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Apenas uma semana depois de ter sido apresentado em Maputo, pelo 
Presidente da República, como desertor das fileiras da Junta Militar, André 
Oliveira Matade Matsangaissa, tratado erradamente por Filipe Nyusi como 
“Matsangaissa Júnior”, acabou revelando sua outra face. A de negociador 
em nome de uma Junta Militar que não lhe reconhece como mandatário.

Numa conferência de im-
prensa, onde estiveram órgãos 
de comunicação social esco-
lhidos a dedo, Matsangaissa, 
sobrinho do fundador da Re-
namo, fez-se passar por nego-
ciador e apelou a uma trégua 
definitiva no Centro e defen-
deu uma amnistia para todos 
os integrantes da Junta Militar

Matsangaissa pediu tam-
bém a saída das Forças de De-
fesa e Segurança das posições 
que cercam a zona de conflito 
no Centro do país, como forma 
de garantir uma saída segura 
aos membros da Junta Militar 
ainda nas matas.

“Dentro em breve, depois 
da minha comunicação vão 
perceber onde está Mariano 
Nhongo”, disse Matsangaíssa 
garantindo que os ataques ar-
mados cessaram e que a Junta 
Militar tinham interesse ape-
nas num roteiro de paz.

Para tal propõe que seja 
decretada uma trégua para 
permitir o diálogo e ainda que 

seja aprovada uma lei da am-
nistia de modo a abrir espaço 
para que os militares saiam das 
matas.

“Eu gostava que houvesse 
uma trégua e essa seria a pri-
meira garantia de segurança. 

A trégua deve ser acompanha-
da pela lei da amnistia que de-
fende os militares quando saí-
rem das matas”, avançou.

No entanto, para Maria-
no Nhongo, líder da autopro-
clamada Junta Militar, André 

Nhongo continua a recrutar e treinar jovens

DESTAQUE

Desertor, negociador ou traidor?

Reginaldo Tchambule

Continua na pag  03

Uma incógnita chamada André Matsangaissa 

Matsangaissa está a ser usado 
para aliciar os seus membros e 
parece não ter dúvidas de que 
Matsangaissa está em Maputo 
à procura de dinheiro para in-
teresses pessoais.

"O André é uma isca. O 
André é um traidor e está a ser 
usado. Ele não sabe nada sobre 
este processo", disse Nhongo, 
afastando qualquer possibili-
dade de Matsangaissa ser seu 
mandatário, como muitos ob-
servadores em Maputo chega-
ram a avançar depois deste ter 
falado em nome do grupo.

"Primeiro é a negociação 
sobre o enquadramento. Se-
gundo é a trégua. Terceiro é 
o acantonamento, enquadra-
mento e desmobilização", disse 
Mariano Nhongo, deixando 
claro que não aceita ser am-
nistiado antes de negociar com 
o Executivo, até porque seu 
maior receio é ser espezinhado 
com os seus homens leais. 

Mariano Nyongo continua 
a recrutar e treinar jovens

Quando tudo indicava 
que Mariano Nhongo estava 
fragilizado, após perder seus 
homens de confiança, eis que 
ressurge como a Fénix, semana 
finda, em teleconferência, para 
anunciar que continua vivo e 
que mantém ao pé da letra as 
suas reivindicações, nomeada-
mente: a publicação do docu-
mento enviado ao Presidente 
da República, com seu cader-
no reivindicativo e a abertura 
de espaço para uma negocia-
ção directa com o Governo.

Apesar de ter assumido es-
tar a ser “caçado” pelas Forças 

de Defesa e Segurança (FDS), 
Nhongo deixou transpare-
cer alguma tranquilidade na 
sua comunicação, dando a 
entender que continua bem 
protegido.

Recorde-se que, entre Julho 
e Agosto do ano passado, as 
Forças de Defesa e Segurança 
intensificaram as suas acções 
de “caça ao homem” e vigi-
lância nas comunidades, após 
tomarem conhecimento de 
que a Junta Militar, de Maria-
no Nyongo, estava a recrutar 
jovens das comunidades, no 
interior da província de Ma-
nica, para se juntarem às suas 
fileiras.

Segundo apurou o Evidên-
cias, alguns desses jovens com 
menos de 18 anos são recru-
tados contra a sua vontade e 
de suas famílias, para campos 
clandestinos de treinos milita-
res. Esta acção, fez com que 
as FDS se vissem obrigadas a 
fazer uma “vassourada” nas 

referidas comunidades, o que 
intensificou os confrontos entre 
as partes e forçou as comuni-
dades a abandonarem as suas 
residências.

Na altura, para além das 
confrontações, algumas comu-
nidades queixavam-se de exces-
so de zelo por parte das FDS. 
Por exemplo, na comunidade 
de Chambanjou, em Mutindi-
ri, agentes das FDS entraram 
de casa em casa e torturaram 
familiares de alguns jovens que 
se suspeita terem se juntado à 
Junta Militar, acusando-as de 
estarem a apoiar aquele movi-
mento armado.

“Eu gostava que houvesse 
uma trégua e essa seria 
a primeira garantia de 

segurança. A trégua deve 
ser acompanhada pela lei 
da amnistia que defende 

os militares quando 
saírem das matas.



3VIDÊNCIAS  E 16 DE MARÇO DE 2021
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 16 de Fevereiro de 2021 | Edição nº: 02 | Ano: 01 

Nosso compromisso é com a verdade Registro: 011/GABINFO-DEP/2020

Sob acusação de prática de crimes de pagamentos 
indevidos de remuneração e simulação, puníveis 
nos termos dos artigos 18, da lei número 9/87, 
de 19 de Setembro e 304, do Código Penal vigente 
no país, o presidente da autarquia de Dondo, 

Manuel Chaparica e o primeiro secretário do partido 
Frelimo, Felisberto Cheiro, acabam de ser constituídos 
arguidos pelo Tribunal Judicial daquele ponto do país.

Tudo iniciou no mês de 
Março do ano 2019, quando 
Manuel Chaparica contratou 
Felisberto Cheiro, funcionário 
público afecto ao Serviço Dis-
trital de Educação, Juventude 
e Tecnologia de Dondo, como 
seu assessor na área dos assun-
tos políticos e administrativos, 
pondo de lado as normas vi-
gentes para contratação, de 
acordo com a acusação do Mi-
nistério Público.

Segundo indica a acusação 
a que o Evidências teve acesso, 
o referido acordo foi celebrado 
à margem da lei e que a remu-
neração atribuída a Felisberto 
Cheiro foi feita durante dois 
anos de forma indevida.

Ao ser contratado como as-
sessor do edil, Felisberto Chei-
ro passou a receber dois venci-
mentos de forma ilegal.

Lisandra Santos, que repre-
sentava o Ministério Público, 
referiu terem sido solicitadas 
as folhas de salários do Con-
selho Autárquico de Dondo, 
nas quais constatou-se que, de 
facto, Felisberto Cheiro auferia 
mensalmente 17.318 meticais, 
sem que sequer fosse trabalhar.

 Cheiro, segundo a acusa-

ção, confessou ter sido orien-
tado pelo arguido Manuel 
Chaparica, a assinar o livro de 
ponto, mesmo sem estar a tra-
balhar e sem sequer pôr os pés 
na instituição, fazendo tal pro-
cedimento nos dias que tivesse 
tempo.

Para o Ministério Público, 
o arguido Manuel Chapari-
ca agiu de forma consciente e 
deliberada, a fim de conceder 
salários a Felisberto Cheiro em 
prejuízo ao Conselho Autár-
quico do Dondo, cometendo, 
assim, o crime de pagamento 
de remunerações indevidas, 
punível nos termos do artigo 
18, da lei número 9/87, de 19 
de Setembro. 

Cheiro é acusado de práti-
ca de delito de falsidade, pu-
nível pelo número 1 do artigo 
304, do Código Penal, por ter 
auferido remuneração sem 
pertencer ao quadro do pessoal 
da edilidade.

Em sede do tribunal, na 
última quarta-feira, o presi-
dente do Conselho Autárquico 
de Dondo, Manuel Chaparica 
disse que o contrato com o As-
sessor para os Assuntos Políti-
cos e Administrativos era pre-

DESTAQUE

Presidente do município de Dondo e primeiro secretário 
da Frelimo no banco dos réus  

Jossias Sixpence 

Os sinais ignorados
Continuação da pag  02

Meses antes da assinatura 
do Acordo de Paz de Maputo, 
alguns elementos da Renamo, 
que mais tarde se autoprocla-
mariam Junta Militar, deram 
sinais de descontentamento, 
apresentando, para além de 
um caderno de reivindica-
ções ao Governo, uma lista 
de exigências ao nível do par-
tido, para que deixassem as 
matas e abraçassem o DDR, 
incluindo a retirada de Ossu-

fo Momade do poder.  
O seu primeiro tiro soou 

a 01 de Agosto de 2019, em 
Gorongosa; curiosamente, 
horas antes da assinatura do 
Acordo Definitivo de Ces-
sação de Hostilidades Mili-
tares, entre o Presidente da 
República, Filipe Nyusi e o 
presidente da Renamo, Ossu-
fo Momade, a escassos quiló-
metros do local do armistício, 
um sinal na altura ignorado 

e desvalorizado pelos dois 
líderes.

