupação de definir um tecto 
para executor.

Não são as dívidas ocultas e nem os 
coitados dos ciclones e temporais que 
colocarão o país na incerteza nos próxi-
mos dez anos, mas as passagens automá-
ticas de hoje, o fracasso do sistema edu-
cacional, o escangalhamento da indústria 
e a insistência em projectos falhados que 
absorvem grandes fundos posteriormen-
te drenados para compra de lealdade. 
Os efeitos da desgovernação do Execu-
tivo actual irão ecoar até nos próximos 
dez anos, assim como de seu antecessor 
ecoam até hoje.

FICHA TECNICA

Registro: 011/GABINFO-DEP/2020

DIRECÇÃO | REDACÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO

 Avenida 24 de Julho; n0 4318; 10 andar 
esquerdo; Cidade de Maputo

DIRECTOR EDITORIAL:

Nelson Mucandze | 84 6198544 | 
mucandze@evidencias.co.mz

EDITOR:

Reginaldo Tchambule | 828683866 | 
r.tchambule@evidencias.co.mz

ADMINISTRAÇÃO:
Ângela Fortunato 

| admin@evidencias.co.mz |

COMERCIAL:
comercial@evidencias.co.mz

REDACÇÃO

Email: redacao@evidências.co.mz

JORNALISTAS: Duarte Sitoe, Aldo 
Matsinhe e Neila Sitoe | 

 REVISOR: Wells Matsinhe |  EXPANSÃO: 
Gil Massingue - Cell: 843581907, 
Edmilson Mate Cell:  847574905 | 

CORRESPONDENTES: Nampula – 
Francisco Máquina, Pemba - Arnaldo 

Portugal, Beira - Jossias Sixpence | 
COLUNISTAS EFECTIVOS: Luca Bussotti, 

Afonso Almeida Brandão, Teodósio Camilo, 
Alexandre Chiure

 
Propriedade de:

Numero de Registro de Entidade 
Legais: 101353478

EDITORIAL



98 09 DE AGOSTO DE 2022 09 DE  AGOSTO DE 2022

LU
CA

SOCIEDADE Moçambique e Esuatini com ligação ferroviária 
direta para transporte de mercadorias

Moçambique e o Reino de Esuatini (antiga Suazilândia) as-
sinaram um acordo para a "circulação direta" de comboios, um 
instrumento que vai reforçar a circulação de mercadorias, com 
destaque para o carvão, através da fronteira de Goba, anunciou 
fonte oficial.

Reunida recentemente na capital do país, a Comissão 
Política da Nova Democracia (ND) escolheu a apeli-
dada capital da zona norte, Nampula, como palco do 
Primeiro Congresso do partido liderado por Salomão 
Muchanga. O congresso que vai juntar membros, 

simpatizantes, apoiantes, amigos e convidados de todos os qua-
drantes do país e da arena internacional vai decorrer entre os dias 
15 e 17 de Dezembro do ano em curso.

De acordo com Salomão Mu-
changa, o Primeiro Congresso 
servirá para a definição política 
das linhas de acção e afirmação 
das suas estruturas de funciona-
mento, sendo que durante a mes-
ma serão analisados vários temas, 
com destaque para a situação po-
lítica, econômica e social do país, 
e tomada de posição; aprovação a 
estratégia da ND 2023/2030 e as 
linhas mestras do programa elei-

toral 2023/4, eleição dos órgãos 
directivos do partido (o presi-
dente, comitê executivo nacional, 
comissão política e secretariado) 
e validação os candidatos a pre-
sidentes dos Conselhos Autárqui-
cos nas eleições de 2023.

Muchanga considera que a 
reunião que terá lugar na provín-
cia de Nampula será de “celebra-
ção da cidadania moçambicana e 
que será marcada por momentos 

Comissão Política da Nova Democracia marca seu primeiro 
Congresso para Nampula de 15 a 17 de Dezembro

de reflexão profunda, em que os 
participantes serão chamados a 
dizer o que Moçambique será nos 
próximos anos, tendo igualmente 
reiterado que “com a sua ideolo-
gia ancorada em princípios demo-
cráticos já consolidada a ND está 
a estruturar-se com uma agenda 
revolucionária para governar o 
país.

Olhando para o contexto do 
presente, o líder da Nova Demo-
cracia, apoiando-se na Constitui-
ção da República, observa que é 
possível renascer a moçambica-
nidade, desbloqueando o espaço 
político e garantindo a participa-
ção de todos cidadãos nos pro-
cessos políticos.

“A constituição é o funda-
mento da democracia em Mo-
çambique, por isso a ND defen-
de, junto de todas as instituições 
democráticas, a independência do 
judiciário, o respeito pelos Direi-
tos Humanos, a participação dos 
diferentes actores da economia, 
como sindicatos, associação de 
mulheres, jovens, de trabalhado-
res, empresários, o direito à pro-
priedade legal e a construção de 
um país onde reine a justiça so-
cial, o desenvolvimento inclusivo, 
em que o Governo se antecipa na 
resposta aos problemas do cida-
dão”, sublinha.

CNE questiona viabilidade de 
mais autarquias

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) diz que não 
vê razoabilidade na vontade do Executivo de aumen-
tar o número de municípios nas eleições autárquicas 
que se avizinham. O Órgão diz que não incluiu essa 

possibilidade no seu orçamento que já se apresenta deficitário.

Foi no último Conselho Coorde-
nador do Ministério da Administração 
Estatal, realizado no mês passado, em 
que o país soube através da Ministra 
do pelouro, que o Executivo têm pre-
tensões de aumentar o número de au-
tarquias. Para a Comissão Nacional de 
Eleições (CNE), esta vontade do Go-
verno não é oportuna, pois vai dificul-
tar o seu trabalho que já está condicio-
nado devido à exiguidade de fundos. 
Para Paulo Cuinica, porta-voz da 
CNE, “é um pouco difícil imaginar 
como é que estamos a pensar em 
aumentar o número de autarquias, 
numa altura em que estamos com 
dificuldades para realizar as eleições 
neste contexto de 53 municípios. 
Entretanto, os órgãos eleitorais, por 
causa do princípio do aumento pro-
gressivo das autarquias estão sempre 
preparados para uma situação em que 
se regista o aumento de autarquias”. 
De acordo com Cuinica, “o que não 
esperávamos é que esse anúncio re-
cente fosse feito depois do da marca-
ção da data da realização das eleições. 
Por essa razão, não havíamos incluído 
essa possibilidade no orçamento. Esta 
situação irá causar muitas complica-
ções, vamos imaginar que sejam mais 

10 novos municípios, como habitual-
mente tem sido. Vamos ter que, no-
vamente, realizar formação para os 
membros dessas novas autarquias, o 
que vai implicar a deslocação de for-
madores para capacitar esse pessoal”. 
Relativamente à questão da onda de 
ataques terroristas em Cabo Delgado, 
a CNE reconhece que ainda não tem 
uma estratégia de como será feito o 
recenseamento em alguns distritos. 
Argumentando, Cuinica afirmou que 
“esta é uma questão complexa por-
que não se esgota ao nível dos órgãos 
eleitorais, ultrapassa a todos, os inter-
venientes que actuam no processo 
eleitoral. O que esperamos é que o 
mais rápido possível, se restabeleça a 
normalidade em Cabo Delgado, mais 
concretamente, em Mocímboa da 
Praia, onde temos de realizar a eleição. 
Esperamos que a situação se resolva 
o quanto antes, mas, enquanto isso 
não acontece, estamos em contacto 
com instituições relevantes para ver 
como vamos lidar com as pessoas 
deslocadas que são pertencentes 
a Mocímboa da Praia”, detalhou.  
As sextas eleições autárquicas estão 
previstas para os dias 20 de Fevereiro 
a 5 de Abril de 2023.

Jossias Sixpence- Beira

Evidências

O Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) incinerou, na última quinta-feira, na Vila 
do Búzi, província de Sofala, 152.8kgs de suruma 
que foi apreendida no mês passado na Povoação 
de Mutanda, na Localidade de Grudja. Esta acção 

acontece numa altura em que tem sido frequentes apreensões de 
grandes quantidades de estupefacientes naquele ponto do país.

A referida droga foi apreen-
dida no mês passado, na povoa-
ção de Mutanda, na localidade 
de Grudja, em resultado de uma 
denúncia popular que permitiu à 
Polícia da República de Moçambi-
que (PRM) identificar e neutralizar 
os produtores.

Alfeu Sitoe, porta-voz do 
SERNIC em Sofala, revelou que a 
apreensão e detenção do produtor 
foi graças a uma operação desen-
cadeada por uma equipa conjunta. 
O produtor está detido nas celas 
do Comando Distrital da PRM de 
Búzi.

Sitoe acrescentou, no entanto, 

que a instituição que representa 
vai continuar a trabalhar com vá-
rios actores da sociedade, no sen-
tido de desactivar todas linhas de 
produção de drogas ao nível da 
Província de Sofala, tendo apelado 
as comunidades para não usarem 
a suruma como meio de sobrevi-
vência, encorajado as mesmas a 
produção do milho, arroz e outras 
culturas para o sustento familiar.

Por seu turno, o Administra-
dor do Distrito, João Saize Duarte, 
que testemunhou acto da incinera-
ção da suruma, incentivou a popu-
lação de Grudja, e não só, a aban-
donar a cultura de produção da 

SERNIC em Sofala incentiva população a “trocar” 
suruma por milho

Incinerados 152.8kgs de droga

droga acima, porque ela não é boa 
para a saúde, para além do porte e 
consumo ser crime no nosso país.

Também instou a população 
a optar pela produção de culturas 
de subsistência e pediu a Polícia 
no sentido de continuar a traba-
lhar para desmantelar e responsa-
bilizar todos produtores de can-
nabis sativa .

Entretanto, o Director do Ga-

binete Provincial de Prevenção e 
Combate à  Droga em Sofala, An-
tónio Semente Pedro, disse que 
incineração é no âmbito do cum-
primento da Lei 3/97 de 13 Mar-
ço, tendo se mostrado preocupa-
do  pelo facto das comunidades 
estarem a abandonar a produção 
de milho, gergelim e outras cultu-
ras para dedicarem-se ao cultivo, 
venda e consumo de cannabis 

sativa.
Num outro desenvolvimento, 

António Semente Pedro, chamou 
atenção aos directores das esco-
las, pais e encarregados de edu-
cação para que continuem a tra-
balhar por forma a sensibilizar os 
adolescentes e jovens para evita-
rem consumo de cannabis sativa e 
outras drogas.

A nossa fonte acrescentou, no 
entanto, que no presente ano já 
foram apreendidas grandes quan-
tidades de cannabis sativa nos 
distritos de Dondo, Nhamatanda 
e agora no Búzi, sendo que é a 
primeira vez que o SERNIC em 
Sofala incinera droga no presente 
ano.

O Gabinete Provincial de Pre-
venção e Combate à Droga em 
Sofala revela que estudos feitos 
recentemente indicam que os dis-
tritos de Maríngue e Chemba são 
os maiores produtores de canna-
bis sativa.
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DIVULGAÇÃO Assembleia Provincial inteira-se do RSSO
Um grupo de membros da Assembleia Provincial de Gaza 

(APG) foi alvo de uma palestra, na semana passada, no distrito de 
Chongoene, ministrada pelo INSS, no âmbito da divulgação do 
Regulamento da Segurança Social Obrigatória (RSSO), aprovado 
pelo Conselho de Ministros, através do Decreto nº 51/2017, de 
9 de Outubro.
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INSS explica uso de M-Pesa para pagar contribuições
As diferentes facilidades de pagamento de contribuições ao 

Sistema de Segurança Social, criadas pelo INSS, como forma de 
aproximar cada vez mais os utentes dos seus serviços, foram ex-
postas na cidade da Beira, há dias, durante uma feira organizada 
no âmbito da 4ª edição da légua internacional, promovida pela 
empresa Cornelder de Moçambique.
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III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral 
pelas Demonstrações Financeiras
A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demon-
strações financeiras do INSS, que compreendem o Balanço a 31 de Dezembro de 2020, a demon-
stração dos resultados,  o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício 
findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras que incluem um sumário das princi-
pais políticas contabilísticas e outras notas explicativas  de acordo com os princípios contabilísti-
cos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o 
Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

A Direcção Geral é igualmente responsável por um sistema de controlo interno relevante para 
a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções 
materiais devidas quer a fraude quer a erro e registos contabilísticos adequados e um sistema 
de gestão de risco eficaz. A Direcção Geral é igualmente responsável pelo cumprimento das leis 
e regulamentos vigentes na República de Moçambique.

A Direcção Geral fez uma avaliação da capacidade da Entidade continuar a operar com a devida 
observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para duvidar da capacidade da 
Entidade poder continuar a operar segundo esse pressuposto no futuro próximo.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas 
de forma apropriada em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites 
em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança 
Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

IV - Relatório Técnico da Conta Anual
4.1 Enquadramento Económico
4.1.1 Economia Global

Durante o ano de 2020, a economia nos Estados Unidos da América (EUA) e na Zona Euro, a ac-
tividade económica manteve-se reprimida. O surgimento de novas vagas e variantes da COVID 
-19 levou à reimposição de medidas de confinamento, tendo contribuído para a manutenção do 
crescimento negativo nestas economias.

Esta reimposição de medidas de confinamento para a contenção da propagação da COVID-19, 
nos últimos meses de 2020, condicionou o crescimento das economias avançadas. Entretanto, 
o contributo dessas medidas para a tendência de contenção da pandemia, nos finais do ano, 
aliado aos progressos nos programas de vacinações e os pacotes adicionais de estímulos às 
economias, renovaram o optimismo quanto ao crescimento da economia mundial para 2021. 
Enquanto isso, a inflação acelerou na maior parte dos países, num contexto de recuperação 
dos preços das principais mercadorias de exportação e do petróleo no mercado internacional.

O alívio das medidas restritivas para conter a COVID-19 foi determinante para (i) uma con-
tracção menos severa do produto interno bruto (PIB) em 2020 e projecções de sua menor re-
tracção e (ii) perspectivas de uma recuperação mais rápida da actividade económica global 
para 2021. Enquanto isso, a inflação permaneceu estável na maior parte dos países, num con-
texto em que as expectativas em torno do início da produção massiva e uso da vacina contra a 
COVID-19 contribuíram para a recuperação do preço do petróleo e para as expectativas de um 
melhor desempenho da economia mundial a médio prazo.

Na China e na Índia, o desempenho da actividade económica foi positivo, reflexo do relativo con-
trolo da pandemia. Em finais de 2020, a economia chinesa registou um crescimento de 6,5%, 
destacando-se como a única maior economia com um desempenho positivo no ano.