A verdade é que a partir 
desse dia, o país, que já estava 
a braços com a insurgência 
armada em Cabo Delgado, 
com requintes de uma bruta-
lidade sem precedentes, vol-
tava a registar mais um acor-
do falhado entre o Governo e 
a Renamo e a região Centro 
do país voltava a ver-se mer-
gulhada num conflito militar.

Desde 01 de Agosto de 
2019 houve registo de ata-
ques sistemáticos e recorren-
tes em alguns distritos das 
províncias de Sofala e Ma-
nica, sobretudo ao longo da 
EN1 e EN6, onde dezenas 
de pessoas morreram e vários 
bens foram e continuam a ser 
destruídos. 

O último ataque oficial-
mente atribuído à Junta Mi-
litar data de 09 de Janeiro, 

mas há dias uma locomotiva 
foi atacada na linha de Sena, 
com uma “assinatura” que 
muito lembra as acções da 
guerrilha da Renamo, o que 
leva a crer que pode ser uma 
acção liderada por Mariano 
Nhongo, uma velha raposa 
experiente naquele tipo de 
acções, até porque o Governo 
nunca assumiu a existência 
de uma outra força desestabi-
lizadora na região.

Troca de favores e tráfico de influência

cário e cessou no ano passado, 
por razões administrativas, à 
semelhança de outros colabo-
radores na mesma situação.

Fez saber que o vencimento 
era pago com base em recei-
tas locais e que o co-arguido, 
Felisberto Cheiro, assinava 
diariamente o livro de ponto 
para justificar a remuneração, 
mesmo sendo funcionário do 
Serviço Distrital de Educação, 
Juventude e Tecnologia de 
Dondo.

Trabalhava depois das 
15:30 

Por sua vez, Felisberto 
Cheiro, disse em sede daquele 
tribunal, que exercia a função 
de assessoria a partir das 15 
horas e 30 minutos, ou seja, 
depois do horário normal da 

função pública, no sector de 
educação.

Afirmou que, como Asses-
sor Político e Administrativo 
do presidente do Conselho Au-
tárquico do Dondo, reunia-se 
com as lideranças comunitá-
rias a fim de aferir o nível de 
satisfação dos munícipes em 
relação ao acesso aos serviços 
básicos.

Questionado se tinha au-
torização da Direcção de 
Educação para exercer ou-
tras actividades, respondeu 
afirmativamente. 

O tribunal ouviu a chefe 
do sector dos Recursos Huma-
nos do Conselho Municipal de 
Dondo, Chica Chionga, como 
declarante, a qual afirmou que 
o contrato do assessor era tri-
mestral, ou seja, renovava-se 
de três em três meses.

Outro declarante arrolado 
no processo é o responsável da 
Repartição de Administração 
e Planificação do Serviço Dis-
trital de Educação, Juventude 
e Tecnologia do Dondo, Chico 
Chinoreua, que negou que a 
instituição tivesse conhecimen-
to que Felisberto Cheiro era 
colaborador da edilidade.

Entretanto, Paulo Sou-
sa, advogado de Chaparica, 
declinou prestar declarações 
à imprensa, alegando não 
haver ainda matéria para 
pronunciamento.

O julgamento prosseguiu 
esta segunda-feira, com a audi-
ção de mais testemunhas e de-
clarantes. Ainda não é conhe-
cido o dia do veredicto final 
do caso que está a ser julgado 
pela juíza Neolilde de Bruno 
Muhate.
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“Há que admitir que 
para um país dotado de 

uma costa marítima como 
Moçambique tem, os meios 
de fiscalização que dispõe 
são muito escassos e mal 
equipados, muito aquém 

daqueles que se têm como 
indispensáveis, como mais à 

frente se referira.

DESTAQUE

A violência armada em Cabo 
Delgado, onde se desenvolve 
o maior investimento 
multinacional privado de África, 
para a exploração de gás natural, 
está a provocar uma crise 
humanitária com mais de duas 
mil mortes e 670 mil deslocados, 
sem habitação, nem alimentos.

Nyusi faz mexidas e Mangrasse “fecha” lugar de Mussa

Depois de orientar, semana passada, a IV 
Sessão Ordinária do Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança, o Presidente da 
República e Comandante-chefe das Forças 
de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, 

procedeu com reformas nas Forças Armadas. Das 
decisões de destaque, consta a nomeação do até então 
chefe da Casa Militar, Joaquim Mangrasse, fuzileiro por 
especialidade, que passa para o cargo do Estado-Maior 
General, em substituição de Eugénio Mussa.

Joaquim Mangrasse, um 
homem de Niassa, foi coman-
dante no ramo da marinha e, 
em 2015, passou a chefiar 
a Casa Militar. Na semana 
passada foi indicado para 
o Estado-Maior General, 
em substituição de Eugénio 
Mussa, falecido três sema-
nas depois de ser indicado ao 
cargo, vítima de doença. Para 
este novo desafio, Mangrasse 
foi promovido ao posto de 
almirante. 

As decisões foram toma-
das com objectivo de conferir 
maior dinâmica às forças de 
Defesa e Segurança (FDS), 
no contexto dos desafios que 
o país enfrenta nos domínios 
da defesa e segurança, no-
meadamente o terrorismo em 
Cabo Delgado e os focos de 
guerrilha no centro do país.

Mangrasse fez “curso de 
promoção a oficial general” 
no Instituto de Estudos Su-
periores Militares em Lisboa, 

Portugal. Na tese sobre “Se-
gurança Cooperativa no Ín-
dico Ocidental: O papel da 
Marinha de Guerra de Mo-
çambique”, expôs as fragili-
dades da costa moçambicana, 
identificando suas ameaças e 
impactos para região.

Na sua tese, de 63 páginas, 
defendida em 2012, destacou 
o quão “a pirataria, a pesca 
ilegal, o tráfego de pessoas, 
de narcóticos e outras amea-
ças marítimas têm causado 
consequências graves para o 
desenvolvimento económico 
da região”, destacando “uma 
abordagem cooperativa, de 
forma a contribuir para a se-
gurança marítima”.

A sua visão sobre o 
exército

O Índico Ocidental reves-

te-se, na visão de Mangrassse, 
de uma importância singular, 
decorrente dos recursos natu-
rais que alberga e por se cons-

Nelson Mucandze

Segue o homem que reconheceu que o exército 
está mal equipado

tituir numa rota onde flui um 
enorme volume de tráfego 
marítimo internacional.

“Há que admitir que para 
um país dotado de uma costa 
marítima como Moçambique 
tem, os meios de fiscalização 
que dispõe são muito escas-
sos e mal equipados, muito 
aquém daqueles que se têm 
como indispensáveis, como 
mais à frente se referira”, es-
creveu na sua tese.

“É de constatar que a si-
tuação no tocante aos meios 
navais disponíveis que actual-
mente equipam a Marinha 
Guerra Mundial (MGM) está 
longe, mesmo muito longe, 
de ser adequada, até porque 
existem constrangimentos fi-
nanceiros de grande monta, 
limitadores da elaboração de 
qualquer plano que se faça 
para o reequipamento de 
meios navais, que garantam, 
a curto prazo, a criação de 
uma efectiva capacidade de 
fiscalização oceânica e mes-
mo costeira, nos limites do 
mar territorial ou na zona 
contígua”, expôs Mangrasse.

A frente do Estado-Maior, 
oito anos depois da tese para 
promoção do general, os de-
safios do passado acrescen-
tam-se aos de terrorismo, 
como classificara o recente 
estudo do departamento do 
Estados Unidos de América. 

É que estas alterações na 
estrutura orgânica das Forças 

Armadas de Moçambique 
ocorrem num momento em 
que o exército se desdobra em 
operações para travar grupos 
armados que têm protagoni-
zado ataques, desde 2017, em 
distritos mais a norte da pro-
víncia de Cabo Delgado.

A violência armada em 
Cabo Delgado, onde se de-
senvolve o maior investimen-
to multinacional privado de 
África, para a exploração de 
gás natural, está a provocar 
uma crise humanitária com 
mais de duas mil mortes e 
670 mil deslocados, sem ha-
bitação, nem alimentos.