No mesmo sentido, o relaxamento gradual das medidas restritivas na Índia resultou num au-
mento no investimento público e privado e, por conseguinte, numa expansão de 0,4%, no últi-
mo trimestre do ano, após uma contracção de 7,5%, no III trimestre de 2020.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), actualizou as perspectivas de crescimento da econo-
mia mundial de 2020 para -4,4%, contra a cifra de -4,9% que tinha sido avançada em Junho do 
mesmo ano.

4.1.2 Economia Regional
A África Subsariana enfrentou uma crise sanitária e económica sem precedentes que, em ape-
nas alguns meses, comprometeu anos de árduos ganhos de desenvolvimento e abalou as vidas 
e os meios de subsistência de milhões de pessoas. A pandemia tardou a chegar na África Sub-
sariana e as taxas de infecção foram relativamente baixas por comparação com outras partes 
do mundo. No entanto, o ressurgimento de novos casos em muitas economias avançadas e o 
espetro de surtos repetidos na região evidenciou que a pandemia continuaria a constituir uma 
preocupação muito real ainda durante algum tempo. 

Todavia, num contexto de elevados custos económicos e sociais, os países cautelosamente 
começaram a reabrir as suas economias e a procurar políticas para relançar o crescimento. Com 
a imposição dos confinamentos, a actividade económica regional diminuiu acentuadamente du-
rante o ano de 2020, mas com uma flexibilização das medidas de confinamento, o aumento dos 
preços das matérias-primas e a flexibilização das condições financeiras, registaram-se alguns 
sinais preliminares de uma recuperação pós segundo semestre. 

A região registou uma contracção de 3,0% em 2020. O maior impacto da crise no crescimen-
to verificou-se nas economias dependentes do turismo, tendo os países exportadores de 
matérias-primas sido também duramente afectados. O crescimento nas economias mais diver-
sificadas abrandou significativamente, mas, em muitos casos, continuou a ser positivo. 

Num contexto de espaço orçamental limitado, algumas autoridades recorreram à política mon-
etária para ajudar a prestar apoio de emergência, com reduções cumulativas da taxa de juro 
directora desde o início de 2020 de até 500 pontos base (p.b.) na Zâmbia, 275 p.b. na África do 
Sul, 250 p.b. na Namíbia, 200 p.b. no Uganda e 150 p.b no Gana (Figura 1.12). Além disso, in-
troduziram instrumentos de crédito para injectar liquidez no sistema bancário, variando entre 
0,5% do PIB em Angola e 3% do PIB na Zâmbia.

4.1.3 Economia Nacional
Em Moçambique, o ano de 2020, foi marcado pelos diversos acontecimentos, com destaque 
para o ressentimento da reconstrução face aos ciclones tropicais Idai e Kenneth no centro e 
norte do país, a instabilidade militar na região centro, insurgência na zona norte e a contínua 
gestão da Divida Pública, com forte impacto nas despesas públicas.

O PIB contraiu 2,4%, resultando numa variação negativa de 1,3% no ano. A significativa dete-
rioração da actividade económica doméstica reflectiu, essencialmente, os efeitos adversos da 
pandemia da COVID-19 a nível global, num contexto em que a manutenção da insurgência na 
zona norte do país, também condicionou o curso normal de implementação dos projectos de ex-
ploração de hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma. Em 2021, espera-se uma ligeira recuperação 
da actividade económica justificada, essencialmente, pelas perspectivas de melhoria da procura 
externa e da retoma gradual do funcionamento da economia doméstica, em face da redução de 
infecções diárias e possível alívio progressivo das restrições.

Registou-se a deterioração do saldo da conta corrente em resultado da fraca procura externa. 
Com efeito, em 2020 as exportações reduziram devido ao efeito combinado da redução do vol-
ume e dos preços, num contexto de queda da actividade económica a nível mundial, com partic-
ular destaque para a dos principais parceiros comerciais do país; enquanto isso, a redução das 
importações foi menos expressiva.

A contínua redução das despesas investimento perante aumento dos gastos correntes, a pressão 
sobre a despesa pública e financiamento interno aumentou, em face da instabilidade militar e 
da necessidade acrescida de fundos para a mitigação dos impactos da COVID-19 na economia. 
Com efeito, a despesa corrente foi a que absorveu mais recursos, tendo incrementado em 15%, 
em contrapartida da redução do investimento público, componente com impacto significativo 
no PIB.

Face a esses acontecimentos, e num contexto de insuficiência de fundos, o governo teve que 
adoptar medidas de políticas que influenciaram o comportamento dos principais indicadores 
macroeconómico e financeiro do país, mormente a emissão de obrigações de tesouro a taxas juro 
mais atrativas a curto prazo. 

Por outro lado, o CPMO decidiu, igualmente, manter as taxas de juro da Facilidade Permanente de 
Depósitos (FPD) em 7,25% e da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) em 13,25%, bem como 
a taxa MIMO em 10,25%. A decisão é justificada pela prevalência de elevados riscos e incertezas, 
não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação no curto e médio prazo, a reflectir, 
em grande parte, os efeitos das medidas tomadas.

O INSS firmou a entrada na sociedade com a REVIMO, com uma participação de 15% do capital 
social, por outro lado adquiriu obrigações COVID-19, no âmbito da mitigação dos efeitos desta 
pandemia para as Pequenas e Médias Empresas, como forma de salvaguardar os postos de em-
pregos dos beneficiários do sistema de segurança social. 

Neste sentido, sendo o INSS um agente económico relevante no mercado e vulnerável a alterações 
inesperadas da economia que afectam o nível de empregabilidade, consequentemente, o desem-
penho económico da instituição também foi influenciado em termos demográficos e financeiros, 
conforme espelha-se nos capítulos seguintes.

4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS
Um dos principais objectivos do INSS é aumentar a cobertura contributiva do sistema. Para o 
efeito, têm sido realizadas várias actividades, das quais se destacam: 

(1) a divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatório (SSSO) com vista à sensibilização e 
informação dos contribuintes, beneficiários e o público em geral, através de palestras, seminári-
os, publicidade (Jornais, Rádio e Televisão), página web, distribuição de desdobráveis visando 
transmitir a importância do sistema no que respeita aos benefícios que advêm da inscrição do 
trabalhador; 

(2) o alargamento do âmbito pessoal, através da inscrição de novos trabalhadores e contribuintes 
no regime por conta de outrem e de conta própria e enquadramento na Manutenção Voluntária 
no Sistema (MVS); 

(3) a abertura e/ou criação de novas direcções e representações distritais com vista a garantir a 
expansão dos serviços do INSS que constitui um dos pilares do quinquénio; 

(4) o pagamento das diferentes prestações em vigor no INSS, quando satisfeitos os principais 
requisitos estabelecidos na lei; e 

(5) a realização de prova anual de vida.

4.2.1 Inscrições
As inscrições são dinamizadas através de realização de palestras, sendo que para o período em 
análise foram realizadas 6.107 palestras nos locais de trabalho com a participação de 29.235 
trabalhadores, representando um grau de realização na ordem de 81% em relação a meta plani-
ficada de 7.534 palestras.

O impacto positivo das palestras nos contribuintes e beneficiários se traduziu no aumento do 
nível da consciência dos contribuintes e beneficiários relativamente aos seus deveres e direitos 
no âmbito do sistema de segurança social, o que, de certa forma, estará relacionado com o au-
mento de contribuintes activos e com a inscrição de novos contribuintes e beneficiários.

Comparativamente ao ano anterior, em que foram realizadas 16.535 palestras com a participação 
de 85.093 trabalhadores, verifica-se um decréscimo do número de palestras e de participantes 
em 2,8% e 41.8%, respectivamente, conforme ilustra o gráfico nº 1 abaixo.

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)
No período em análise, foram inscritos 13.042 contribuintes e 76.045 beneficiários, o que repre-
senta um cumprimento do planificado (11.470 contribuintes e 91.329 beneficiários) na ordem 
de 113.7% e 83,3%, respectivamente.

O aumento do nível da consciência dos contribuintes e beneficiários através da sensibilização 
está relacionado, de certa forma, com os resultados positivos obtidos na inscrição de novos con-
tribuintes e beneficiários e dos respectivos activos, por um lado, e, por outro, a da aceitação do 
SISSMO no seio dos contribuintes e beneficiários, isto avaliando o crescimento de um ano para 
outro.

No cômputo geral, o desempenho na inscrição de contribuintes foi em media de 113,7%, entre-
tanto, as delegações de Niassa e Cabo Delgado situaram - se abaixo de 70% da meta anual.

Relativamente aos beneficiários, o desempenho global foi de 83,3%, onde destacaram-se as Dele-
gações de Inhambane e Zambézia que superaram as metas, e a de Niassa que tem um desempen-
ho de 46.6% do planificado.

Concorreram como principais razões do incumprimento das metas na inscrição de beneficiários, 
para além da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, a inscrição de micro e pequenas empresas 
que empregam um número reduzido de trabalhadores, a admissão por parte das empresas de 
trabalhadores já inscritos no sistema (tratando - se deste modo de mobilidade e não novas in-
scrições), a desaceleração da economia a nível mundial e com a conclusão dos projectos de im-
plantação das empresas mineradoras e pela situação política social de insurgentes que a provín-
cia de Cabo Delgado, em particular, vive. 

Comparativamente ao período análogo, em que tinham sido inscritos 12.831 contribuintes e 
105.577 beneficiários, verifica-se um crescimento de contribuintes e beneficiários na ordem 
de 1,6% e 28,0%, respectivamente. 

Quanto aos acumulados, o sistema regista 131.066 contribuintes e 1.628.204 beneficiários, dos 
quais estão no activo 52.962 contribuintes e 457.137 beneficiários. Estes dados significam que 
40,4% de contribuintes e 28,1% de beneficiários do Sistema de Segurança Social Obrigatória 
tiveram as suas contribuições regulares. 

Os gráficos 2 e 3 demonstram de forma comparativa a evolução de contribuintes e beneficia-
rios. 

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS 
A situação de perda de emprego continua a constituir uma realidade na sociedade moçambi-
cana e, por consequência, tem levado muitos beneficiários à situação de inactividade. Assim, 
como forma de dar seguimento ao processo iniciado aquando da sua inserção profissional 
como beneficiários, há um esforço de os manter na Segurança Social Obrigatório (SSO), através 
da MVS.

Deste modo, no período em análise, foram autorizados à MVS 1.733 beneficiários, contra os 
2.090 planificados, representando uma realização na ordem de 82,9%. Em acumulado, regis-
ta-se um total de 25.753 beneficiários autorizados, dos quais estão no activo 4.362, o equiva-
lente a 16,9% do total dos acumulados.

Relativamente ao período homólogo, em que haviam sido autorizados 2.781 beneficiários, dos 
quais 3.997 eram activos, verifica-se um crescimento de autorizados e decréscimo dos activos 
na ordem de 37,7% e 1,8%, respectivamente, conforme gráfico 4, que se segue.

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)
O Diploma Ministerial nº 105/2015, de 27 de Novembro, alarga o âmbito de cobertura do siste-
ma, dando oportunidade para que milhares de trabalhadores, exercendo actividades no sector 
não formal e no auto-emprego passem também a ter acesso à segurança social, com destaque 
para a protecção na velhice.

Para o efeito, durante ao período em análise, foram inscritos 7.701 trabalhadores, o que repre-
senta uma realização do planificado na ordem de 195,5%, pois estava prevista a inscrição no 
sistema de 3.940 novos trabalhadores por conta própria, conforme o gráfico 5 abaixo.

Em acumulado registam-se 56.720 TCP, dos quais 9,10% (5.145 TCP) se encontram no activo. 
Relativamente ao ano anterior, em que foram inscritos 13.875 TCP, dos quais 9.859 no activo, 
verifica-se um acréscimo de inscritos e de activos na ordem de 44,50% e 54,9%, respectiva-
mente.

4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações Distritais
No período em análise não houve nenhuma abertura de uma Delegação Distrital e nem de Rep-
resentação, contudo, o INSS está representado em todas capitais províncias e continua a contar 
com 11 Delegações Provinciais, 23 Delegações Distritais e 45 Representações Distritais.

4.2.3 Prova Anual de Vida
A Prova de Vida, que consiste na comprovação física da existência dos pensionistas com vista 
a poderem manter o direito às prestações concedidas pelo Sistema de Segurança Social, é um 
dever estabelecido ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 83 do Regulamento da Segurança 
Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.

Técnicos do INSS capacitados sobre ética e procurement
Um total de 50 técnicos do INSS, provenientes de todas as 

delegações provinciais da zona sul do país, nomeadamente das 
províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e da cidade de Maputo, 
foram capacitados, na Cidade da Maxixe, província de Inhamba-
ne, em matéria de ética, deontologia profissional e em procure-
ment, de 1 a 5 de Agosto do ano em curso.
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É de periodicidade anual e obrigatória, sendo um processo bastante simples e rápido em que 
o pensionista deverá apresentar o seu documento de identificação nos locais de atendimento 
disponíveis ao nível de todas as delegações provinciais e podendo ser domiciliária para os casos 
de pensionistas fisicamente incapacitados de se fazerem presentes aos locais de sua realização. 

Entretanto, no exercício de 2020, o processo da realização de Prova Anual de Vida presencial para 
os pensionistas a nível nacional, foi suspensa temporariamente por causa da pandemia do COVID 
19, contudo, foi possível a realização da PAV para 47.716 (44,0%) pensionistas.

4.2.4 Conclusões do Estudo Actuarial
Foi efectuada uma avaliação actuarial do sistema contributivo de segurança social no País pelos 
técnicos internos, com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

De referir que estes técnicos beneficiaram de formação sobre esta matéria pelo que a cooperação 
com os técnicos especializados da OIT permitiu a consolidação dos conhecimentos obtidos du-
rante a formação em ciências actuarial.

De acordo com as conclusões do estudo, a projeção dos fluxos de receitas e despesas revela, a cur-
to e médio prazo, uma situação financeira sem tensões. As receitas originadas de contribuições e 
juros são suficientes para cobrir despesas com benefícios e despesas administrativas até 2052 e, 
caso o prémio se mantiver constante, a reserva será esgotada no ano de 2059.

4.2.5 Medidas de Reforma
O INSS continuou a desenvolver todo um conjunto de acções concertadas com vista a criar 
condições necessárias que lhe permitam obter uma opinião de auditoria assertiva sobre a sua 
Conta Anual. Há uma forte incidência dessas acções no processo de informatização e modern-
ização do sistema, bem como efectuar reforma legais que permitam adequar a actividade do 
INSS as boas práticas internacionais, tudo na perspectiva de melhorar os serviços prestados aos 
utentes salvaguardando os princípios de segurança social obrigatória.