Algumas das incursões 

foram reivindicadas pelo 
grupo 'jihadista' Estado Is-
lâmico entre Junho de 2019 
e Novembro de 2020, mas a 
origem dos ataques continua 
sob debate.

Na IV sessão Ordinária 

do Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança, além da 
nomeação de um novo chefe 
do Estado-Maior General, 
Filipe Nyusi realizou altera-
ções na estrutura das Forças 
Armadas de Defesa, com 
destaque para as indicações 
de Cristóvão Artur Chume, 
para o cargo de comandante 
do ramo do Exército e Cân-
dido José Tirano para co-
mandante do ramo da Força 
Aérea.

Finda a IV sessão Ordi-
nária do Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança que 
decorreu em Maputo, Nyusi 
recomendou a promoção dos 

oficiais das FADM aos postos 
de general do Exército, Ma-
jor General, Brigadeiro e Co-
modoros, além de oficiais da 
Polícia da República de Mo-
çambique à patente de adjun-
to de comissário da polícia.
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Está instalada a controver-
sa em Nampula. Supostamente 
acossado pela pressão em torno 
das mortes de pessoas devido 
à fome, no distrito de Muecate, 
o secretário de Estado daquele 
ponto do país, Mety Gondola, 
decidiu iniciar uma campanha 
de branqueamento de imagem, 
mas cada dia que passa não pa-
ram de chegar informações so-
bre a deterioração do nível de 
vida da população em algumas 
comunidades da província.

Para além de Muecate, Na-
cala Velha, Nacaroa, na semana 
passada ficou-se a saber que em 
Monapo a população alimenta-
-se de capim, tubérculos e fru-
tos silvestres devido à falta de 
comida.

Como que a tentar esconder 
o lixo debaixo do tapete, depois 
de visitar o local onde estão se-
pultadas as 25 pessoas da mesma 
família e ouvir alguns sobrevi-
ventes, que aparentavam ter sido 
coagidos para ocultar a verdade, 
Mety Gondola dispensou qual-
quer exercício de perícia apro-
fundada e concluiu, com base 
na sua percepção, que o que 
matou os indivíduos da comu-
nidade de Namahia-Grácio não 
é a fome, muito menos intoxi-
cação por consumo de produtos 
impróprios. 

Mostrou-se mais receptivo a 
aceitar a ideia de terem morrido 
devido a um fenómeno ligado ao 
obscurantismo, do que por fome, 
desnutrição ou mesmo por into-

xicação alimentar, apesar de os 
aldeões confessarem que alimen-
tam-se com base em ervas, e nos 
dias que podem não conseguem 
ter mais de uma refeição por dia.

“A indicação inicial era de 
que tínhamos bolsas de fome, e 
que a questão da ausência de ali-
mentação é que eventualmente 
estaria por detrás das mortes ao 
nível deste distrito. Da interacção 
que tivemos com a família, ficou 
bastante claro que não existe 
uma relação directa entre a fome 
e as mortes ocorridas. Ficou 
bastante claro na discussão que 
tivemos que estas famílias tem 
estado a ter uma refeição por 
dia, pese em embora seja uma 
refeição que não esteja com bas-
tantes opções devido à reduzida 
intensidade de chuva”, referiu 
Gondola.

Segundo o Secretário de Es-
tado de Nampula, “existe algum 
outro fenómeno que possa estar a 
acontecer à margem da questão 
da fome”, numa clara alusão a 
práticas supersticiosas, corrobo-
rando com a tese avançada por 
algumas pessoas na comunidade. 

Gondola encara com 
normalidade que pessoas 
alimentem-se só de folha 

de mandioca

Relativamente à questão de 
fome, Gondola desvaloriza di-
zendo que apesar da irregulari-
dade das chuvas, as famílias têm 
suas machambas, onde produ-

zem e pelo menos ainda conse-
guem tirar folhas de mandioca 
para o consumo. 

“Na interacção, fomos infor-
mados que estas famílias têm as 
suas machambas e que durante 
este período a base do seu con-
sumo tem sido as folhas de man-
dioca, que por estas zonas cha-
mam de ‘Inkikwa’. Portanto, não 
é uma situação que podemos 
dizer que as pessoas estiveram 

sem uma base de consumo, por 
isso descartamos a possibilidade 
de as mortes serem por causa da 
ausência de consumo alimentar, Continua na pag 27 

A indicação inicial era de que tínhamos 
bolsas de fome, e que a questão da ausência 
de alimentação é que eventualmente 
estaria por detrás das mortes ao nível 
deste distrito. Da interacção que tivemos 
com a família, ficou bastante claro que não 
existe uma relação directa entre a fome e as 
mortes ocorridas. Ficou bastante claro na 
discussão que tivemos que estas famílias 
tem estado a ter uma refeição por dia, pese 
em embora seja uma refeição que não esteja 
com bastantes opções devido à reduzida 
intensidade de chuva.

Mety gondola recorre à superstição para 
desmentir mortes por fome em Muecate

Milhares alimentam-se de capim em vários distritos de Nampula

Dois dias depois de o jornal Evidências ter fei-
to manchete com a notícia de que 25 pessoas 
da mesma família haviam morrido devido à 
fome severa, que leva milhares de indivíduos 

a alimentarem-se de capim, tubérculos e frutos silves-
tres não certificados para o consumo, o secretário de 
Estado da província de Nampula, Mety Gondola mobi-
lizou uma equipa multissectorial, incluindo jornalistas, 
para aquele distrito. No terreno, como se de um vidente 
se tratasse, evocou “outros fenómenos” para justificar 
as mortes. Enquanto isso, o Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, responsável por garantir a segu-
rança alimentar e que, inclusive ufana-se de estar a pro-
duzir comida que baste, continua no silêncio.

Evidências

    Famílias confirmaram que alimentam-se de capim e fazem uma refeição por dia, 
mas o representante do Estado descarta fome e fala de “ausência de consumo”

Ministério da Agricultura abraça o silêncio 

“Existe algum outro fenómeno para além da questão da fome”

existem outros factores”, disse 
naturalmente Gondola, como se 
a dieta à base de “Inkikwa” sem 
nenhum acompanhante fosse su-
ficientemente saudável.

Apesar de se ter adiantado 
ao trabalho de perícia e concluí-
do que as mortes não foram por 
fome e avançado que o mais pro-
vável é que as mesmas tenham 
resultado de fenómenos ligados à 
superstição, Gondola revelou aos 

jornalistas que o acompanhavam 
que foram recolhidas amostras 
laboratoriais e perante sugestão 
de jornalistas não descartou a 

possibilidade de exumação de al-
guns corpos dos 35 finados, para 
efeitos de autópsia.

“Ao nível da comunidade 
levantam-se aspectos ligados ao 
obscurantismo e nós queremos 
tomar como base esta infor-
mação e alimentar com méto-
dos científicos”, disse Gondo-
la, contrariando sua conclusão 
precipitada.

Refira-se que as amostras de 
água, capim, tubérculos e frutos 
silvestres de que se alimenta a po-
pulação foram enviados para um 
laboratório e ainda aguardam 
resultados sobre o grau de toxi-
cidade de alguns dos produtos 
consumidos pela comunidade. 

Segundo relatos dos poucos 
sobreviventes da família Muha-
made, que assumem estar a 
braços com uma fome sem pre-
cedentes, as mortes começaram 
a registar-se em finais de Janeiro 
último e todos os finados queixa-
vam-se subitamente de dores e 
fortes pontadas no coração.

Num intervalo de um mês, 
aquela família perdeu 28 mem-
bros, com idades compreendidas 
entre um e 60 anos de idade. A 
misteriosa doença durava pouco 
menos de 24 horas.
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FICHA TECNICA Ruídos no DDR e os perigos 
para um líder fragilizado

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que é também presidente da 
Frelimo, tem na manga muitos assun-
tos não resolvidos. E pela frente, ape-
sar de a Covid-19 dar razões plausíveis 
para o seu adiamento, tem o Comité 
Central, que, mesmo estando minado 
com discursos de que as decisões des-
te órgão não reflectem a totalidade dos 
membros da Frelimo, é o principal e 
mais importante no período entre con-
gressos. E a verdade é que Nyusi che-
ga a essa magna reunião fragilizado e 
precisa de uma prova de liderança e a 
Junta Militar é a pedra no sapato, que 
rói o propalado Acordo de Paz e Re-
conciliação na Praça da Paz, assinado 
em 2019.

Depois do golpe que deu à Rena-
mo, somado ao sucesso no diálogo com 
Ossufo Momade, assumiu o desafio de 
reintegrar no pacote do DDR, o seu 
grupo de dissidentes, a Junta Militar, 
somando mais pontos, quando a Rena-
mo, incapaz e indiferente, mostrou-se 
muda na gestão dos seus problemas in-
ternos, confiando ao Governo a tarefa 
de gerir este grupo que continua a mi-
nar o processo de Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração (DDR) dos 
homens armados da Renamo.

Mas é a precipitação em mostrar o 
sucesso do DDR que trama Nyusi. E 
voltamos à velha discussão de media-
tizar assuntos que não estão consolida-
dos com o intuito de exibir resultados 
inexistentes.

A PRM começou por apresentar 
Paulo Nguirangue como chefe do Esta-
do-Maior da Junta Militar, que, aliciado 
pelo DDR, abandonou Nyongo. Mas 
outra verdade indica que Nguirangue 
rendeu-se ao DDR, depois de despro-
movido para sargento, dissipando-se os 
equívocos de que a rendição deste seja 
um sinal de fragilidade de Nyongo.

E na semana passada, o Presidente 
da República apresentou André Mat-
sangaisse como um outro braço direi-
to de Nyongo a abandonar seu líder 
e juntar-se ao processo de DDR. Mas 
André, talvez por não compactuar com 
ruídos presidenciais, convocou confe-
rência de imprensa para dissipar mais 
equívocos.

Deixou claro que estava à espera do 
DDR, mas foi perceber que não basta-

va ele ser desmobilizado enquanto têm 
outros homens nas matas. O jovem 
destaca ainda que não pretende voltar 
às matas, uma maturidade que devia 
ser imitada pelos seus comparsas em 
parte incerta, mas também cristaliza, 
que não vai se juntar ao DDR, prefe-
rindo colocar-se como negociador da 
Junta Militar, ao pedir aprovação da 
amnistia para os que estão nas matas, 
depois de apresentado como dissidente 
daquele grupo.

"Já não existe a Junta para andarem 
a fazer guerra e se defenderem. A Junta 
Militar quer agora um diálogo de modo 
a que todos saiam e se enquadrem no 
DDR", afirmou André Matsangaisse 
durante a sua conferência na Terça-
-feira em Maputo. O jovem de sonhos 
nobres, mas também uma figura um 
tanto quanto controversa, afirma que 
"a minha decisão é voltar para aca-
bar com os problemas e os conflitos na 
zona Centro, para que haja uma paz 
definitiva para trabalharmos".

E para confusão de todos, Mariano 
Nyongo aparece, em reacção a estas 
declarações, a chamar o seu “antigo” 
aliado de traidor. Ele diz não aceitar 
amnistia proposta por Matsangaisse, 
enquanto não tiver a resposta da carta 
que enviou ao Governo, em Outubro 
do ano passado. 

Sobre a referida carta, o PR sempre 
fez ouvidos de mercador e até hoje so-
mente alguns poucos lobbistas ligados 
à propaganda do Governo e do partido 
no poder, quais insurgentes digitais, é 
que tiveram acesso à referida carta e 
publicaram alguns excertos nas redes 
sociais, mas nada oficial. 

A par dessa incoerência discursi-
va, há que anotar os dados da PRM 
em Sofala, que só na semana passada, 
diz que 17 membros da Junta Militar 
se juntaram, esta Sexta-feira, ao DDR 
naquela província. 

Enquanto os números indiciam 
abandono de Nyongo, outras narrativas 
indicam que este está a recrutar, o que 
nos coloca de novo distante da Paz De-
finitiva, um sinal vermelho à liderança 
que, assumindo papel de Estado, cha-
mou para si a responsabilidade de re-
solver “pacificamente” o assunto, mas 
nos últimos meses tem intensificado a 
guerra das armas e da propaganda.
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EUA incluem extremistas de Cabo Delgado na lista 
do terrorismo global

Cristãos da SADC receiam que insurgência desmantele 
Estado moçambicano

Os Estados Unidos da Amé-
rica adicionaram dois grupos 
extremistas islâmicos na sua lis-
ta de organizações terroristas. O 
primeiro está baseado na Repú-
blica Democrática de Congo e 
outro em Moçambique, sendo 
que os dois grupos são acusa-
dos de estarem vinculados ao 
Estado Islâmico (ISIS), tendo 
dado as designações ISIS-RDC 
e ISIS-Moçambique.

O grupo militar, conhecido 
como Ansar al-Sunna ou Al-
-Shabab, que desde Outubro de 
2017, colocou cerca de 670 mil 
pessoas na situação deslocados 
na província de Cabo Delgado, 
é designado como terrorista pe-
los EUA.

“Desde Outubro de 2017, 
ISIS-Moçambique, liderada 
por Abu Yasir Hassan, já matou 
mais de 1.300 civis e estima-se 
que mais de 2.300 civis, mem-
bros das forças de segurança 
e suspeitos militantes do ISIS-

-Moçambique foram mortos 
desde que o grupo terrorista 
iniciou a sua violenta insurgên-
cia extremista”, refere o Depar-
tamento do Estado dos EUA. 
E acrescenta: “o grupo foi res-
ponsável por orquestrar uma 
série de ataques sofisticados e 
em grande escala resultando na 
captura do porto estratégico de 
Mocímboa da Praia, na provín-
cia de Cabo Delgado”.

Por sua vez, as Forças Demo-
cráticas Aliadas (ADF) da Repu-
blica Democrática de Congo e o 
seu líder Seka Musa Baluku são 
igualmente considerados ter-
roristas globais" pelo Departa-
mento do Estado dos EUA.

Com as designações ISIS-
-RDC e ISIS-Moçambique, os 
EUA vetam entrada dos inte-
grantes destas duas organizações 
no seu país. Por outro lado, proí-
bem fazer negócios com estas 
redes e congelar todos os bens 
registados nos EUA. “Todos os 

Os recentes relatórios de vá-
rios organismos internacionais 
mostram que Cabo Delgado vive 
uma das piores crises humanitá-
rias da sua história. São mais de 
670 mil pessoas deslocadas e cer-
ca de 950 mil pessoas a passarem 
fome severa, numa altura em que 
não há ainda nenhum horizonte 
para o fim do conflito.

Para os Secretários-gerais 
dos Conselhos Cristãos da Áfri-
ca Austral, aquele conflito tem a 

marca da ganância desmedida de 
grandes corporações, impulsiona-
da pelas enormes reservas de gás 
natural que o país detém.

“O povo de Cabo Delgado 
vive uma grande crise huma-
nitária, e em Moçambique, a 
insurreição pode levar ao des-
mantelamento do Estado, devido 
à ganância impulsionada pelas 
enormes reservas de recursos na-
turais na região norte do país”, di-
zem, em comunicado, os secretá-

O grupo armado que, desde Outubro de 2017, 
semeia luto e terror na província de Cabo Del-
gado, norte de Moçambique, foi classificado 
como organização terrorista pelo Departa-

mento de Estado norte-americano. Na mesma lista, os 
EUA incluem as Forças Aliadas da República Democrá-
tica de Congo.  

Os Secretários-gerais dos Conselhos Cristãos 
da África Austral mostraram-se preocupa-
dos com a situação que se vive na província 
de Cabo Delgado. Os mesmos temem que a 

insurgência, que já dura mais de três anos, leve ao des-
mantelamento do Estado moçambicano, devido à inca-
pacidade do Governo de garantir o controlo e a respon-
sabilidade pela segurança e protecção dos seus cidadãos.

Duarte Sitoe

Duarte Sitoe

bens que essas organizações ou 
pessoas a elas ligadas possuam 
nos Estados Unidos são automa-
ticamente congeladas. 

O Departamento do Estado 
norte-americano lembra que, 
em 2019, o Estado Islâmico 
do Iraque e da Síria anunciou 

o lançamento da província da 
África Central do Estado Islâ-
mico, (ISCAP) para promover a 
presença de integrantes do gru-
po terrorista na África Central, 
Oriental e Austral.

"Embora os meios de co-
municação social associados 

ao ISIS representem o ISCAP 
como uma estrutura unificada, 
ISIS-RDC e ISIS-Moçambique 
são grupos distintos, com ori-
gens distintas. Estes grupos co-
meteram ou representam um 
risco significativo de cometer 
actos de terrorismo".

rios-gerais dos Conselhos Cristãos 
da África Austral.

Para cristãos da África Austral 
“o Estado deve assumir o contro-
lo e a responsabilidade pela segu-
rança e protecção dos seus cida-
dãos. A complexidade da situação 
social, económica e humanitária 

em Cabo Delgado é também um 
desafio militar e de governação, 
que exige proactividade por parte 
do Executivo".

Por outro lado, os Conselhos 
Cristãos da África Austral aler-
tam que a insurgência não é um 
problema exclusivo de Moçam-

bique, ela pode expandir-se para 
toda a região austral de África, 
afectando a segurança e os meios 
de sobrevivência das populações 
pobres.