Durante o exercício de 2020, foi concluída a Implantação do projecto SISSMO - Pagamentos, 
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações 
provinciais e serviços centrais, através da implantação dos seguintes módulos: (Concessão de 
Benefícios; Migração de Pagamentos; Prova Anual de Vida; Pagamento de Prestações; Revisão de 
prestações; e Outros pagamentos). Contudo, gostaríamos de destacar algumas acções:

a) Está em processo o interface entre o sistema administrativo e financeiro e SISSMO para per-
mitir a contabilização das transacções de contribuições e prestação do sistema de segurança so-
cial com pouca intervenção humana, o que concorre para a mitigação de erros e omissões, estan-
do o software na fase de testes.

b) Está em curso o processo da elaboração de um plano de saneamento da dívida de contribuições 
e persistência nas acções tendentes a sua recuperação através dos mecanismos instituídos;

c) Aprimoramento da articulação com Autoridade Tributaria, instituições licenciadoras das activ-
idades económicas e conservatórias de entidade legais para a localização e/ou identificação dos 
contribuintes; e e/ou identificação dos contribuintes;

d) Identificação de mecanismos flexíveis de pagamento de contribuições para os TCP.

4.2.6 Medidas de Contenção
As despesas de administração correspondentes ao funcionamento dos serviços administrativos e 
financeiros do INSS e as despesas de acção sanitária e social, em conjunto, não devem ultrapassar 
19% das receitas previstas no orçamento, à luz do artigo 111 do Decreto nº 51/2017, de 09 de 
Outubro.

O INSS tem estado a desencadear um conjunto de acções, concertadas, no sentido de conferir 
maior eficiência e eficácia ao processo de execução das despesas, sendo que para o exercício 
económico de 2020, foi observado o rácio de 14,88% contra os 18,73% projectados, como resul-
tado da implementação das medidas de contenção das despesas, o que resultou numa poupança 
de 3,85%. Relativamente ao exercício anterior, em que este rácio foi de 15,73%, revela-se uma 
melhoria em 0,85%.

Evolução da Receita

14.978.751.269
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44.771.972

Contribuições
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Receitas Financeiras
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Receitas Suplementares

Receitas de Acção

Sanitaria e Social

Outras Receitas

Resultados Extras
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De referir que as contribuições constituem a principal fonte de receita do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória gerido pelo INSS.

4.4.2  Despesas 
As Despesas Correntes do período foram de 8.158.954.997MT (2019: 7.264.340.054MT), sendo 
de considerar:

4.4.2.1 Despesas Técnicas 
As Despesas Técnicas (pensões do regime) apresentaram uma execução de 5.907.777.348MT 
tendo registado um aumento de 19,95% comparativamente ao exercício anterior (2019: 
4.925.024.754MT), decorrente sobretudo da subida do número de pensionistas e do reajuste 
do valor das pensões.

4.4.2.2 Despesas Administrativas
As Despesas Administrativas e de Funcionamento apresentaram uma execução de 
2.251.177.650MT, tendo-se verificado uma diminuição em 88.137.650MT, comparativamente 
ao exercício anterior (2019: 2.339.315.300MT), o que representa em termos relativos 3,69%. 

    4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício
O valor total das Amortizações e Reintegrações do Exercício foi de 385.302.720MT, o que com-
parativamente com o exercício anterior (2019: 490.032.550MT) representa uma diminuição de 
104.729.830MT, equivalente a 21.37%.

4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas
Esta rubrica apresentou um saldo de 12.211MT como resultado de venda de brochuras de leg-
islação sobre Segurança social.

4.4.2.5 Provisões do exercício
Para o presente exercício económico, o reforço das provisões situou-se nos 1.516.759.783MT, 
para cobertura de outros riscos inerentes a imobilizações financeiras (149.222.850 MT), Imobi-
lizações Corporeas (1.330.131.058MT) e Outros credores (37.405.875MT).

4.4.3 Investimentos
O INSS continua a previlegiar a rentabilização dos investimentos efectuados nos períodos an-
teriores, sendo que no exercício de 2020 as despesas com investimentos registaram uma ex-
ecução de 4.200.281.691MT que se destacam em:

a) Despesas de Capital Produtivo

As despesas com o capital produtivo tiveram uma execução de 3.885.630.571MT constituídas, 
fundamentalmente, pela Subscrição e realização das acções da REVIMO-Rede Viária de Moçam-
bique, construção do edifício da Delegação Distrital de Matutuine, compra de obrigações e bil-
hetes tesouro e constituição de Depósitos a prazo.

b)  Despesas de Capital de funcionamento
As Despesas de Capital de funcionamento tiveram uma execução de 314.651.119MT.

4.3  Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19
No exercício de 2021, o Mundo continua a viver um problema de saúde caracterizado por uma 
doença contagiosa chamada COVID-19, causada pelo Coronavírus, declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como sendo Pandemia, pelo facto de a doença ser altamente infecciosa, 
ameaçando muitas pessoas de forma simultânea no mundo inteiro. Ciente de que Moçambique 
já regista casos confirmados, o Governo anunciou uma série de medidas para que as pessoas e 
as instituições públicas e privadas possam mitigar o risco da infecção e propagação deste vírus. 
Neste contexto, o INSS continua a desenvolver um plano de contingência, conforme se descreve:

a) Suspensão temporária da realização da prova anual de vida aos pensionistas do INSS; 
b) Perdão de multas e redução de juros de mora para as empresas devedoras;
c) Oferta de máscaras de protecção de boca e nariz a diversos sectores e segmentos da sociedade;
d) Observar estritamente as medidas de prevenção e de infecção pelo COVID-19 anunciadas 
pelo Governo a nível da instituição.

Adicionalmente, atento às atribuições do Sistema Segurança Social em casos de doença e morte, 
a coberto do disposto nos artigos 17 e 40 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro, de acor-
do com as estimativas da OMS, cerca de 80% da população mundial infectada pela Pandemia 
COVID-19 vai recuperar sem necessitar de cuidados médicos, sendo que os restantes 20% 
necessitarão de especial atenção e destes 5% necessitará de cuidados médicos. O INSS tem 
457.137 trabalhadores activos, aplicados 5%, temos 22.857 necessitarão de cuidados médicos o 
que pode levar à atribuição de Subsídios por Doença e de Internamento Hospitalar.

Conforme dados acima, concluiu-se que caso sejam apresentados atestados médicos para 
atribuição dos subsídios retro mencionados, poderá existir um impacto financeiro não signif-
icativo, tendo em conta que o grau de infecções e contaminações tendem a reduzir nos últimos 
períodos, por consequência houve, o levantamento de algumas restrições que tinham sido im-
postas pelo Governo.

Na senda destas constatações e tendo em conta as Reservas do Sistema, o INSS está em condições 
de prestar assistência aos beneficiários elegíveis aos subsídios e pensão, garantindo-se a con-
tinuidade das actividades.

4.4. Principais Indicadores
4.4.1 Receitas
As Receitas totais situaram-se em 15.740.407.137MT, tendo aumentado em 5,08% compar-
ativamente ao ano anterior (2019: 14.978.751.269MT), sendo que o valor relativo do cresci-
mento e decréscimo é a média da ponderação das variações entre as receitas, nomeadamente, 
de contribuições, de vendas, financeiras correntes, suplementares, acção sanitária e social, out-
ras receitas e de Resultados Extras na ordem de 6,75%, 53,46%, 11,76%, -22,10%, -20,34%, 
-52,16% e -35,47%, respectivamente, conforme o gráfico 6 abaixo.

Importa referir que a receita de 2019, foi reajustada de 14.227.126.307MT para 
14.978.751.269MT, cuja origem deste fenómeno deve – se a não inclusão de receitas extraor-
dinárias no período acima citado.

Ao Conselho de Administração do 

Instituto Nacional de Segurança Social

Opinião com reserva

Auditámos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Segurança Social (“o 
INSS”) constantes das páginas 16 a 35, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro 
de 2020, a Demonstração dos resultados, o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de 
valores do exercício findo naquela data, bem como as notas às demonstrações financeiras, 
incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, excepção quanto ao possível efeito das matérias descritas na secção das 
Bases para Opinião com Reservas do nosso relatório, as demonstrações financeiras do INSS 
- Instituto Nacional de Segurança Social relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2020, foram preparadas em todos os aspectos materiais, de acordo com o Plano de Contas 
Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de 
Janeiro de 1990.

Bases para Opinião com Reservas

Impacto da modificação do exercício anterior

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 que foram 
auditadas por outro auditor, foram modificadas devido a dúvidas sobre a recuperabilidade 
dos montantes registados em imobilizado corpóreo e incorpóreo relativos a obras em edifi-
cios e outras construções em curso no montante de 2 566 615 057 Meticais. Subsequente-
mente ao exercício findo, a Direcção reconheceu uma imparidade de 1 330 131 058 Meticais 
em relação a obras em curso. Como resultado da modificação do exercício anterior, não foi 
possível determinar se a imparidade deveria ter sido reconhecida nos exercícios financeiros 
de 2020 ou 2019.

Incapacidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente

Não nos foi possível obter evidência de auditoria suficiente e apropriada sobre o saldo de 
devedores contribuintes de 1 536 666 444  Meticais, constante no balanço em 31 de Dezem-
bro de 2020. Por esse motivo, não nos é possível determinar se quaisquer ajustamentos às 
demonstrações financeiras seriam necessários com relação a esta conta.

A estrutura de relato financeiro não integra os edifícios de rendimento

O Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto 
Ministerial de 31 de Janeiro de 1990 não separa os edifícios de rendimento dos edifícios para 
uso próprio pelo INSS. O INSS contabilizou todos os edifícios, de uso próprio e de rendimento 
na rubrica de Imobilizações corpóreas e incorpóreas no global de 6 263 401 203 Meticais, 
não tendo sido possível obter evidência de auditoria para substanciar o saldo que deveria 
ser para edifícios de uso próprio e edifícios de rendimento. Por esse motivo, não nos é possí-

vel determinar se quaisquer ajustamentos às demonstrações financeiras seriam necessários 
com relação a esta conta.

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). 
As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsa-
bilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras do nosso relatório. So-
mos independentes do INSS de acordo com o Código de Ética para Contabilistas Profissionais 
da Federação Internacional de Contabilistas (incluindo Normas Internacioanis de Independên-
cia) (Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos que são relevantes para a nossa 
auditoria das demonstrações financeiras em Moçambique e cumprimos as nossas outras res-
ponsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o Código IESBA. Acreditamos que a 
evidência de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base 
para a nossa opinião com reservas.

Outra Matéria

As demonstrações financeras do INSS à data e para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2019 foram auditadas por outro auditor o qual expressou uma opinião modificada sobre 
essas demonstrações financeiras em 29 de Junho de 2020. A modificação foi porque existiam 
vários projectos na categoria de obras em curso que tinham um saldo de 2 566 615 057 Me-
ticais, para o qual tinha sido feito o pagamento na totalidade contudo os trabalhos permane-
ciam inabacados depois de vários anos, resultando numa dúvida acerca da recuperabilidade 
do montante registado em imobilizado corpóreo e incorpóreo.

Responsabilidade da Direcção Geral do INSS pelas Demonstrações Financeiras 

A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação adequada das de-
monstrações financeiras de acordo com o Plano de Contas Específico para o Sistema de Se-
gurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990, e por um sistema 
de controlo interno relevante para a preparação de demonstrações financeiras que estejam 
livres de distorções materiais, devidas a fraude ou erro. 

Na preparação das demonstrações financeiras, a Direcção Geral do INSS é responsável por 
avaliar a capacidade do INSS continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade e 
utilizar a base contabilística da continuidade, a menos que a Direcção Geral pretenda dissol-
ver o INSS e cessar as operações, ou não tenham alternativa senão fazê-lo.

Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras 

Os nossos objectivos são obter uma segurança razoável se as demonstrações financeiras 
como um todo estão livres de distorções materiais, devido a fraude ou erro, e em emitir um 
relatório de auditoria que inclua a nossa opinião. Uma segurança razoável é um alto nível 
de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as ISAs 
detectará sempre uma distorção material quando existir. As distorções podem resultar de 
fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no agregado, quando 
se pode razoavelmente esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores 
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos o julgamento profissional e 
mantemos o cepticismo profissional durante a auditoria. Nós, igualmente:

•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financei-
ras, devido a fraude ou erro, desenhamos e implementamos procedimentos de audito-
ria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de auditoria que seja suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção 
material resultante de fraude é maior do que para uma resultando de erro, uma vez 
que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, declarações 
falsas ou a derrogação do controlo interno.

•	 Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria, a fim de 
desenhar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas 
não para expressamos uma opinião sobre a eficácia do controlo interno. 

•	 Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contabilísticas e divulgações feitas pela Direcção.

•	 Concluímos sobre a adequação do uso por parte da Direcção do pressuposto da conti-
nuidade e com base na evidência de auditoria obtida, se existe uma incerteza material 
relacionada a acontecimentos ou condições que possam suscitar uma dúvida signifi-
cativa sobre a capacidade do INSS de continuar a operar de acordo com o pressupos-
to da continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza material, somos obriga-
dos a chamar a atenção no relatório do auditor, para as divulgações relacionadas nas 
demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam inadequadas, modificar a 
nossa opinião. As nossas conclusões baseiam-se na evidência de auditoria obtida até a 
data do nosso relatório de auditoria. No entanto, acontecimentos ou condições futuras 
podem fazer com que o INSS deixe de operar segundo o pressuposto da continuidade.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, incluindo as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as transa-
ções e eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação apropriada.

Comunicamos com a Direcção Geral do INSS sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado 
e os prazos da auditoria e as constatações de auditoria significativas, incluindo quaisquer 
deficiências significativas no controlo interno que identificamos durante a nossa auditoria.

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014

Representada por:

Relatório dos Auditores Independentes

Jovens finalistas dispostos a aderir à Segurança Social
Jovens finalistas do Instituto de Formação Profissional (IFP) da 

Beira, manifestaram, há dias, a sua vontade de aderirem, em massa, 
ao Sistema de Segurança Social, como forma de, ainda cedo, prepa-
rarem a sua vida social do futuro, bem como dos seus dependentes. 
Trata-se de 120 finalistas que se desafiaram nesse sentido, durante o 
seminário provincial de segurança e saúde no trabalho.
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VI – Demonstrações Financeiras
VI.i. Balanço

VI.ii. Demonstração de Resultados

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

VII - Notas às Demonstrações Financeiras
Introdução

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), é uma entidade pública criada pelo Decreto nº 
17/88, de 27 de Dezembro, como instituição gestora do regime de Segurança Social Obrigatória, 
dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e de património 
próprio. O INSS é tutelado pelo Ministro do Trabalho e Segurança Social.

O Sistema de Segurança Social visa pois, garantir a prestação da assistência aos trabalhadores 
em casos de doença, acidente, maternidade, invalidez, velhice bem como aos seus familiares, em 
casos de morte e noutros a definir futuramente, atendendo às possibilidades económicas do País 
e à capacidade administrativa do próprio sistema.

7. Bases de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos 
definidos no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado por Despa-
cho Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

As Notas às demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base formatos geralmente 
adoptados em Moçambique, com as necessárias adaptações, de forma a facilitar a sua leitura e 
compreensão, tendo em conta o escopo do negócio do INSS.

7.1 Políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados

As principais políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na elaboração das demon-
strações financeiras foram os seguintes:

(a) Custo histórico

As demonstrações financeiras foram preparadas em observância do princípio da convenção do 
custo histórico, exceptuando determinadas contas cujo método de registo vem expressamente 
referido.

(b) Saldos e transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira (diferente do Metical) são registadas para Metical ao câm-
bio da data da transação usando o câmbio do BIM.

Os activos e passivos monetários em moeda extrangeira à data de balanço são convertidos para 
Metical à taxa de câmbio do BIM da data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais apurados nas 
datas dos pagamentos e recebimentos, bem como a actualização dos saldos na data do balanço, 
são reconhecidos na conta Resultados Extraordinários do Exercício.

(c) Imobilizações Financeiras
As imobilizações financeiras, que representam os investimentos financeiros do INSS 
estão registadas ao custo de aquisição, líquido de perdas por imparidade acumuladas, 
com excepção das partes de capital em empresas cotadas, que são reconhecidas ao seu 
Justo valor.

(d) Imobilizado Corpóreo
O Imobilizado Corpóreo é registado inicialmente ao custo de aquisição, acrescido das 
despesas adicionais de compra e instalação, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas e perdas por imparidade. Depois do reconhecimento inicial, os itens de 
imobilizado corporeo são sujeitos a uma reavaliados por um avaliador independete em 
intervalos regulares de 5 (cinco) em cinco anos. O resultado da reavaliação é registado 
por contrapartida de reserva de reavaliação em capitais próprios e realizado anual-
mente na mesma proporção das amortizações do exercício desses intens reavaliados.

(e) Imobilizado Incorpóreo
O Imobilizado Incorpóreo, representado por software e encargos plurianuais, encon-
tra-se registado ao custo de aquisição, líquido de amortizações acumuladas e perdas 
por imparidade.

(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo
As amortizações são calculadas numa base anual, obedecendo o método das quotas 
constantes, utilizando as taxas máximas previstas na legislação fiscal em vigor, que se 
considera representarem de forma satisfatória a vida útil estimada dos bens.

As taxas de amortizações mais importantes são as seguintes:

Edifícios e outras construções                                                                2%
Equipamento de Transporte                                                     20% - 25%
Equipamento administrativo e mobiliário diverso                        10%
Outros bens imobilizados                                                       10% - 16,7%
Equipamento informático                                                                 14,28%
Estudos e consultoria, Software – SISSMO                                     33,3%

g) Existências
O custo das exostências compreende o preço da factura e todas as despesas de compra 
incorridas. As existências estão valorizadas ao custo médio ponderado.

h) Receitas de Contribuições
A taxa de contribuições vigente e obrigatória é de 7%, sendo 4% a cargo das entidades 
empregadoras e 3% suportada pelos trabalhadores.

As contribuições são reconhecidas e registadas no momento em que são recebidas.

(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de 
emissão das ordens de pagamento.

(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)

As restantes receitas e despesas são reconhecidas e registadas no momento da liq-
uidação, ou seja, formalmente documentadas, ou quando a transferência de usufruto 
dos correspondentes direitos e/ou obrigações já se efectivou

7.2 Disponibilidades

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

7.3 Contribuintes
O saldo da rubrica de Contribuintes, no montante de 4.452.282.477MT (2019: MT 
2.598.856.790MT), representa o valor contabilístico em dívida dos cerca de 131.066 
(2019: 118.024) contribuintes inscritos no Sistema de Segurança Social, sendo que 
deste total apenas 52.962 (2019: 45.692) são activos, o qual resulta da diferença entre 
as declarações de remunerações e as efectivamente pagas através das guias de depósi-
to. Inclui ainda as multas, Juros de mora e o valor dos cheques devolvidos pelos bancos 
não regularizados à data do balanço.

7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações
O saldo da rubrica de Devedores por rendimentos e amortizações, no montante de 
225.417.390MT (2019:  225.381.005MT), compreende os créditos sobre terceiros 
representativos de rendimentos e amortizações a receber, sendo que, em referência 
a 31 de Dezembro de 2020, respeita à especialização de juros de depósitos à prazo, 
obrigações e bilhetes de tesouro, bem como dos dividendos relativos ao presente exer-
cício, mas que serão pagos no exercício seguinte. 

7.5 Outros Devedores
O saldo da rubrica de Outros devedores, no montante de 522.614.559MT (2019: 
520.103.877MT), diz respeito aos movimentos com terceiros não abrangidos por 
qualquer das contas pertencentes a esta classe. Relativamente ao ano anterior, repre-

Cozinheiros e confeiteiros massificam adesão ao sistema
A Associação dos Confeiteiros e Cozinheiros de Moçambique 

está a trabalhar, em articulação com as entidades empregadoras e 
patronais, bem como com o INSS, na massificação da inscrição 
dos seus associados no Sistema de Segurança Social e a garantir 
que as contribuições ou descontos salariais sejam canalizados re-
gularmente ao Sistema, como forma de preservar o futuro.
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senta um aumento no saldo de 2.510.682MT. No decorrer do exercício, a provisão para a cober-
tura dos riscos para devedores em imparidade aumentou em 30.958.362MT, tendo se situado 
em 365.093.690MT no final do exercício. A tabela a seguir apresenta a decomposição do saldo:

A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

7.6 Existências
O saldo  das existências, no montante de 420.679MT (2019: 432.890MT), refere-se ao inventário 
de brochuras de legislação sobre o Sistema. 

7.7 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo
No presente exercício, de entre várias realizações registadas nesta rubrica, destaca-se a con-
clusão do edifício da Delegação Distrital de Matutuine que foi transferido de imobilizado em cur-
so para construções.

Adições em edifícios e outras construções representa o desembolso parcial sob forma de Dação 
de imóveis do Extinto Nosso Banco no qual o INSS era accionista.

Adições em imobilizações em curso corresponde a construção do edifício sede da Delegação 
Provincial de Cabo Delgado, Delegação Distrital de Buzi e Delegação Distrital de Angoche

As amortizações da rubrica de imobilizações incorpória (Software – SISSMO), ascenderam a 
100.428.324 dos 74.938.077 referem a imobilizações transferidas de 2019 e 28.490.248 re-
fer-se a amortizações de aquisições do período.

As Amortizações e Reintegrações do Exercício em análise ascenderam a 385.302.720MT (2019: 
490.032.550MT), o que representa uma diminuição de 104.729.830MT, devido a existência de 
bens cuja a sua vida util chegou ao fim no exercicio de 2019. 

7.8 Imobilizações Financeiras
A rubrica de Imobilizações Financeiras para o presente exercício económico foi reavaliada em 
função do desempenho específico das Sociedades Participadas, sendo que a posição financeira 
é de 13.223.140.727MT (2019: 11.412.850.026MT), tendo-se registado 748.843.485MT como 
perdas por imparidades acumuladas de exercícios anteriores e 469.057.237MT no presente ex-
ercício. A sua composição está conforme a tabela que se segue:

A provisão para para imobilizações financeiras decompõem-se como se segue:

7.9 Despesas Antecipadas
O saldo de Despesas antecipadas, no montante de 4.450.240MT (2019: 23.771.499MT), repre-
senta as despesas liquidadas no exercício e que dizem respeito ao ano seguinte. 

7.10 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 31.647.064MT (2019: 49.204.593MT)   representa os va-
lores retidos pelos centralizadores para pagamento de prestações aos beneficiários. Comparati-
vamente ao exercício anterior reduziu em 17.530.529MT.

7.11 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 6.959.291MT(2019: 94.933.335MT), representa o valor 
das pensões processadas e não reclamadas pelos legítimos beneficiários antes da entrada em 
prescrição. Comparativamente ao exercício anterior reduziu em 87.974.044MT.

7.12 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 52.473.812MT(2019: 50.345.790MT), representa o valor 
dos subsídios por morte processados, que à data de encerramento do exercício findo em 31 
de Dezembro, ainda não haviam sido pagos. Comparativamente ao exercício anterior a conta 
aumentou em 2.128.022MT.

7.13 Despesas com Acção Sanitária e Social
O saldo desta conta, no valor de 1.756.149MT (2019: 2.020.928MT), é referente às despesas 
processadas e ainda não pagas, destinadas a atender carências específicas das famílias e da co-
munidade. Em relação ao exercício anterior, diminuiu em 264.779MT.

7.14 Prestações em Prescrição
O saldo desta conta, no montante de 42.293.125MT (2019: 44.031.552MT), representa as 
prestações processadas nas contas pagadoras precedentes desta, que, no entanto, não foram 
ainda reclamadas, aguardando o prazo legal de prescrição (prazo de prescrição igual a três anos, 
conforme o nº 2 do art.30, da Lei 4/2007 de Fevereiro). Relativamente ao ano anterior, diminuiu 
em 1.738.427MT.

7.15 Sector Público Estatal
Esta rubrica regista as operações inerentes à liquidação de taxas, contribuições, quotizações à 
administração Central e Local e outros organismos afins. O seu saldo ascende a 49.256.719MT 
(2019: 33.361.782MT), o que comparativamente a 2019 representa um aumento de 
15.894.937MT.

7.16 Fornecedores
O saldo desta conta, no valor de 14.579.768MT (2019: 10.903.969MT), representa os encargos 
assumidos e não liquidados no exercício, referentes a fornecimentos por terceiros de bens e 
serviços, o que comparativamente a 2020 representa um aumento de 3.675.799MT

7.17 Empréstimos Obtidos
O saldo desta conta, no montante de 54.337.506MT (2019: 71.649.015MT), representam lo-
cações financeiras para equipamento de transporte, obtidas junto da Banca Comercial à taxa de 
juro Prime Rate do Sistema Financeiro publicado pelo Banco de Moçambique, deduzido de um 
spread de -2% (menos dois por cento), com datas início de 12 de Abril, 24 de Maio, 1 de Julho, 
12 de Novembro e 30 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2021 respectivamente. Com 
duração de 24 meses.

7.18 Adjucatários com Cauções
O saldo desta conta, no valor de 2.400.303MT (2019: 1.706.620MT), representa o valor das ga-
rantias bancárias dos fornecedores e de outros devedores credores diversos, o que comparati-
vamente a 2019 representa um aumento de 693.683MT.

7.19 Outros Credores
O saldo desta conta, no montante de 51.584.892MT (2019: 71.699.263MT), representa os mov-
imentos com terceiros não abrangidos por qualquer uma das contas precedentes desta classe. 

7.20 INSS - Contribuições e Adicionais
O saldo desta conta, no montante de 4.452.282.477MT (2019: 2.598.859.562MT), indica a dif-
erença entre as contribuições efectivamente recebidas através das guias de depósito e as declara-
das nas remunerações. Comparativamente ao exercício anterior aumentou em 1.853.422.915MT.

7.21 Receitas Antecipadas
As receitas antecipadas ascenderam a 22.761MT (2019: 212.351MT) e dizem respeito às receit-
as recebidas no exercício, cujo proveito só será reconhecido no exercício seguinte.

7.22 Reservas
Não estando determinado por lei o aumento do valor do activo imobilizado bem como da co-
bertura actuarial dos regimes de prestação social não compreendidos no Sistema de Segurança 
Social, não foram criadas as Reservas de Reavaliação de Imobilizações e Reservas Gerais do Siste-
ma, respectivamente, nos termos definidos nos artigos nºs 38 e 39, do Diploma Ministerial n.º 
45/90, de 9 de Maio.

A conta de reservas compreende as reservas técnicas e de capital, como ilustra o quadro abaixo:

De acordo com a tabela acima, o saldo das reservas observou um aumento na ordem de 24,65%, 
se comparado com o período anterior.

7.23 Contribuições do Regime
Regista-se nesta conta o valor das contribuições arrecadadas no exercício, provenientes do 
regime geral e de outros regimes abrangidos pelo sistema, o qual é distribuído pelos ramos 
doença (1%), pensões (3.25%), morte (1%) e administração (1.75%), de acordo com as per-
centagens legalmente definidas. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a re-
ceita de contribuições foi de 11.705.214.356MT (2019: 10.964.691.670MT), representando um 
aumento na ordem de 6,75% em relação ao ano de 2019.

7.24 Outras Receitas
A conta de outras receitas apresenta-se como segue:

Vendas – Regista as vendas de brochuras da legislação de Segurança Social.

Receitas Financeiras Correntes – Regista os juros vencidos de depósitos à ordem 
(19.281.796MT), depósitos a prazo (2.370.086.595), juros de obrigações e bilhetes do tesouro 
(912.967.220MT), Rendimentos de aplicações em Papel Comercial, diferenças de câmbio fa-
voráveis (18.317.023MT).

Receitas Suplementares – Regista os proveitos que resultam de arrendamento de imóveis do 
INSS e do património do Ex-FAST, nomeadamente edifício Sede, edifício de Chimoio, edifício de 
Lichinga, Pousada de Chóckwe, Fabrica de Refeições de Maputo e Centro de Repouso de Namaa-
cha, Condomínio Mulala Residence, Centro de Conferência Regional de Gaza.

Receitas com Acção Sanitária e Social – Regista o valor das prestações prescritas (processa-
das e não reclamadas dentro do prazo legal de prescrição), e os proveitos resultantes da apli-
cação de multas e juros de mora.

Outras Receitas – Regista o valor da venda de cadernos de encargo e outros proveitos não 
cobertos pelas contas precedentes desta classe.

A tabela a seguir demonstra a composição do saldo:

Complementando o atrás descrito, o quadro a seguir sintetiza a estrutura das receitas e a sua 
evolução, no biénio 2020/2019:

INSS e SINED procuram facilidades para canalização de contribuições
O sindicato nacional dos empregados domésticos de Mo-

çambique (SINED) e o INSS renovaram o compromisso de 
continuar juntos a trabalhar na criação de condições favoráveis, 
sobretudo facilidades, para a canalização de contribuições dos 
seus membros ao Sistema de Segurança Social, dada a natureza 
da actividade deste grupo social.
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Visando auscultar os intervenientes do Mercado de 
Capitais, ou seja, Operações de Bolsa e Central de 
Valores Mobiliários - CVM e transmitir conheci-
mentos sobre os procedimentos operacionais em 
vigor a Bolsa de Valores de Moçambique realizou, 

recentemente, mais um Ciclo de Negócios, no qual o presidente 
do Conselho de Administração (PCA) da Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), Salimo Vala, defendeu ser uma alternativa 
viável para as empresas terem o financiamento a baixo custo.