Dom Francisco Chimoio, 
Cardeal de Maputo, defende que 
a paz é a condição fundamental 
para a sobrevivência das popula-
ções e para o desenvolvimento do 
país. “Enquanto não estivermos 
em paz, é difícil trabalharmos e 
circularmos livremente, mas com 
a paz podemos fazê-lo e os investi-
dores também podem vir fazer os 
seus investimentos no nosso país”.

Por seu turno, o bispo de Chi-
moio, Dom João Carlos Nunes, 
considera ser necessário criar 
condições para que nenhum mo-
çambicano se sinta excluído do 
processo de desenvolvimento do 
seu país, porque exclusão resulta 
em violência.
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Mais de duas centenas de escolas 
sem condições para funcionar 

O Governo informou que 
dos 867 estabelecimentos que 
precisavam de intervenções, 
apenas 651 beneficiaram de 
obras de construção de blocos 
sanitários e reabilitação de siste-
mas de abastecimento de água.

João Machatine, Ministro 
das Obras Públicas, Recursos 
Hídricos e Habitação, disse que 
desde a eclosão da pandemia no 
país, em Março de 2020, foram 
construídos 192 sistemas de 
abastecimento de água, num in-
vestimento de cerca de três mil 
milhões de meticais.

“Para intervirmos nos 867 
estabelecimentos, precisaríamos 
de 6,9 mil milhões de meticais, 
mas o Governo só tinha dispo-

nível metade deste valor. Tive-
mos que fazer uma engenharia 
e apenas conseguimos inter-
vir em 651 estabelecimentos”, 
frisou.

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, apoiou-se aos 
baixos níveis de contaminação 
entre professores e alunos para 
justificar a retoma das aulas. 
“Não existindo evidências de 
que a aquisição destas infecções 
tenha ocorrido nos estabeleci-
mentos de ensino, é autorizada 
a retoma das aulas presenciais 
nas instituições do ensino pri-
mário, secundário, técnico-pro-
fissional, formação profissional 
e superior em todo o território 
nacional”.    Duarte Sitoe

Caminha-se a passos largos do início do ano lectivo 
e ainda não foram criadas todas a condições para 
o regresso dos alunos em algumas escolas. Cerca 
de 216 estabelecimentos de ensino, no país, ainda 

não estão preparados para funcionar no âmbito da imposi-
ção das medidas contra o novo coronavírus.

INAE desmantela discoteca clandestina

Encerrada discoteca com mais de 200 jovens 
da “elite” em Maputo

O desmantelamento da 
discoteca clandestina, com 
mais de duas centenas de pes-
soas, a divertirem com música 
e bebidas alcoólicas, incluindo 
menores, algumas das quais 
com sinais de terem consumi-

do drogas e em cenas de inti-
midade em grupo, resultou de 
uma investigação da Inspec-
ção Nacional das Actividades 
Económicas (INAE).

De lado de fora, não ha-
via indícios do que acontecia 

A 1ª Esquadra da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), na cidade de Maputo, deteve 
na madrugada do último domingo, um indi-
víduo de um pouco mais de 30 anos de idade, 

por manter aberta uma discoteca clandestina, na zona 
da Baixa da cidade de Maputo, em violação do recolher 
obrigatório. A Inspecção Nacional de Actividades Eco-
nómicas (INAE), que desmantelou a discoteca, suspeita 
que o local era também espaço para consumo de estupe-
facientes. De resto, todos aparentavam ser de famílias 
abastardas da elite da capital do país.

no interior. Afinal, os que se 
frequentavam o local estavam 
orientados a não estacionarem 
viaturas nas proximidades e 
deviam entrar no interior do 
estabelecimento às 21 horas, 
para sair por volta das 04 da 
manhã. Era assim, que, há 
cerca de um ano, funcionava 
uma discoteca clandestina, 
algures na baixa da cidade de 

Maputo.
Com música alta, venda de 

bebidas alcoólicas e um desen-
freado consumo de cigarros, o 
estabelecimento concentrava 
jovens da faixa etária entre 
os 19 e 30 anos de idade que, 
aos fins-de-semana, preferiam 
passar a noite fora de casa, ig-
norando todas as medidas ins-
tituídas para evitar a propaga-
ção do coronavírus, tais como 
o recolher obrigatório e evitar 
aglomerados.

Em declarações à im-
prensa, a Inspectora-geral da 
INAE, Rita Freitas, disse que 
“quando cheguei, por volta 
das 19 horas, o guarda ins-
truiu-me a estacionar o carro 
num outro local para evitar 
problemas com a Polícia. De-
pois de algum tempo a obser-
var o movimento, muita gente 
entrava no local, chamei os 
meus colegas e a PRM para 
fazermos a rusga”, explicou.

Freitas explicou que o 
guarda, a mando do gestor, 
impedia a entrada de qual-
quer cliente depois das 21.30 
horas.

“O guarda alertou ao ges-
tor sobre a nossa intenção de 
aceder à festa. Por isso, a Po-
lícia teve de escalar o muro. 
Quando entramos, o proprie-
tário, apercebendo-se da nos-
sa presença, gritou ‘Polícia… 
desliguem a luz e a aparelha-
gem”, o que facilitou a fuga de 
muitas pessoas pela porta dos 
fundos, enquanto outras se 
escondiam debaixo de mesas, 
em armários e lavabos”, con-
tou a Inspectora-geral.

Referiu que o agente eco-
nómico será sancionado por 
violar a legislação sobre a ac-
tividade - a discoteca não está 
licenciada - e por desobediên-
cia do decreto sobre o recolher 
obrigatório e actividades de 
entretenimento.

Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, Deseja aos seus alunos, pais, 

encarregados de educação e ao público em geral, um próspero o 
novo ano lectivo 2021. Aproveita este meio para informar 
que ainda renova-se matrícula e que ainda há vagas para matricular novos ingressos 

da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por um 
valor acessível.
Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do 
bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através 
dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

PUBLICIDADE
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Guterres pede apoio internacional para 
Moçambique 

Volvidos dois anos após a 
passagem do Ciclone Idai em 
Moçambique, António Guter-
res lançou um apelo à comu-
nidade internacional para que 

intensifique os seus esforços e 
apoie o plano de resposta hu-
manitária para Moçambique.

"O povo de Moçambique 
precisa da nossa ajuda urgente 

Moçambique tem sido fustigado nos últi-
mos anos por violência militar, crises cli-
máticas e pandemia. Com vista a ajudar 
o País a ultrapassar esses três ameaças, 

o Secretário-geral da ONU pediu mais apoio interna-
cional para Moçambique.

para enfrentar a tripla ameaça 
resultante da violência, das cri-
ses climáticas e da pandemia de 
Covid-19", declarou Guterres.

António Guterres avançou 
que Moçambique precisa de 
cerca 254 milhões de dólares 
para responder às crescentes 
necessidades humanitárias pro-
vocadas por esta tripla crise.

O secretário-geral da ONU 
lembrou o drama vivenciado 
pelas famílias dois anos após 
da passagem do ciclone que 
deixou um rasto de destruição 
jamais visto na zona centro, 
declarando que ficou profun-
damente comovido e jamais 
esquecerá o que viu na visita a 
Moçambique, logo após a pas-
sagem dos ciclones Idai e Ken-
neth, em 2019.

Guterres exortou o mun-
do a necessidade de mediar 
esforços no combate as alte-
rações climáticas, justificando 
que a intensidade e frequência 
das tempestades tropicais são 
provas de que "o tempo está a 
esgotar-se no combate às alte-
rações climáticas".

"Há regiões em África que 
estão a aquecer a um ritmo 
duas vezes superior face à mé-

dia global do planeta. Na ver-
dade, o continente africano, 
sendo dos que tem menores 
responsabilidades na crise cli-
mática, é dos que mais sofre as 
suas consequências", lamentou 
o secretário-geral da ONU.

Guterres destacou que "é 
urgente adoptar medidas ime-
diatas destinadas a mitigar o 
aquecimento global e, ao mes-
mo tempo, apoiar as nações que 
estão na linha da frente das al-
terações climáticas para que ve-
jam reforçada a sua resiliência e 
capacidade de adaptação”.

ACNUR alerta para 
situação de covid-19 em 

Cabo Delgado

O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugia-
dos mostrou-se preocupado 
com a prevenção da pandemia 
do novo coronavírus na provín-
cia de Cabo Delgado. Tem sido 
um desafio implementar me-
didas preventivas da Covid-19 
em Cabo Delgado devido à 
capacidade e financiamento li-
mitados do Governo e das or-
ganizações humanitárias para 
responder às crescentes neces-

sidades”, lê-se no mais recente 
relatório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Re-
fugiados (ACNUR).

Para a ACNUR, um dos 
principais constrangimentos 
na prevenção da Covid-19 “é 
o facto de vários locais da pro-
víncia estarem sobrelotados, 
tornando a distância física um 
desafio significativo, juntamen-
te com a falta de máscaras fa-
ciais e acesso limitado a sabão e 
água para lavar as mãos”.