Os empresários moçambicanos 
ainda enfrentam barreiras para ace-
der ao financiamento. Para mostrar 
janelas de oportunidade que podem 
permitir as empresas terem acesso a 
dinheiro barato, a Bolsa de Valores de 
Moçambique organizou recentemen-
te o “Ciclo de Negócios – BVM”.

Para Salimo Valá, o encontro 
“serviu para se identificar os aspectos 
mais críticos no sistema de negocia-
ção e registo na central de valores 
imobiliários, mas também é uma 
oportunidade de passar a mensagem 
de que as empresas que estão cotadas 
na bolsa, quer no ramo obrigacionista 
ou acionista, tem o dever e obrigato-
riedade de prestação de informação 
ao mercado e aos investidores. É 
necessário nos aproximarmos mais 

destes intervenientes do mercado 
que são os correctores de bolsas que 
efectivamente são a força de venda da 
bolsa de valores”, destacou.

De acordo com Valá, o sector da 
indústria é vital para o crescimento 
da economia moçambicana, por isso 
destaca que, à luz do memorando 
de entendimento rubricado com a 
Associação de Comércio Indústria 
e Serviços (ACIS), as empresas na-
cionais terão mais visibilidade, tanto 
a nível nacional e internacional, ten-
do também destacado que o gros-
so das empresas nacionais não tem 
uma organização transparente, o que 
de certa forma dificulta o acesso ao 
financiamento.

“Um dos grandes desafios que 
enfrentamos tendo em conta que a 

BVM permite que os empresários possam se financiar a 
custo mais baixo – considera Valá

Bolsa de Valores é uma alternativa. 
Há algum problema de acesso ao fi-
nanciamento e também o custo do 
financiamento. A Bolsa de Valores 
pode ser uma alternativa viável por-
que permite que os empresários pos-
sam se financiar a custo mais baixo. 
Um outro desafio é a organização e 
transparência das empresas, as empre-
sas podem obter financiamento mais 
barato, mas têm de estar organizadas. 
A bolsa é um instrumento de formali-
zação da economia. Muitas empresas 
não têm contabilidade auditada e não 
têm contas em dia”, declarou Valá, 
para depois acrescentar que apesar da 
disponibilidade das instituições ban-

cárias os empresários ainda se quei-
xam do custo elevado do dinheiro.

Por seu turno, o presidente da 
Associação de Comércio, Indústria 
e Serviços (ACIS), Edson Chichon-
gue, apontou que em Moçambique 
poucas são as empresas que têm co-
nhecimento sobre o funcionamento 
da bolsa de valores, tendo assegurado 
que estão a ser levados esforços para 
superar essa barreira.

“Mesmo com o problema que as 
empresas vêm apresentando no aces-
so ao financiamento na sua maioria 
continua recorrendo a banca comer-
cial como alternativa porque não tem 
informação relevante sobre o papel 

da bolsa. O memorando é para dina-
mizar a cooperação que a ACIS tem 
com a Bolsa de Valores de Moçambi-
que no sentido de levar a mensagem 
sobre os produtos e serviços da bol-
sa para as empresas. O esforço passa 
por superar esse défice de informação 
e que doravante mais empresas mo-
çambicanas vejam a bolsa de valores 
como alternativa de capitalização.

Chichongue observa ainda que o 
dinheiro continua caro em Moçam-
bique, o que de certa forma limita a 
capacidade das empresas investirem e 
criarem mais postos de emprego.

“Enquanto regulador, o Banco de 
Moçambique está a fazer muito bem 
o papel de controlar a inflação, mas 
não basta tomar medidas que garan-
tam o controlo da inflação, é preciso 
olhar que implicações essas medidas 
terão sob o ponto de vista socioeco-
nómico. As empresas precisam de se 
financiar para garantir o seu finan-
ciamento, sobretudo no contexto de 
empresas moçambicanas, as que re-
gistaram muitos choques. Elas preci-
sam de dinheiro para se financiar e o 
dinheiro continua caro e isso significa 
que as empresas têm pouca capacida-
de de investir e não conseguem criar 
postos de trabalho.

Uma alternativa viável ao financiamento

Duarte Sitoe

DIVULGAÇÃO 

7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número 
incluiem Pensões e subsídios)
As Prestações do Regime compreendem o pagamento de despesas abrangidas pelo Sistema de 
Segurança Social, previstas na lei do mesmo Sistema, as quais se apresentam como segue:

7.26 Despesas Administrativas
 As Despesas Administrativas compreendem as despesas correntes de funcionamento e 
outras de capital, conforme a seguir se apresenta:

Complementando o atrás descrito, o quadro abaixo sintetiza a estrutura das despesas e a 
sua evolução no biénio 2020/2019. Importa referir que as Despesas Administrativas de 
2020 incluem o valor das Despesas Com Acção Sanitária e Social.

7.27 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício
O saldo total das provisões foi de 1.516.381.069 MT (2019: 39.114.936MT), sendo que, 
as Imobilizações Financeiras tiveram como base a reversao das provisoes da Moçam-
bique companhia de Seguros - MCS 378.714MT, e a criacao da provisao da Cervejas de 
Moçambique - CDM de 149.222.850MT, decorrentes da descida do preço de Mercado 
das Acções da CDM para 60MT contra os 136.5MT em 2019, as Imobilizações Corporeas 
incideram sobre a obra em letígio no valor 1.330.131.058 MT e os outros credores no 
valor de 37.405.875MT.

7.28 Resultados Extraordinários do Exercício
O saldo desta conta é devedor no montante de 536.857.883MT, (2019: 649.743.134MT Cre-
dor), compreende as operações que não fazem parte da actividade normal do Instituto no-
meadamente a receita proveniente de abate de bens, juros de mora no pagamento de rendas 
de inquilinos, diferenças câmbios e alienação de viaturas.

7.29 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores
O saldo desta conta é credor no montante de 1.021.884.249 (2019: 101.881.828Mt credor), 
compreende as regularizações respeitantes a exercícios anteriores, incluindo, nomeada-
mente, a recuperação de processamento de custos e proveitos não reconhecidos nos exer-
cícios a que dizem respeito.

7.30 Resultado Líquido do Exercício
O Resultado líquido do exercício corresponde ao crédito entre os custos mais perdas e prove-
itos acrescidos de ganhos, registados durante o exercício, totalizando 5.679.389.637MT 
(2019: 7.185.219.679MT). Refira-se que o resultado apresentado corresponde a uma re-
dução em relação ao exercício anterior na ordem de 20.96%. 

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados
Nos termos de disposto nos nºs 1 a 4 do artigo 112, do decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro, 
propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados do Exercício, conforme se ilustra no quadro 
abaixo:

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo, 18 de Abril de 2022

Lançada primeira pedra para edifício do INSS em Malema
A ministra de Trabalho e Segurança Social, Margarida Adamugi 

Talapa, lançou, há dias, na vila sede do distrito de Malema, a primei-
ra pedra para a construção da delegação distrital do INSS. Trata-se 
de um empreendimento que vai ocupar uma área de 224.79 m², 
sendo implantado num terreno de 900 m². O mesmo vai assistir a 
mais de 100 contribuintes, 1.800 beneficiários, incluindo os TCP. 
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Os famosos “rankings” que elencam a Esco-
la Portuguesa em Maputo e dos Estabeleci-
mentos de Ensino (principalmente) em Por-
tugal, mediante os resultados dos seus alunos 

nos exames nacionais, assunto que fez manchete e que 
agitou a Comunicação Social recentemente, só serviu 
mesmo para alimentar páginas nas redes sociais, a cumprir 
a tradição desde que foram inventados. Raios os partam!

Para quem desconhece, o processo passa por ordenar, 
inferir e proceder a uma análise pouco criteriosa e pou-
co credível, apesar da objectividade dos resultados, pois 
acabam (sempre) por fazer comparações sobre quais as 
melhores Escolas do País e quais as piores — isto natu-
ralmente em qualquer parte que seja.

Trata-se de uma depuração deturpada, sendo que com-
para realidades escandalosamente incomparáveis. Um au-
têntico desfile de vaidades e de aparências, o mesmo será 
dizer que as crianças pobres perderam e as ricas ganha-
ram, certo? Que grande novidade!!!

As notícias são veiculadas aparentando tratar-se de algo 
equitativo ou justo. O que não é de todo verdade, os re-
sultados representam uma verdadeira falácia, pela injusti-
ça que encerram. E a Comunicação Social — sobretudo 
a portuguesa, embora a moçambicana não fique muito 
atrás —, que conscientemente amplificam e reproduzem 
“estas patranhas”, prestam-se a representar o papel de 
um desbragado braço armado de interesses particulares, 
a fazer-lhes propaganda descarada, pisando no trabalho 
duro de tantos Professores e guetizando ainda mais tantos 
miúdos. E aqui os alunos matriculados na Escola Portu-
guesa, em Maputo, “apanham por tabela”, naturalmen-
te. Cá como Lá!

Que sentido faz uma corrida entre um cavalo e um cara-
col? Acham porventura que se o caracol se esforçar muito, 
imprimir toda a sua vitalidade, irá ganhar a corrida?

Rankings das escolas, só a própria expressão aquilatada 
já diz quase tudo sobre o que se pensa sobre a Educação. 
Não passa de um instrumento ao serviço de uma Agenda 
Política para beneficiar a Escola Privada em detrimento da 
Escola Pública — convenhamos.

Como se não bastasse, trata-se de algo completamente 
distorcido, enviesado, uma total aberração. As escolas são 
completamente diversas, “faunamente” falando: as Pri-
vadas são equinos, enquanto que as Públicas são molus-
cos. E não é por se fazerem estas ridículas comparações 
que se eclipsam as discrepâncias, os constrangimentos 
Económicos, Sociais, Geográficos e a prática dos colégios, 
de escolherem os seus alunos conforme o pedigree.

O Ensino Privado — e podemos citar o exemplo da Es-
cola Portuguesa de Maputo — tem maioritariamente resul-
tados melhores nos exames porque faz uma concorrência 
desleal com a maioria das Escolas Moçambicanas, embora 
as Disciplinas e as Matérias, em termos de comparação 
e equivalência, sejam diferentes, como não podia deixar 
de ser. Em grande parte porque recruta e recebe alunos 
por “castas”, os chamados “filhos” dos Políticos, Gover-
nantes da FRELIMO e de outras “classes de graúdos”, 
com apoio escolar e explicações privadas, transporte à 
porta dos “papás”, das “mamãs” ou simplesmente dos 
“motoristas” que vêm buscar “os Meninos”— e instala-
ções de primeira. Isto sobretudo em Maputo. Quem não 
conhece entre nós a Moderna Escola Portuguesa?

Contudo, embora os rankings pretendam passar uma 

imagem de imaculada objectividade, de um facto palpável 
e comprovado, encerram, no entanto, uma grande aleato-
riedade, pois os seus principais indicadores, os Alunos e 
os Professores, são variáveis e estão em permanente mu-
tação, temos de reconhecer. Não existe fundamento cien-
tífico nestes resultados, há apenas um negócio (que até 
há uns anos atrás os Trimestre eram pagos em Dólares 
USD ou em EUROS), além de constituir uma repetida e 
gigante promoção, há que dizê-lo. Por outro lado, o ME-
TICAL muito raramente era utilizado como forma de pa-
gamento nos estabelecimentos de ensino moçambicano, 
incluindo na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
nas Décadas de 80 e 90 do Séc. XX.

Se são os rendimentos que garantem o acesso aos colé-
gios, não resta a dúvida de que é de um privilégio que se 
trata, e “estas classificações batoteiras” caluniam a Es-
cola Pública de facilitista e de prestar um serviço público 
de menos boa Qualidade, quando na realidade foi a Escola 
Pública, e não a(s) Privada(s), o principal garante do nosso 
desenvolvimento. Fez-nos passar de 30% de Analfabetis-
mo, em 1974, para uma percentagem residual.

As Escolas Públicas Portuguesas ou as Escolas Moçam-
bicanas no nosso País albergam todos e têm obrigatoria-
mente de ser inclusivas — concluímos nós! —, porque 
é uma Escola pensada para todos: do mais miserável ao 
mais burguês, do menos capacitado ao mais capacitado, 
e mediante a realidade que possui cumpre o melhor que 
pode com os escassos meios que lhe são proporciona-
dos, sobretudo com as Escolas do Ensino Moçambicano, 
onde os Professores e todo o pessoal Funcionário são 

miseravelmente pagos. Estabelecer comparações aleato-
riamente entre escolas, sem atender às variáveis das equa-
ções e à Realidade Económica e Social de Moçambique 
e dos seus discentes, é ser-se no mínimo moralmente de-
sonesto. Em Portugal já não será bem assim, porque as 
condições, apesar de tudo, são um pouco melhores, dado 
as condições do custo de vida e dos vencimentos em vi-
gor (embora, insuficientes...)

A melhor garantia de sucesso de um aluno continua a 
ser o meio social de onde provém e os seus bastidores 
familiares. É contra a desigualdade social que actualmente 
a Escola Pública Moçambicana se bate. Todos os dias se 
trabalha para que os Alunos que a frequentam possam al-
mejar melhor qualidade de vida do que as Gerações ante-
riores. E é urgente que se ACABE de uma vez por todas 
«com as falcatruas» de passarem Alunos de Ano Es-
colar, mediante pagamento antecipado dos Encarregados 
de Educação aos Professores por “debaixo da mesa”... 
E a verdade é que quase todos têm conhecimento desta 
triste realidade e não acontece nada a quem suborna e a 
quem é subornado... Será por falta de Fiscalização ou de 
Desinteresse e Compadrio?!... Deixamos a pergunta “no 
ar”.

A notícia metralhada pela Comunicação Social, seja ela 
qual for, é que a Escola Pública está a perder a luta, sendo 
certo que estes “rankings” servem apenas para estigma-
tizar as escolas que aparecem nos últimos lugares, como 
se não estivessem a cumprir bem o seu papel, à luz da 
ideia de que a Competição e a Meritocracia favorecem a 
aprendizagem. E por aqui ficamos. 

OPINIÃO

AS DIFERENÇAS ENTRE 
O ENSINO PÚBLICO

E PRIVADOAfonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

PUBLICIDADE
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Fora dos boatos mais ou menos 
credíveis temos, agora, a situação 
oficial das contas do Estado, ac-
tualizadas ao primeiro semestre de 

2022. Tais dados podem ser encontrados 
no relatório do Balanço do Plano Econó-
mico e Social e do Orçamento do Estado. 
Os elementos principais a serem destaca-
dos são os seguintes:

1.      Comparativamente ao ano passado, 
as despesas aumentaram de 6,6%;

2.      Comparativamente ao ano passa-
do, as despesas no pessoal aumentaram de 
4,2%, com incremento de 3,5% para os sa-
lários do pessoal e 22,9% nas demais despe-
sas para o pessoal;

3.      Os juros externos cresceram de 
35,1% em relação ao ano passado;

4.      O Estado já gastou mais de 55% da 
dotação anual em transferências correntes 
(+6,9% com relação a 2021); tais despesas 
devem ser atribuídas, segundo consta no 
relatório, às maiores transferências a autar-
quias, embaixadas, pensões, entre outras; 
Vice-versa, as transferências correntes às 
famílias reduziram de 0,2%.

Este breve quadro representa uma parte 
de como as disponibilidades financeiras do 
Estado estão sendo gastas e quais as pers-
pectivas para o segundo semestre deste ano. 
Acima de tudo, ficou claro, lendo o relatório, 
que o Estado gasta cada vez mais dinheiro, 
e cada vez mais dinheiro com relação aos 
recursos de que dispõe. Com efeito, se anos 
atrás tinha sido iniciada uma política de 
contenção de custos, agora esta política não 
está a se manifestar. Esta circunstância re-
sulta muito grave, se se pensa que o Estado 
moçambicano tem uma dívida pública ele-
vada, que já ultrapassou 100% do PIB, ou 
seja, de quanto o país está em condições de 
produzir. Esta tendência não é nova, pois 
ano passado também registou-se um incre-
mento neste sentido. Dentro desta tendên-
cia, as despesas para o pessoal tiveram uma 
incidência considerável, com um incremen-
to concentrado no item das “demais despe-
sas” para o pessoal: um item que, fora dos 
salários, deixa muitas perplexidades sobre a 
forma de gestão da função pública, e que 

resulta dificilmente fiscalizável, diferen-
temente dos vencimentos. Estando numa 
condição de fraca confiança diante a comu-
nidade internacional, os juros cresceram de 
forma muito importante, agravando assim 
os recursos passivos necessários para sus-
tentar a viabilidade da gestão pública. Final-
mente, as transferências correntes de tipo 
institucional incrementaram, em detrimen-

to às transferências às famílias. Poderia isto 
dizer que as famílias – sobretudo as menos 
abastadas – estão a receber menos apoio 
financeiro por parte do governo, ao passo 
que instituições descentralizadas e embaixa-
das estão a receber mais. Uma opção, esta, 
que risca de meter em grande dificuldade 
muitas famílias, que já hoje não conseguem 
chegar até o fim do mês.

No meio desta situação económico-finan-
ceira, a proposta do Embaixador russo em 

Maputo foi tempestiva e aliciadora. O diplo-
mata do Moscovo lançou a ideia de que o 
Estado moçambicano, que tantas dificulda-
des está a encontrar neste momento de for-
te crise, poderia comprar os combustíveis 
de que precisa diretamente da Rússia, pa-
gando em rublos. E deixando, consequen-
temente, de lançar concursos para importar 
os combustíveis.

A proposta é aliciante porque o merca-
do russo é certamente mais barato do que 
o mercado internacional, principalmente 
ocidental, cujas empresas energéticas geral-
mente ganham estes concursos. Entretanto, 
existem dois entraves muito relevantes, que 
induziram, de momento, o ministro Car-
los Zacarias a ganhar tempo: por um lado, 
existem elementos procedimentais. A im-
portação de gás e petróleo é feita mediante 
concurso público aberto, em que o gover-
no acaba escolhendo a proposta melhor do 
ponto de vista económico, mas também a 
mais confiável do ponto de vista da capa-
cidade de garantir um abastecimento con-
tínuo e sem interrupções da matéria-prima. 
Por outro lado, razões políticas aconselham 
Maputo para reflectir muito bem antes de 
aprovar a proposta russa: diante do cenário 
de finança pública acima descrito, o Fundo 
Monetário Internacional anunciou há pou-
cas semanas que vai retomar o apoio a Mo-
çambique. Com uma guerra em curso entre 
Rússia e Ucrânia (apoiada pelas potências 
ocidentais), a aceitação da proposta avan-
çada pelo Embaixador russo soaria como 
desafio e até provocação aos parceiros oci-
dentais de que Moçambique ainda precisa. 
Ao mesmo tempo, porém, o risco é de que 
possa haver um pioramento do balanço pú-
blico, de forma a que poupar dinheiro para 
comprar combustível tornar-se-ia um ele-
mento-chave para conter os prejuízos.

O dilema dos próximos meses poderá ser 
justamente este: abrir as portas de forma 
definitiva à Rússia de Putin, ou continuar 
na linha de uma neutralidade com prefe-
rência para os parceiros ocidentais? A si-
tuação social, financeira e política dirá em 
breve qual das duas opções o governo de 
Moçambique irá escolher.

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo Despesa pública e 
propostas russas

No meio desta situação 
económico-financeira, a 
proposta do Embaixador 
russo em Maputo foi 
tempestiva e aliciadora. 
O diplomata do Moscovo 
lançou a ideia de que o 
Estado moçambicano, 
que tantas dificuldades 
está a encontrar neste 
momento de forte crise, 
poderia comprar os 
combustíveis de que 
precisa diretamente da 
Rússia, pagando em 
rublos. E deixando, 
consequentemente, 
de lançar concursos 
para importar os 
combustíveis.
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Em 1975, aquando da indepen-
dência nacional, havia uma úni-
ca Frelimo dentro da Frelimo, a 
Frelimo de Samora Machel. Uma 

Frelimo que se guiava através dos ideais de 
Eduardo Mondlane, centrados na unidade 
do povo moçambicano.

Uma Frelimo que defendia a democracia 
num regime monopartidário. Uma democra-
cia marcadamente socialista. Sem pluralismo 
de ideias. Sem liberdade de imprensa. Sem a 
lei de acesso às fontes. Sem alternância do 
poder. Uma democracia que se resumia na 
participação do povo moçambicano na to-
mada de algumas decisões.

Esta Frelimo, a Frelimo de 75, coesa, com 
uma linha política virada para a construção 
de uma sociedade em que tudo é de todos, 
cujos dirigentes estavam ao serviço do povo, 
tinha um projecto político para o país basea-
do na igualdade entre os cidadãos.

O discurso do general Alberto Chipande 
sobre o tribalismo, que me parece ser um 
discurso também tribalista quando ques-
tiona a exclusão de macondes (sua tribo), 
ndaus e macuas do negócio das dívidas ocul-
tas, remeteu-me a esta Frelimo, a Frelimo 
de Samora, à estilo da Frelimo de Eduardo 
Mondlane. Levou-me a lembrar-me da for-
ma enérgica com que combatia o tribalismo, 
o regionalismo e o racismo.

Defendia uma sociedade igualitária onde 
não há moçambicanos de primeira, de se-
gunda, muito menos de terceira. Uma Na-
ção em que as pessoas não sofrem qualquer 
tipo de discriminação baseada na sua cor da 
pela e na religião. O nepotismo e o amiguis-
mo também não eram bem-vindos.  

Com a Frelimo de 75, não havia ndaus, 
cenas, macuas, machanganas, machuabos, 
nhandjas, bitongas e matsuas, mas moçam-
bicanos. Não havia brancos, mestiços, in-
dianos e negros, mas sim moçambicanos. 
É isso que a Frelimo de Samora incutia nas 
cabeças de todos os moçambicanos.

Nessa época, não era politicamente correc-
to um dirigente político ou de Estado, quer 
seja ministro, director nacional ou provincial 
ou mesmo Presidente da República, nomear 

seu amigo ou familiar ou ainda alguém por 
ser da sua tribo para exercer algum cargo. 
Hoje, há tribalismo e regionalismo de assus-
tar nas instituições públicas.

A mesma Frelimo, a Frelimo de 75, sem 
alas a dentro, desenvolvia um trabalho polí-
tico forte no seio das populações. Os discur-
sos do Presidente Samora, dado à sua carga 
política e ideológica, eram objecto de estudo 
a nível das células do partido. Parecendo que 
não, isso era muito importante para desper-
tar a consciência política no seio do cidadão 
e elevar os seus níveis de patriotismo.

Trinta e seis anos depois da era samoria-
na, as coisas mudaram radicalmente. Surgi-
ram outras frelimos dentro da Frelimo. As 
frelimos de Chissano, Guebuza (hoje alas) e 
agora de Nyusi. Mudou a filosofia de abor-
dagem da política. A forma de olhar para as 
coisas e de ser e estar na política. A forma 
de relacionamento entre as várias frelimos 
dentro da Frelimo e o povo moçambicano.

O que não se devia fazer nos tempos da 
Frelimo de 75 a 86 faz-se hoje, com muito 
gosto e naturalidade. É normal, por exem-
plo, um Presidente da República, um minis-
tro, um director nacional ou provincial ou 
ainda presidente de um município nomear 
seu amigo, familiar ou alguém da sua tribo 
ou região para algum posto.

A outra mudança radical que se verificou é 
que as células do partido deixaram de ter o 
papel importante de educação política e pa-
triótica dos cidadãos e transformaram-se em 
clubes onde alguns camaradas promovem 
intrigas, tráfico de influências e, sobretudo, 
de disputa de poder.

Nas reuniões das células são elaboradas e 
lidas “sentenças” contra outros camaradas 
sem a mínima possibilidade do contraditó-
rio, num claro abuso de poder. Infelizmente, 
ao invés dos camaradas privilegiarem o de-
bate de ideias, preferem debater pessoas.

Desenham-se nomeações e exonerações 
de PCAs de empresas públicas. Identificam-
-se os que são mais camaradas do que os ou-
tros, entre dirigentes que servem ou não os 
seus interesses como detentores do cartão 
vermelho e que se acham com o direito de 

serem servidos.
Conta-se a história de um professor, na 

Macia, em Gaza, cuja nomeação para um 
certo cargo não ia sair porque alguém da cé-
lula disse aos outros camaradas que o visado 
era do MDM, ao confundir uma camisete 
com a imagem de David Simango com que 
ele foi visto com a de Daviz Simango, ex-
-líder do movimento. Não se tinha em conta 
a sua competência profissional.

Quando o general Chipande, que, por 
coincidência, pertenceu a todas as frelimos, 
incluindo a de Eduardo Mondlane, aglutina-
dor, se queixa de tribalismo e egoísmo den-
tro da Frelimo significa que falhou o pro-
jecto de um Estado uno e indivisível. Um 
Estado sem tribalismo, regionalismo e racis-
mo a que a Frelimo se propunha construir 
no país.

Falhou porque, em parte, as várias freli-
mos dentro da Frelimo abandonaram por 
completo o discurso nacionalista que em-
bandeirava a acção política da Frelimo de 
75. Os políticos de hoje acomodaram-se por 
completo. Têm outros interesses.

Ao que parece, estão mais preocupados 
em olhar para os seus umbigos do que pro-
priamente desenvolver a política. Os seus 
discursos são ocos em termos político-ideo-
lógicos. Não transmitem valores e linhas po-
líticas orientadoras ao cidadão e ao país.

Deixaram de figurar, nos discursos, pala-
vras de ordem como “Unidade, Trabalho e 
Vigilância”, apesar de continuarem actuais. 
Deixamos de ouvir, nos comícios e reuniões 
dos camaradas, gritos contra o tribalismo, 
regionalismo, racismo, nepotismo e amiguis-
mo porque estariam a disparar para o seu 
próprio pé.

Alguém já parou para pensar porque é que 
cidadãos de cor branca e indianos não são 
recrutados para o Serviço Militar Obrigató-
rio, sendo eles moçambicanos como os ou-
tros? Será que os moçambicanos são mesmo 
iguais perante a lei? Gozam dos mesmos di-
reitos e têm as mesmas obrigações? Eu acho 
que não. Esse é outro problema. O outro 
lado da história. O racismo que se manifesta 
de outra forma. 

Denunciar tribalismo 
com discurso tribalista

Alexandre Chiure
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UNITA preocupada com declarações "intimidatórias" de 
dirigente do MPLA

Dias depois do líder da UNITA, Adalberto Costa 
Júnior, ter mantido encontros com dirigentes do 
MPLA para abordar uma eventual transição pós-
-eleitoral pacífica caso ganhe as eleições, o maior 

partido da oposição em Angola criticou, esta segunda-feira, 
as declarações de um dirigente do MPLA "com conteúdos 
intimidatórios e de insinuação belicosa, acusando o partido 
no poder de defender ilegalidades e ameaçar com instabili-
dade para se manter no poder.

Em causa estão as decla-
rações do secretário do Bu-
reau Político do Movimento 
Popular de Libertação de An-
gola (MPLA) para os Assuntos 
Eleitorais, João "Jú" Martins, 
em que desmentia a existên-
cia de negociações e apeli-
dou Adalberto Costa Júnior 
de "lunático" por pensar em 
vencer as eleições que se real-
izam no dia 24 deste mês.

"Agora vem dizer que não 
abordamos nada disto? Então 
falamos de quê durante três 
horas e meia", questionou 
Costa Júnior, referindo-se ao 

encontro que manteve com 
dirigentes da UNITA, no qual, 
segundo João Martins, não foi 
abordado o tema da transição.

Para Costa Júnior, a 
reacção do MPLA deveu-se 
aos contactos que manteve 
no sábado, no Cazenga, um 
dos municípios mais populo-
sos e densamente povoados 
de Luanda, depois da UNITA 
e outros partidos da oposição 
angolana serem forçados a 
cancelar uma marcha a favor 
da transparência e legalidade 
do processo eleitoral por reco-
mendação do governo provin-

OCMAS quer apurar número de moçambicanos detidos no caso Krugersdorp
A Organização das Comunidades Moçambicanas na África (OCMAS) do 

Sul diz que vai interagir com as autoridades sul africanas para apurar o número 
de moçambicanos detidos supostamente por mineração ilegal em Krugers-
dorp. A informação foi avançada pelo Presidente da OCMAS, Feliberto Buyis-
sa, quando convidado a comentar os acontecimentos de Krugersdorp, onde 
foram detidos mais de cento e cinquenta mineiros.

cial de Luanda.
"Sentiram-se expostos. É 

preciso sair desse pensamento 
porque Angola não é uma pro-
priedade privada do MPLA", 
disse o dirigente do partido 
do Galo Negro, denunciando 
irregularidades dos cadernos 

eleitorais e reafirmando ter 
havido contactos para nego-
ciar a transição com o MPLA.

Adalberto Costa Júnior 
acusou ainda o partido que 
governa Angola desde a inde-
pendência, em 1975, de que-
rer manter o poder a qualquer 

custo.
"Ele (Jú Martins) disse que 

enquanto estivessem aqui não 
iríamos ganhar porque foram 
eles que ganharam a guerra. 
Então, o problema não é com 
a UNITA, não é com Adalber-
to, é com o povo", afirmou.