O crescente número dos 
deslocados é outro facto que 
preocupa o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refu-
giados, uma vez que o número 
de deslocados subiu para 670 
mil pessoas.

No presente, Seis distritos 
de Cabo Delgado permanecem 
inacessíveis à ajuda humani-
tária: Quissanga, Macomia, 
Meluco, Mocímboa da Praia, 
Muidumbe e Nangade. “Ga-
rantir o acesso humanitário a 
essas áreas é uma prioridade 
para garantir que a assistência 
chegue aos necessitados. Palma 
está acessível, "apesar dos de-
safios logísticos e da segurança 
instável”.

São necessários 254 milhões de dólares para responder às necessidades humanitárias

Duarte Sitoe            

Na componente das pes-
cas, área sob responsabilida-
de do sector da Agricultura 
na governação descentrali-
zada, Parruque instruiu para 
que a aposta seja na pesca 
artesanal e na criação de pei-
xe em cativeiro, pois contri-
bui para geração de emprego 
e renda nas famílias.

“O sector da Agricultura 
e Pescas na província de Ma-
puto foi igualmente orienta-
do a apostar na produção do 
milho em escala, batata reno, 

ovos, carne bovina e arroz. 
Sobre o milho, o governan-
te afirmou que é básico para 
as famílias da Província, daí 
que seja necessária a sua 
produção em escala. Para o 
efeito, indicou que é preci-
so garantir que os 120 ex-
tensionistas que actuam no 
sector estejam ao serviço dos 
produtores”.

No que diz respeito à ba-
tata reno, Parruque disse ser 
também necessário trazer 
para a província capacidade 

para produzir semente desta 
cultura.

Por outro lado, o Go-
vernador da Província de 

Maputo instou o sector da 
Agricultura e Pescas a gerar 
receita, devendo, para o efei-
to, explorar todas as possi-

bilidades existentes à luz da 
governação descentralizada, 
incluindo maior abertura aos 
parceiros.

O Governador da província de Maputo, Júlio 
Parruque, orientou o sector da Agricultura 
e Pescas na província a assistir os produ-
tores, de modo que alcancem os elevados 

níveis de produção e sejam cada vez menos pobres.

Parruque insta sector da agricultura a assistir 
produtores pobres 
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A gestão de fundos destina-
dos ao combate à pandemia do 
novo coronavírus foi um dos 
pontos que criou controvér-
sia, na semana finda, durante 
a sessão de perguntas ao Go-
verno. Para além de questio-
narem as contas e a execução 
dos dinheiros, os partidos da 
oposição quiseram ver esclare-
cidas questões relacionadas ao 
processo de vacinação.

Durante os dois dias do de-
curso da sessão, os deputados 
da oposição confrontaram os 
ministros, sobretudo o da Saú-
de e das Obras Públicas, com 
perguntas sobre a utilização de 
fundos doados ao país.

Na ocasião, o Governo 
tornou público que recebeu 
até ao momento, 94,5% dos 
700 milhões de dólares que 
solicitou à Comunidade Inter-
nacional, para financiar o pla-

no de prevenção e combate à 
Covid-19.  

O Executivo justifica, por 
outro lado, que implementou 
estímulos fiscais e monetários, 
incluindo linhas de crédito, 
diferimento no pagamento de 
impostos e de dívidas fiscais e 
redução da tarifa de energia 
eléctrica. 

O Estado mostrou a inten-
ção de aumentar em 186% o 
número de agregados familia-
res beneficiários que passariam 
de 592.179 para 1.695.004 
para os mesmos beneficiarem 
do apoio, com vista à resiliên-
cia dos mesmos em situação de 
pobreza e vulnerabilidade face 
aos efeitos da covid-19, mas 
até ao presente o apoio ainda 
não chegou aos destinatários.

Apesar de ainda estar em 
dívida com as famílias que 
aguardam ansiosamente pelo 

fundo, a Ministra do Géne-
ro, Criança e Acção, Nyeleti 
Mondlane, avançou que mais 
de 1,6 milhões de pessoas de-
verão beneficiar de assistência 
no âmbito das medidas de pro-
tecção social. 

A bancada do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) considera que os nú-
meros avançados pelo Gover-
no não se reflectem no dia-a-
-dia dos moçambicanos.

"Há mais pobreza em Mo-
çambique, há muita gente que 
perdeu o emprego, muitas 
empresas fecharam portas, 
a economia está de rastos. O 
Governo dispensou-se da sua 
principal função de prover as-
sistência aos moçambicanos", 
lamentou o Porta – voz do 
MDM, Fernando Bismarque, 
porta-voz da terceira força po-
lítica no país.

Como representantes do povo, 
temos de instar o Presidente e 
o seu Governo a conformarem-
se com a Constituição [e a 
mandarem] essa intenção à 
Casa do Povo, porque, sendo 
o recolher obrigatório uma 
medida excepcional, que atenta 
às liberdades individuais 
garantidas na Constituição da 
República, cabe à Assembleia da 
República ratificar essa medida.

Persiste discórdia na gestão dos fundos da Covid -19

A Renamo e o Movimento Democrático, partidos da oposição com assento 
na Assembleia da República, voltaram a criticar a falta de transparência 
do Governo no uso de fundos destinados ao combate à Covid-19. Por seu 
turno, a sociedade civil exige uma auditoria independente para garantir a 
eficiência na gestão da coisa pública.

Duarte Sitoe

Retoma das aulas: outro ponto de discórdia 

Recolher obrigatório é inconstitucional 

Na sua última comunica-
ção à nação, o presidente da 
República decretou a retoma 
das aulas presenciais em todos 
os subsistemas de ensino em 
Moçambique, tendo justifi-
cado a medida com os baixos 
níveis de contaminação en-

tre professores e alunos. Esta 
medida não foi acolhida pelos 
partidos da oposição.

Entretanto, o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, defen-
deu que a decisão é correcta 
porque a taxa de infecção nos 
alunos e profissionais do sector 

é baixa, tendo abordado ain-
da o impacto do encerramen-
to das escolas por um longo 
período.

 "Há uma limitação do de-
senvolvimento psicossomático 
das crianças, adolescentes e jo-
vens. Este dano pode levar dé-

cadas a recuperar e, em alguns 
casos, pode ser definitivo. Há 
um aumento do risco de aban-
dono permanente da escola, 
há um aumento de gravidezes 
prematuras em meninas em 
idade escolar, há um aumen-
to da violência contra crian-
ças, adolescentes e jovens, há 
um aumento da tendência do 
trabalho infantil", justificou o 
ministro.

A Oposição voltou a mani-
festar preocupação pelo facto 
de o Governo alegadamente 
privilegiar o ajuste directo na 

adjudicação das obras, propi-
ciando a grande corrupção. O 
ministro das Obras Públicas, 
João Machatine, justificou que 
o recurso a este regime deve-
-se aos prazos limitados para a 
realização das obras.

"Olhando para aquilo que 
era a necessidade de salvar 
vidas dos estudantes, dos fun-
cionários, dos professores e das 
suas famílias, fomos forçados a 
adoptar este regime", explicou 
Machatine, tendo inclusive 
disponibilizado aos deputados, 
alguns documentos.

Se, por um lado, a Renamo 
insiste que o recolher decreta-
do para a região do Grande 
Maputo é inconstitucional, 
por outro, a Frelimo, que, uma 
vez mais, esteve na posição de 
advogado do Governo, enten-
de que a medida contribuiu 
para a redução significativa de 
infecções e óbitos. 

António Muchanga, depu-
tado do maior partido da opo-
sição, defende que o recolher 
obrigatório decretado pelo 
Governo para a região metro-
politana do grande Maputo 
em Fevereiro, e que foi pror-
rogado este mês por 30 dias, 
viola a constituição.

"Como representantes 
do povo, temos de instar o 
Presidente e o seu Gover-
no a conformarem-se com a 
Constituição [e a mandarem] 
essa intenção à Casa do Povo, 
porque, sendo o recolher obri-
gatório uma medida excep-

cional, que atenta às liberda-
des individuais garantidas na 
Constituição da República, 
cabe à Assembleia da Repú-
blica ratificar essa medida", 
afirmou Muchanga.

O Primeiro-ministro, Car-
los Agostinho de Rosário, por 
sua vez, explicou que o Exe-
cutivo não tinha pretensão de 
violar a constituição. "Ao de-
cretar o recolher obrigatório, 
fê-lo ciente de que estava a 
tomar uma medida cuja obri-
gatoriedade se enquadra no 
âmbito da sua responsabilida-
de de salvar vidas humanas", 
salientou.