ÁFRICA 

O Departamento de Relações Internacionais e 
Cooperação da República da África do Sul 
condenou, no último sábado, os ataques is-
raelenses a Gaza, que nas últimas 48 horas 
resultaram na morte de mais de 10 pessoas, 

incluindo uma criança de cinco anos.

No comunicado assinado 
por Clayson Monyela, porta-
-voz do órgão, lê-se que é de 
grande preocupação que as 
declarações militares israe-
lenses indiquem que a opera-
ção “levaria muito tempo” e 
que os ataques em andamen-
to continuam a colocar civis 
inocentes em grave risco.

“Ataques que mataram 
civis inocentes não têm jus-
tificativa e são mais abomi-
náveis, pois são cometidos 
por uma potência ocupante 
que sitiou a faixa de Gaza 
por mais de uma década, 
contrariando o direito in-
ternacional. Como potência 
ocupante, Israel tem obriga-
ções específicas em termos 
de direitos humanos interna-

cionais e direito humanitário, 
que continua a violar sem ser 
responsabilizado”, lê-se no 
documento.

Monyela explica que a co-
munidade internacional tem 
a obrigação de garantir que o 
direito internacional não seja 
violado indiscriminadamente 
e de interromper urgente-
mente os repetidos ataques 
das forças de ocupação israe-
lenses contra civis, especial-
mente mulheres e crianças, 
bem como o bloqueio ilegal 
em Gaza.

Adiante, defende que a 
matança de crianças pelo 
governo israelense deve ser 
urgentemente abordada. O 
relatório do Secretário-Ge-
ral da ONU sobre Crianças 

África do Sul condena ataques israelenses a Gaza

em Conflitos Armados afir-
ma que houve um aumento 
alarmante de graves viola-
ções contra crianças, parti-
cularmente o aumento sig-
nificativo de assassinatos e 
mutilações de crianças no 
Território Palestino Ocupa-
do por forças israelenses du-
rante as hostilidades, ataques 
aéreos contra áreas densa-
mente povoadas e o uso de 
munição real durante as ope-
rações de aplicação da lei.

“É desanimador notar 

no relatório a verificação de 
2.934 graves violações con-
tra 1.208 crianças palestinas 
e 9 crianças israelenses. A 
responsabilidade por essas 
violações deve ser mantida 
para garantir que essas vio-
lações não continuem”, lê-se 
no documento assinado por 
Monyela.

A África do Sul concorda 
com a proposta do Secretá-
rio-Geral de que acções de-
vem ser tomadas para incluir 
Israel e outros grupos como 

partes listadas, caso não im-
plementem medidas para 
prevenir violações e melho-
rar a proteção das crianças.

O ministro das Relações 
Internacionais e Cooperação, 
Naledi Pandor, declarou re-
centemente que “a segurança 
de Israel e de suas gerações 
futuras não está na anexação 
de todos os territórios pa-
lestinos, na prisão de pales-
tinos, na construção de altos 
muros de concreto e postos 
de controle, ou no bloqueio 
contínuo de Gaza. Em vez 
disso, reside em um vizinho 
pacífico e estável, um Estado 
palestino soberano e inde-
pendente, cujos filhos, como 
crianças israelenses, podem 
ir à escola, brincar, frequen-
tar locais de culto e competir 
em atividades esportivas em 
paz e segurança. Isso pode 
ser alcançado por meio de 
diálogo sustentado, negocia-
ções e mediação, por ambos 
os lados respeitando um ao 
outro e por meio de compro-
misso e entendimento”.
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A província de Cabo Delgado 
continua a ser alvo do debate 
mediático na esfera pública mo-
çambicana e internacional, pelo 

que tem registado nos últimos cincos anos 
uma onda de terror, medo que influencia a 
dinâmica política e económica do país e de 
uma forma peculiar. E hoje Cabo Delgado, 
sob a égide semântica, é conotado como si-
nónimo de horror. E não vemos um outro 
e melhor qualificativo para a realidade lá vi-
vida.

Com este cenário que se verifica na pro-
víncia, regista-se um elevado número de 
deslocados e tresloucados, decapitação de 
vidas humanas. Os últimos dados da Save 
the Children dão conta de mais 85% da po-
pulação afectada, com destaque para as mu-
lheres e crianças que têm dificuldades de ha-
bitação e de alimentação por causa da crise 
alimentar. Associado a isto, constata-se uma 
desestabilização do sistema administrativo 
e sistémico, e derivativo das intransigências 
do cenário caótico que as ferramentas pon-
tiagudas e armas de fogo têm colocado. Isto 
aventa uma hipótese sub-reptícia de que 
está distante o credo do restabelecimento 
do tecido social moçambicano que há muito 
se encontra em frangalhos. Com o presente 
ensaio, nos propomos de certa forma a criar 
um diálogo, que tem sua urgência de ser e 
que todos os moçambicanos deviam ser par-
tícipes e proponentes do mesmo, dado que 
o que toca Cabo Delgado é essencialmente 
uma questão da nossa moçambicanidade.

Esta questão toda gravita em torno de um 
outro colossal problema, o da soberania na-
cional e territorial. A temporalidade desse 
conflito é uma questão que deve ser levada 
em conta, pois se comparada a outros con-
flitos que surgiram no mundo, a primeira 
guerra mundial perde em termos de alarga-
mento e metamorfoses que a nossa regista. 
Moçambique desde a sua criação enquanto 
um Estado soberano sempre foi caracteri-
zado por diversas facções conflituais, sendo 
que a província nortenha tem sido maior 
alvo dessa conjuntura, e desde então vem 

buscando conquistar sua estabilidade políti-
ca. No passado não menos distante diversas 
organizações da sociedade civil, académi-
cos, confecções religiosas, a região da África 
Austral, tentaram construir teorias, na pers-
pectivas de explicar este conflito, três argu-
mentos são fundamentais para explicar este 
cenário, o primeiro está associado à dimen-
são religiosa, o segundo é a exclusão daquela 
população nos processos decisórios e falta 
do emprego da maior parte dos jovens lo-
cais, a última são os recursos naturais, aliado 
a multinacional total que tinha sido previsto 
o seu retorno para exploração no segundo 
semestre do ano em curso.

Interessa, antes, fazer-se uma análise do 
conteúdo do discurso do antigo chefe do 
Estado. O antigo chefe do Estado cria uma 
teoria de conspiração, acusando o ociden-

te de estar a criar instabilidade na política 
económica do país, não obstante a isso, este 
prossegue afirmando que os nossos intelec-
tuais continuam a recriar todo o paradigma 
ocidental, além de procurar compreender 
a dinâmica histórica que se debate o país. 
Este trecho de intervenção remete-nos a um 
discurso nacionalista distante de uma lógi-
ca científica, mas ele devia ter lido o livro 
de Fanon, com o título os Condenados da 
Terra, este africano, no fim do livro, discute 
uma coisa interessante, no sentido em que 
os africanos não deviam de modo algum 
circunscrever as suas desgraças apenas ao 
colonialismo, mas sim devem tomar a cons-
ciência do seu papel com o processo de co-
lonização, na perspectiva reaprender a criar 
seu Eu.

A discussão colocada há dias pelo antigo 
chefe, Armando Emílio Guebuza, está em-
penhado de muitos ruídos, primeiro ele es-
quece que, no ano de 2008 a 2010, as autar-
quias da cidade da Matola e cidade Maputo 
foram paralisadas por um grupo de jovens 
que reclamava a exclusão social, não obs-
tante na altura a antigo ministro do Interior, 
José Pacheco, ter dito que o Estado ou me-
lhor o governo não estava preocupado pela 
reclamação daquela população, por serem 
marginais.

Nas três perspectivas que procuramos elu-
cidar na explicação da violência armada de 
Cabo Delgado não acreditamos na teoriza-
ção religiosa, mas aceitamos que ela tem um 
impacto por ser um dos factores que está 
dentro deste conflito, o segundo elemento é 
a exclusão social, pelo facto de alguns jovens 
daquela província terem muitas expectati-
vas na mineração, até porque muitos deles 
viveram disso e hoje estão à margem, não 
menos importante os recursos são, senão o 
principal, elementos que provocaram aque-
las violências. O nosso maior argumento em 
relação a este conflito é que não existe um 
único elemento explicativo, mas diversos 
factores que se relacionam, é só olharmos 
para a historiografia moçambicana ao longo 
do tempo, como ela se caracterizou.

Cabo Delgado: um palco 
de horrores

OPINIÃO

Dionildo Tamele

A discussão colocada 
há dias pelo antigo 
chefe, Armando Emílio 
Guebuza, está empenhado 
de muitos ruídos, 
primeiro ele esquece que, 
no ano de 2008 a 2010, 
as autarquias da cidade da 
Matola e cidade Maputo 
foram paralisadas por 
um grupo de jovens que 
reclamava a exclusão 
social, não obstante na 
altura a antigo ministro 
do Interior, José Pacheco, 
ter dito que o Estado 
ou melhor o governo 
não estava preocupado 
pela reclamação daquela 
população, por serem 
marginais.
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Pneu de avião da LAM já reposto
A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, S.A., anunciou em comuni-

cado que já  foi reposto o pneu na aeronave imobilizada no último domin-
go (07), , em Nampula, depois da aterragem. O novo pneu foi colocado no 
período da manhã desta segunda-feira (08), o que permitiu à aeronave re-
tomar a realização de voos, tendo partido de Nampula às 10:22 horas, com 
destino a Maputo, onde chegou às 12:20 horas da mesma segunda-feira.

NEGÓCIOS

Moçambique às 4 Rodas foi, enfim, lançada oficialmente 
num evento que contou com participação de inúmeras 
instituições e individualidades, que assumiram tratar-se 
de um momento marcante para a promoção da cultura, 
turismo, potencialidades de negócios e preservação da 

biodiversidade. Trata-se de uma plataforma da Criattus Mozambique cria-
da para gestão de marca nacional, que para além de sustentar a identidade 
nacional destaca algumas das melhores atrações e experiências de lazer e 
negócios que Moçambique tem a oferecer.

O presidente do Conselho de Administração (PCA) 
da empresa Águas da Região Metropolitana de 
Maputo-AdRMM, Castigo Álvaro Cossa, instou, 
na passada quinta-feira, em Maputo, o Pelouro 
Comercial da instituição a requalificar e enqua-

drar processos comerciais, com vista a assegurar a melhoria 
contínua da qualidade dos serviços prestados.

Moçambique as 4 Rodas é tam-
bém um serviço dedicado de marke-
ting e promoção fundamental para 
melhorar o desempenho da indústria 
do país, exigindo para tal canais pro-
mocionais e distribuição apropriada de 
conteúdos, de tal forma que alivie os 
operadores do papel de promover o 
país como destino e passem a focar na 
melhoria dos seus produtos e serviços. 

De acordo com Linda Fernando, 
representante da Criattus Mozambi-
que, os vídeos, programas, fotografias 
e revistas produzidos no âmbito des-
te projecto estão para além das TV’s 
nacionais e internacionais, disponíveis 
nos websites provinciais, portal do go-
verno, hotéis e restaurantes parceiros 

em todas províncias, representações 
diplomáticas de 20 países com maior 
atracão de turistas para Moçambique, a 
bordo dos aviões da LAM com dispo-
sitivos digitais e nas plataformas de co-
municação dos parceiros da iniciativa, 
sem contar com a divulgação por parte 
de centenas de pessoas e empreendi-
mentos abrangidos pelo projecto. 

No âmbito desta plataforma, 
serão criados26 programas de meia 
hora cada, serão produzidos mais de 
600 pequenos vídeos de cada destino, 
por experiência que serão exibidos e 
distribuídos em diversos meios como 
forma de disponibilizar informação a 
potenciais turistas com interesse em 
conhecer mais sobre Moçambique. Os 

Esta orientação foi ex-
pressa durante a abertura do 
primeiro retiro comercial da 
instituição, que decorreu sob 
o lema “Pelouro Comercial 
Comprometido com a Satis-
fação do Cliente Rumo à Sus-
tentabilidade do Negócio”.

Na sua intervenção, Casti-
go Álvaro Cossa referiu que o 
retiro visa encontrar portas e 
soluções capazes de satisfazer 

o cliente na totalidade.
“Temos que ter a capa-

cidade de sentir e ouvir as 
preocupações que o cliente 
efectivamente traz e temos 
que antecipar as suas necessi-
dades. O aumento da comple-
xidade no contexto externo 
constitui um grande desafio 
à nossa operação, o que exige 
de nós uma consistente acção 
de gestão e boa governação, 

Plataforma expõe potencialidades turísticas do país

Região Metropolitana de Maputo: PCA das 
Águas insta Pelouro Comercial a melhorar 
qualidade dos serviços

vídeos, textos e fotos estarão online 
através de vários sites, plataformas de 
viagens, negócios, mailing list e muito 
mais”, disse a representante da Criat-
tus Mozambique. 

O projecto tem o apadrinhamen-
todo Banco Comercial de investimen-
tos (BCI), da Heineken através da cer-
veja Txilar, da Biofund-Fundação para 
a Conservação da Biodiversidade, da 
Kenmare, da Fleetco, da ATCM- Au-
tomóvel Touring Clube de Maputo, 

do Montebelo Hotels & Resorts, das 
Águas da Namaacha, da LAM- Linhas 
Aéreas de Moçambique, ARPAC- Ins-
tituto de Investigação Social e Cultu-
ral, Bolsa de Valores de Moçambique 
e AVM.

“Estas entidades acreditaram e 
investiram num potencial que hoje 
ganha corpo através de uma campa-
nha de comunicação e gestão de re-
putação que irá durar 24 meses”, en-
grandeceu representante da Criattus 

Mozambique. 
No evento estiveram presentes 

representantes do governo através 
do Ministério da Cultura e Turismo. 
Este projecto não teria sido possível 
sem o apoio das Direções Provinciais 
da Cultura e Turismo e dos Serviços 
Distritais de Actividades Económicas 
(SDAE), a quem coube com a cola-
boração da equipa de Produção e do 
INATUR, a responsabilidade de de-
finir os roteiros e sugerir as histórias 
que queriam que os moçambicanos e 
o mundo conhecessem, numa aborda-
gem que permitiu-nos aceder a lugares 
e conhecer histórias surpreendentes e 
incomuns.

A Criattus Mozambique, empresa 
liderada por mulheres e jovens moçam-
bicanos que acreditam que através da 
criatividade, da comunicação, da orga-
nização de eventos estratégicos podem 
contribuir para o desenvolvimento do 
pais através das suas açcões. Coube o 
papel de produzir e nesta segunda fase, 
coordenar todo processo de comuni-
cação e gestão de reputação que deverá 
culminar com a melhoria do desempe-
nho da marca Moçambique. 

Moçambique às 4 Rodas já lançada oficialmente

HEINEKEN lança Cerveja sem 
álcool no mercado nacional

A HEINEKEN Moçambique acaba de anunciar 
o lançamento da sua cerveja zero por cento de 
álcool. Denominada “Heineken 0.0”, é uma 
cerveja premium, de malte puro, com exce-

lente sabor, que já está disponível no mercado moçam-
bicano, em garrafa de 330 ml.

De acordo com Roelof  Se-
gers, Director Geral da HEI-
NEKEN Moçambique, este 
lançamento é um marco para 
empresa, não apenas de ponto 
de vista quantitativo, mas de li-
nha de produção. 

“Demos assim, o nosso 
primeiro passo para o segmen-
to de bebidas não alcoólicas, o 
que torna a nossa empresa um 
parceiro do consumidor em 
toda a sua jornada e ocasiões 
de consumo”, disse Segers, 

tendo frisado que, com esta 
nova marca, várias culturas, 
idades e costumes terão uma 
nova preferência de bebida 
premium.

O lançamento da marca 
teve lugar, há dias, no edifício 
sede da empresa, onde cola-
boradores, parceiros e clientes 
puderam testemunhar a chega-
da da “HEINEKEN 0.0”, que 
vai vincar a componente de 
consumo responsável abraçado 
pela cervejeira multinacional.

que se traduzem em requisi-
tos críticos para a qualidade 
dos nossos processos comer-
ciais”, afirmou o PCA.

Num outro desenvolvi-
mento, Castigo Álvaro Cossa 
disse que a carteira de clientes 
da AdRMM cresceu, só nos 
últimos 12 meses, em mais 
123 mil clientes que passaram 
a beneficiar de uma fonte se-
gura de água da AdRMM.

“O nosso serviço não é 
vender a água exclusivamen-
te, mas também é vender 
serviço de abastecimento de 
água. Este assunto de vender 
serviços tem a ver com a for-
ma como nos comunicamos 
com o nosso cliente, como 
atendemos o nosso cliente. É 
a partir do nosso cliente que 
temos que desenvolver todas 
as estratégias”, concluiu o 
PCA.

Importa referir que parti-
ciparam no evento canaliza-
dores, analistas, atendedores 
e facturadores, figuras de pri-
meira linha na interação com 
o cliente, bem como os direc-
tores do Pelouro Comercial e 
o respectivo Conselho de Ad-
ministração da AdRMM.
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Com duas medalhas de prata e uma de bronze

Campeão Black Bulls não deixa os créditos por mãos alheias
Apesar de a União Desportiva do Songo, líder isolado do Cam-

peonato moçambicano de futebol da 1.ª Divisão, ter perdido dois 
pontos, em face do seu empate (1-1) com o Costa do Sol, ao Black 
Bulls impunha-se que vencesse, de modo a não ficar mais atrasado 
em relação ao grupo da frente. Vai daí, a equipa do português Iná-
cio Soares, a jogar no terreno da Liga Desportiva de Maputo, não 
deixou os seus créditos por mãos alheias, ganhando por um golo 
sem resposta.

Moçambique participou dos Jogos da Com-
monwealth nas modalidades de atletismo, na-
tação, judo e boxe. Contudo, apenas o boxe 
conseguiu chegar às posições de pódio. Rady 
Gramane e Tiago Muchanga conseguiram che-

gar à finalíssima, mas não tiveram êxito e ficaram com a medalha 
de prata, que tem sabor a vitória. Por sua vez, Alcinda Panguana 
caiu nas meias-finais e conquistou a medalha de bronze. 

O boxe moçambicano conti-
nua a escrever com letras dou-
radas o seu nome nas competi-
ções internacionais. Depois de 
alcançar o pódio no Campeona-
to Mundial, Gabriel Júnior e os 
seus meninos salvaram a honra 
de Moçambique nos Jogos da 
Commonwealth.

Tiago Muchanga, campeão 
da África Austral na categoria 
dos 61-71 kg, mostrou mais uma 

vez ser um dos atletas a ter em 
conta quando se fala do boxe 
em Moçambique. Na prova dis-
putada em Inglaterra, o Leão da 
Paz, assim é carinhosamente tra-
tado nos meandros desportivos, 
suplantou os seus adversários.

Na finalíssima, Muchanga, de 
19 anos de idade, caiu aos pés 
do irlandês Aidan Walsh, mas fi-
cou com a medalha de prata.

No que aos femininos diz 

Boxe brilha mais uma vez e salva a honra de Moçambique 
nos Jogos da Commonwealth

respeito, Rady Gramane não 
conseguiu alcançar o lugar mais 
almejado do pódio. Depois de 
eliminar a favorita medalha de 
ouro nas meias- finais, Grama-
ne teve pela frente a canadiana 
Tammara Thibeault.

Foi um combate em que a 
moçambicana fez de tudo para 
conseguir a inédita medalha de 
ouro, mas encontrou pela frente 
uma rival que não lhe deu espa-
ços para manobras. No final dos 
três, os cinco juízes atribuíram a 
vitória à canadiana.

Por sua vez, Alcina Panguana 
teve que se contentar com a me-
dalha de prata depois de cair nas 
meias-finais. A moçambicana 
foi derrotada na fase que ante-
cede a finalíssima pela australia-
na Frances Scott.

As únicas três medalhas de Moçambique foram do boxe

Duarte Sitoe

Depois de brilhar nos grandes 
palcos do futebol nacional, em 
2018, Luís Miquissone despertou 
um intenso duelo entre os clubes 
sul-africanos, tendo o Mamelodi 
Sundowns conseguido a contra-
tação do internacional moçam-
bicano. Contudo, mesmo com o 
talento que lhe era reconhecido, 
Miquissone não conseguiu sin-
grar naquele gigante do futebol 
sul-africano e foi emprestado ao 
Chippa United, mas também não 
conseguiu mostrar o seu real va-
lor e foi devolvido ao seu clube 
de origem por empréstimo.

Miquissone teve a humilda-
de de regressar ao Moçambola, 
campeonato menos cotado em 

relação ao da vizinha África do 
Sul, tanto em termos financeiros 
como em termos competitivos. 
Naquela que foi a segunda pas-
sagem pela União Desportiva de 
Songo, o Konde Boy voltou a ter 
alegria de jogar futebol, rubrican-
do exibições vistosas.

Em 2019, a UDS não conse-
guiu revalidar o título, mas Mi-
quissone foi um dos melhores jo-
gadores do Moçambola, o que de 
certa forma fez com que o Simba 
da Tanzânia avançasse para a sua 
contratação. No Simba, Miquis-
sone voltou a ser gigante e aca-
bou sendo transferido para Ahly 
do Egipto, clube onde actua no 
presente.

Depois de Miquissone, UDS serve de trampolim para 
Edmilson regressar à elite do futebol africano 

Edmilson Dove chegou, viu e impôs-se no fute-
bol sul-africano. Contudo, uma lesão no joelho 
fez com que o internacional moçambicano fi-
casse no estaleiro quase toda a época passada. 

Depois de recuperar da grave lesão, Edmilson voltou aos 
relvados, mas quando tudo indicava que ia permanecer no 
Cape Town City o esquerdino foi anunciado como refor-
ço da União Desportiva de Songo. Nos hidroelétricos, tal 
como Luís Miquissone, Edmilson Dove relançou a carreira 
e agora está de malas aviadas para África do Sul para vestir 
as cores do gigante Kaizer Chiefs.

Quem também usou a União 
Desportiva de Songo como 
trampolim para regressar à elite 
do futebol africano foi Edmilson 
Dove. Actualmente, com 28 anos 
de idade, depois de brilhar com 
as cores do Ferroviário de Mapu-
to, foi chamado para um período 
de testes no Cape Town City da 
África do Sul. Nos seis meses em 
que esteve emprestado ao clube 
africano, Edmilson espalhou o 
seu valioso perfume.

Aliás, antes de se aventurar 
pelo futebol das terras de Nelson 
Mandela, em Junho de 2016, o 
internacional moçambicano foi 
fazer testes no Sporting Clube de 
Portugal com vista a fazer parte 
da equipa secundária dos leões, 
porém não conseguiu convencer 
os olheiros do clube verde e bran-
co, tendo voltado aos locomoti-
vas de Maputo.

No seu regresso ao Moçam-
bola, Edmilson não conseguiu 
ajudar o Ferroviário de Maputo a 
revalidar o título que conquistou 
em 2015, mas despertou a cobiça 
do Cape Town City que o contra-
tou a título de empréstimo e com 
opção de compra. O moçambica-
no chegou e convenceu.

O internacional moçambicano 
já era um dos pilares do clube de 
Cape Town, mas uma lesão no 
joelho fez com que o interna-
cional moçambicano ficasse fora 
dos relvados durante muitos me-
ses. Depois de recuperar da lesão, 
Dove ainda alinhou alguns jogos 
pelo emblema sul-africano, mas 
no início do presente ano viu o 
seu contrato rescindido.

Edmilson teve propostas de 
clubes da segunda divisão da 
África do Sul, mas preferiu seguir 
o exemplo de Luís Miquissone, 
que voltou a UDS para relançar a 
carreira e voltar aos grandes pal-

cos do futebol africano.
Diferentemente do Konde 

Boy, Edmilson não cumpriu toda 
época. As excelentes exibições 
que rubricou com a camisola da 
selecção nacional na última edi-
ção da Taça Cosafa chamaram 
a atenção do Kaizer Chiefs, que 
decidiu avançar para a sua con-
tratação.

Com o regresso de Edmilson, 
sobe para três o número de mo-
çambicanos a evoluir na primeira 
divisão do futebol sul-africano, 
uma vez que Kambala e Domin-
gues são outros moçambicanos 
que evoluem na PSL.

Duarte Sitoe
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ÚLTIMA HORA
O primeiro contacto com a capital moçambicana à saída do aeroporto 

PUBLICIDADE

Evidências

Com apoio da SMS Catering, do Access Bank e ou-
tros patrocinadores, no âmbito da sua responsabi-
lidade social, a cidade de Maputo vai ter uma nova 
cara nos próximos dias, após a conclusão das obras 
de pintura do “Muro da Biodiversidade”, um pro-

jecto que vai tornar os mais de 500 metros da muralha erguida 
à saída do Aeroporto Internacional de Maputo num autêntico 
cartão-de-visita da capital do país, que para além de apoiar na 
divulgação das potencialidades do nosso país vai conscienciali-
zar sobre a necessidade de conservação da biodiversidade.

Por iniciativa do projecto 
“Preservação da Nossa Fau-
na”, o muro que parte da SMS 
Catering e se estende pela Av. 
Acordos de Lusaka até a ponte, 
construído há mais de 10 anos e 
que é o primeiro contacto com 
a Cidade de Maputo para quem 
acaba de aterrar do Aeroporto 
Internacional de Maputo, está a 
sofrer uma grande intervenção 
desde o passado sábado.

Trata-se de uma reabilitação 
que vai consistir na pintura com 

técnica realista de cerca de 40 
murais sobre a flora, fauna bra-
via e os ecossistemas marinhos 
únicos de que o país dispõe, 
acompanhados por uma frase 
de uma figura pública nacional 
sobre a necessidade de conser-
vação da biodiversidade.

A SMS Catering, uma em-
presa amiga da natureza, líder no 
mercado de Catering, Eventos e 
Serviços Inflight e que tenciona 

introduzir novos produtos que 
vão reduzir a pressão do plásti-

SMS Catering e Access Bank apadrinham pintura do 
Muro da Biodiversidade

co sobre o ambiente, juntou-se à 
iniciativa da RS Reciclagem com 
apoio de diversas outras entida-
des públicas e privadas, com des-
taque para o Ministério da Terra 
e Ambiente, Access Bank e Ae-
roportos de Moçambique.

Falando no lançamento do 
projecto, a secretária permanen-
te do Ministério da Terra e Am-
biente, Emília Fumo, declarou 
que o Governo vai continuar a 
investir na conservação do am-
biente, tendo igualmente reco-
nhecido que o “Muro da Biodi-
versidade” vai contribuir para a 
educação ambiental.

 “Com esta iniciativa, o Go-
verno emitiu um sinal claro de 
que pretende continuar a educa-
ção ambiental e conservação da 
biodiversidade através deste tipo 
de iniciativa com impacto social. 
Reconhecemos que são elemen-
tos fundamentais para investir 

contra a crise ambiental no país 
e no mundo. Felicitamos toda 
equipa pelo esforço para tornar 
este projecto uma realidade”, de-
clarou Fumo.

 Por seu turno, o director 
de Operações da SMS Catering, 
Sebastião Mabote, destacou que 
a maior fábrica de refeições do 
país, que atende uma média de 
3500 pedidos por dia, para além 
de servir a Oito (8) companhias 
aéreas entre nacionais e estran-
geiras, preocupa-se com a saúde 
do ambiente, por isso decidiu 
apoiar o Muro da Biodiversidade.

 “Somos uma empresa que se 
guia por altos padrões de quali-
dade e segurança, com reconhe-
cimento internacional, e que se 
preocupa com o meio ambiente, 
pelo que está em vista o lança-
mento de novas linhas de pro-
dutos que vão reduzir a pressão 
do plástico no ambiente. Neste 

projecto, a contribuição da SMS, 
consiste no apoio logístico atra-
vés da alimentação dos artistas e 
dos pintores que estarão a traba-
lhar neste projecto desde o início 
até ao fim, para além de acolher 
nas nossas instalações todos os 
materiais que serão usados neste 
projecto. Este muro vai ter uma 
iluminação em todo perímetro e 
essa iluminação será com base 
no sistema solar, as baterias e 
painéis estarão alocados dentro 
das nossas instalações”, subli-
nhou Sebastião Mabote. 

Refira-se que cada patroci-
nador vai estar associado a um 
mural e o do Access Bank vai 
representar um leopardo. Ale-
xandre Langa, director de Com-
pliance no banco, explicou que a 
escolha do felino deve-se a sua 
importância no equilíbrio do 
ecossistema.

“É uma das espécies mais 
ameaçadas no mundo e possui 
uma população ínfima no país, 
em consequência da guerra civil 
e da caça furtiva. Sabemos que 
estão a ser realizados trabalhos 
para o seu repovoamento a ní-
vel nacional e queremos, por 
isso, reforçar a mensagem para 
a sua preservação”, disse aquele 
responsável.

O Banco reforça assim o 
seu comprometimento com a 
sustentabilidade, particularmen-
te com a preservação da fauna 
moçambicana, consolidando o 
seu posicionamento como uma 
marca que apoia na construção 
de um Moçambique melhor.