Já a Bancada Parlamentar 

da Frelimo defendeu que “a 
eficácia da medida restritiva 
de circulação nocturna reflec-
te-se na redução significativa 
dos casos da Covid-19, bem 
como na redução de interna-
dos nas unidades hospitalares 
da região do grande Maputo”.
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O Governo revelou o que fez com os fundos que foram alocados pelos doares 
para o combate à pandemia do novo coronavírus e não houve consenso no 
seio dos três partidos com assentos na Assembleia da República. O Centro 
de Integridade Publica juntou-se aos partidos da oposição e entende haver 

necessidade de se realizar uma auditoria urgente sobre os fundos alocados pelos par-
ceiros de cooperação.

Uma situação que chama a atenção 
é o facto de se fazer referência a uma 
programação que nunca foi tornada 
pública no seu todo. Por forma a 
permitir a sua monitoria, o plano 
deve ainda explicar os objectivos e as 
metas (quantitativos e qualitativos) da 
alocação deste montante pelos sectores 
identificados, dentre outros aspectos 
relevantes. Um plano detalhado é 
imprescindível para os cidadãos, e para 
outras entidades com interesse, poderem 
monitorar os planos e aferir o grau de 
realização e transparência na prestação 
de contas.

No seu mais recente rela-
tório, o Ministério das Finan-
ças confirmou que, no ano 
passado, recebeu cerca de 661 
milhões de dólares, que cor-
respondem a 94% dos 700 mi-
lhões de dólares que solicitou 
junto dos parceiros, para com-
bater a covid-19. Deste valor 
já utilizou 68%.

De acordo com Governo, 
no total, até 31 de Dezem-

bro, 450,5 milhões de dólares 
tinham sido entregues a dife-
rentes sectores necessitados e 
o remanescente, cerca de 210 
milhões de dólares, permane-

ce numa conta de emergência 
aberta no Banco de Moçambi-
que e será canalizado de acor-
do com a programação para a 
emergência Covid-19. 

O Executivo apenas tor-
nou público que usou uma 
parte do valor que fora alo-
cado pelos doadores, mas não 
detalhou, tendo, por isso, dei-
xado interrogações nas banca-
das parlamentares da Renamo 

e MDM. A Sociedade Civil e 
os partidos querem saber com 
que base foram adquiridos e 
contratados os serviços para 
fazer face à pandemia.

O Centro de Integridade 
Pública é uma das organiza-
ções da Sociedade Civil que 
não se conforma, e avalia que 
a publicação dos referidos do-
cumentos não faz sentido para 
a sociedade, se o Governo não 
publicar o plano que detalha 
a execução dos 700 milhões 
de dólares, os pressupostos e a 
racionalidade do pacote de fi-
nanciamento bem como a sua 
subdivisão em sectores.

“Uma situação que cha-
ma a atenção é o facto de se 
fazer referência a uma progra-
mação que nunca foi tornada 
pública no seu todo. Por forma 
a permitir a sua monitoria, o 
plano deve ainda explicar os 
objectivos e as metas (quanti-
tativos e qualitativos) da alo-
cação deste montante pelos 
sectores identificados, dentre 
outros aspectos relevantes. Um 
plano detalhado é imprescin-
dível para os cidadãos, e para 
outras entidades com interesse, 
poderem monitorar os planos 
e aferir o grau de realização e 
transparência na prestação de 
contas”, explica o CIP.

Continuando, o Centro 
de Integridade Pública ob-
serva que as transferências às 
famílias têm revelado o sector 
menos beneficiado do finan-
ciamento no âmbito da Co-

vid-19, apelando ao Governo 
no sentido de dar mais atenção 
ao apoio às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade.

“Este aspecto pode colocar 
em risco o desenvolvimento 
das actividades de protecção 
social, num contexto em que, 
com a pandemia, a situação 
de vulnerabilidade das famí-
lias aumentou, assim como 
o número de pessoas nesta 
situação. Adicionalmente, o 
aumento do número de deslo-

cados do conflito de Cabo Del-
gado (cerca de 100 mil famílias 
actualmente), tem contribuído 
para o aumento do número de 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade. Assim, chama-se a 
intervenção do Governo, no 
sentido de dar mais atenção ao 
apoio às famílias em situação 
de vulnerabilidade, reajustan-
do o seu plano de intervenção, 
uma vez que o montante pla-
nificado ainda está muito lon-
ge de ser alcançado”.

Na opinião daquela Orga-
nização da Sociedade Civil, o 
facto de os relatórios sobre o 
ponto de situação dos compro-
missos previrem auditorias do 
Tribunal Administrativo sobre 
os fundos desembolsados pelos 
parceiros, mas sem mencionar 
o período em que as mesmas 
serão realizadas, pode propi-
ciar práticas danosas.

“Caso o TA não realize 
uma auditoria a tempo útil dos 
fundos da Covid-19, corre-
-se o risco de a mesma perder 
utilidade e ser ineficiente, do 
ponto de vista de influenciar 
uma melhor gestão destes fun-
dos. Isto é, uma auditoria des-
tes fundos na Conta Geral do 
Estado (CGE) 2020, só poderá 
sair a debate em 2023, sendo 
que as possíveis recomenda-
ções do TA, relativamente a 
estes fundos, não serão acom-
panhadas de acções de segui-
mento. Sendo a Covid-19 uma 
pandemia que exige acções 
imediatas, seria eficaz neutra-
lizar, o quanto antes, qualquer 
foco de desvio de fundos para 

garantir a responsabilização e 
uma eficiente gestão dos fun-
dos ainda existentes e dos que 
serão ainda desembolsados”

 A pandemia, que actual-
mente assola o mundo, segun-
do o Centro de Integridade Pú-
blica, exige acções imediatas, 
visto que seria eficaz neutrali-
zar, o quanto antes, qualquer 
foco de desvio de fundos para 
garantir a responsabilização e 
uma eficiente gestão dos fun-
dos ainda existentes e dos que 
serão ainda desembolsados.

Para evitar o desvio de fun-
dos alocados às contas do Mi-
nistério da Economia e Finan-
ças, no âmbito do combate à 
Covid-19, o CIP entende que 
o Governo deve abrir espaço 
para que a Sociedade Civil 
possa participar do processo 
de gestão e monitoria desse di-
nheiro, tendo papel relevante 
para, por um lado, ter acesso 
a toda a informação detalhada 
sobre a planificação e execu-
ção em tempo útil e, por outro, 
influenciar decisões relativas a 
estes fundos.

Auditoria do TA pode ser extemporânea

CIP exige auditoria sobre fundos da Covid-19

“Caso o TA não realize uma auditoria 
a tempo útil dos fundos da Covid-19, 
corre-se o risco de a mesma perder 

utilidade e ser ineficiente, do ponto de 
vista de influenciar uma melhor gestão 

destes fundos. Isto é, uma auditoria 
destes fundos na Conta Geral do 

Estado (CGE) 2020, só poderá sair a 
debate em 2023, sendo que as possíveis 
recomendações do TA, relativamente a 
estes fundos, não serão acompanhadas 

de acções de seguimento. 
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Independentemente da ideologia 
política de cada um dos nossos 
partidos, há uma coisa que nos 
deve unir como nação, essa coisa 
é a agenda de desenvolvimento de 
Moçambique, com a qual todos 
devemos nos identificar, uma 
agenda assente na criação do bem-
estar para todos.

Tratou-se de um encontro 
singular para os dois partidos. 
No acto, depois de conversa 
à porta fechada, Roque Silva 
disse à imprensa que sempre 
empreendeu esforços no sen-
tido de manter encontros com 
vários segmentos da sociedade, 
com destaque para os partidos 
políticos representados no Par-
lamento, não só por entender 

que, independentemente da 
ideologia política de cada par-
tido, todos devem se unir na 
construção e implementação de 
uma agenda de desenvolvimen-
to do país, com a qual todos de-
vem se identificar.

Para Roque Silva, é de se 
destacar a disponibilidade do 
SG da Renamo em ter aquele 
encontro, sobretudo numa altu-
ra em que “todos devemos unir 
forças nos esforços do camara-
da presidente da República, Fi-

lipe Nyusi, na consolidação da 
paz e reconciliação nacional”.

Prossegue o dirigente da 
Frelimo afirmando que é im-
portante o envolvimento das 
lideranças partidárias, com des-
taque para estes dois partidos, 
no processo da construção e 
consolidação da paz e recon-
ciliação nacional, sabiamente 
liderado pelo presidente, Filipe 

Nyusi e o presidente da Rena-
mo, Ossufo Momade.

"Independentemente da 
ideologia política de cada um 
dos nossos partidos, há uma 
coisa que nos deve unir como 
nação, essa coisa é a agenda de 
desenvolvimento de Moçambi-
que, com a qual todos devemos 
nos identificar, uma agenda as-
sente na criação do bem-estar 
para todos”, defendeu Roque 
Silva.

São parte desta agenda, o 

Renamo e Frelimo em namoro mais maduro

O Secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, 
recebeu, na última semana, o Secretário-
geral da Renamo, André Magibire, com 
quem discutiu temas ligados à consolidação 
da Paz, Unidade e Reconciliação Nacional, 

pilares de destaques no actual Plano Quinquenal. Na 
sede da Frelimo, a Renamo expôs as velhas feridas e 
perseguição aos seus membros, actos que, segundo 
Magibire, precisam parar para a consolidação da 
democracia.

Evidências 

Renamo anuncia encontros regulares com Frelimo
O Secretário-geral da Re-

namo, disse que o encontro 
enquadra-se no âmbito do es-
tabelecimento de um diálogo 
permanente entre os actores 
políticos, com vista a construir 
um Moçambique de paz e 
democracia.

Enalteceu os esforços do pre-
sidente da República Filipe Nyu-
si e da Renamo Ossufo Momade 
na implementação dos acordos 
de cessação das hostilidades mi-
litares, através da integração dos 
antigos guerrilheiros da Renamo 
no processo de DDR.

O maior partido da oposição, 
fez velhas exigências à Frelimo, 
quem deve parar de perseguir 
os seus membros como condi-
ção para que esses ganhos sejam 
consolidados.

No final do encontro, André 

Magibire, frisou que todos os 
atores políticos e a sociedade civil 
devem ter espaço para funcionar. 
“Estamos a apelar, desde já, que 
não pode haver nenhum mem-
bro de um partido que persiga 
e bata ou perturbe alguém ou 
crie desordem para inviabilizar o 
exercício da actividade política", 
apelou Magibire.

Magibire disse ainda que, 
neste encontro, foi assinado um 
compromisso entre as duas par-
tes para manter diálogos regula-
res, tudo em nome da paz, recon-
ciliação e democracia.

"Daqui em diante vamos 
conviver todos como irmãos", 
assegurou. "Como partidos po-
líticos, temos que trabalhar, é 
preciso que se criem condições, 
é necessário que as lideranças 
dos partidos consciencializem 

os seus seguidores no sentido de 
que todo o partido político deve 
ter espaço para trabalhar em 
qualquer parte deste território 
nacional."

No encontro, o Secretário-
-geral da Renamo, André Magi-
bire, negou acusações de André 
Matsangaisse sobre alegadas ar-
bitrariedades no patenteamento 
dos guerrilheiros do partido.

Segundo Matsangaisse, fal-
tam critérios nesse patenteamen-
to. Mas Magibire clarifica: "As 
decisões em relação a esse assun-
to não são tomadas por uma pes-
soa, são tomadas por um corpo. 
Eu sou membro da Comissão de 
Assuntos Militares, portanto Ma-
gibire sozinho não decide. Se ti-
ver que haver uma decisão, para 
ser vinculativa, tem de ser da Co-
missão dos Assuntos Militares".

Os dois partidos acordam encontros regulares para o bem da “democracia” 

projecto de construção da paz e 
de reconciliação nacional, que 
não pode ser atribuído apenas 
às lideranças políticas, sendo 
da responsabilidade de todos 
os segmentos da sociedade 
moçambicana.

E porque o diálogo não se 
limita à Frelimo e à Renamo, 
Roque Silva, diz que é objectivo 

do seu partido continuar a dia-
logar e trocar impressões sobre 
questões de interesse nacional, 
com todos os segmentos da so-
ciedade moçambicana, ciente 
da responsabilidade particular 
que tem na qualidade de parti-
do no poder.

"Acredito ter sido um bom 
começo e estamos abertos para 

continuarmos a discutir com a 
Renamo, com o MDM, com 
qualquer outro partido, tudo 
aquilo que possa envolver efec-
tivamente a tranquilidade dos 
moçambicanos - mas também 
discutir com qualquer força 
viva da sociedade tudo aquilo 
que possa ajudar Moçambique 
a crescer", assinalou.

PUBLICIDADE
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Foram reassentados, venderam casas e terrenos e voltaram para o pântano

Nada acontece por acaso, em tudo existe o “dedo” da natureza. Os 
residentes do bairro Guacheni, na zona baixa do distrito municipal 
Ka-Tembe, por culpa própria e desleixo das autoridades municipais, 
sentiram a fúria da mãe natureza na última vaga de chuvas. Durante 
mais de três semanas, passaram noites em claro e agora vivem em 

condições precárias. Trata-se de um número não especificado de famílias, que já 
foram reassentadas por duas vezes, venderam terrenos e casas e voltaram ao local 
de risco, onde ciclicamente experimentam dias piores. O município, que sempre 
assiste inerte ao regresso das famílias e ao aumento de ocupações e construções, 
diz que está a preparar-se para um terceiro reassentamento.

A chuva sempre será de 
má memória para os residen-
tes de Guacheni, uma vez 
que quando cai inunda por 
completo toda a zona baixa 
daquele bairro e deixa em 
desespero mais de uma cen-
tena de famílias que cons-
truíram casas numa zona 
alagadiça.

O Evidências apurou que 
aquela área sempre foi pan-
tanosa e que ficou comple-
tamente alagada durante as 
cheias de 2000, o que obri-
gou a edilidade a reassentar 
as vítimas numa zona segu-
ra. Depois de alguns anos, 
as mesmas famílias volta-
ram a ocupar o local, sob 
olhar inerte das autoridades 
municipais.

O bairro foi crescendo e 
foram sendo construídas ca-
sas de alvenaria, até quan-
do, nas vésperas da constru-
ção das Ponte Maputo – Ka 
Tembe, houve, de novo, ne-
cessidade de retirar algumas 
famílias para outras zonas, 
mas nem todos foram reas-
sentadas, uns porque recusa-
ram-se deixar o local, outros 
porque estavam fora do tra-
çado da obra. 

Hoje, para além dos mo-
radores “reassentados-re-
gressados” Guacheni alberga 
novos moradores e a cada 
dia nascem novas demarca-
ções de espaços e obras, al-
gumas das quais imponentes. 
E, como que a reconhecer a 
efectividade das ocupações, 
as autoridades municipais 
autorizaram a canalização 
de água e ligação de energia 
naquele pantanal.

Mesmo reconhecendo 
que foram por duas vezes 
retirados do local e reassen-

tados em Chamissava, numa 
zona que inclusive ganhou o 
nome de “Aldeias”, devido à 
forma como estão dispostas 
as casas construídas para os 
abrigar, as “eternas vítimas” 
hoje culpam a construção da 
Ponte Maputo-Ka Tembe 
pela sua desgraça. 

Falando ao Evidências, 
aquelas famílias dizem que 
os problemas de inundações 
agravaram-se quando termi-
nou a construção daquela in-
fra-estrutura, cujo objectivo 
era minimizar os problemas 
que assolavam a população 
daquele distrito municipal e 
não só. 

O clamor pelo 
reassentamento

Os moradores do “pân-
tano” de Guacheni clamam 

por um novo reassentamen-
to, visto que, segundo con-
tam, não há condições míni-
mas para a sobrevivência. E, 
vestindo a capa de vítimas,  

consideram-se completa-
mente ignorados pelo exe-
cutivo de Eneas Comiche, 
a quem acusam de apenas 
aproximar-se somente em 
períodos eleitorais para pedir 
votos.

Adelaide Cabah, de 38 
anos, viúva e mãe de três fi-
lhos, residente no quarteirão 
três do bairro Guacheni, fez 
uma pequena radiografia do 
drama que os habitantes da-
quela zona vivem na época 
chuvosa. 

“Nesta zona a chuva não 
é bem-vinda. Acho que pou-
cos gostam da chuva. Prefe-
rimos o calor, uma vez que 
quando começa a chover so-
mos obrigados a viver dentro 
da água como peixes. Temos 
água, energia e conseguimos 
o suficiente para comer, mas 
quando chove somos obriga-

dos a nos contentar com esta 
triste realidade. Gostaríamos 
de mudar de residência e ir-
mos para zonas mais seguras, 
mas não temos condições 

Duarte Sitoe            Fotos: Albano Uahome

para adquirir terrenos. 
Por outro lado, Cabah revela 

que no tempo chuvoso é deveras 
perigoso ter energia eléctrica, 
uma vez que o grosso das casas é 
de condições precárias. “Quan-
do chove dispensamos a corrente 
eléctrica. As nossas casas ficam 
completamente submersas e, 
para não colocarmos as nossas 
vidas em risco, preferimos ficar 
às escuras”.

Manuel Gonçalves, de 37 
anos, residente no quarteirão 
quatro, com rosto maltratado, 
aparentando cerca de 60 anos 
de idade e com os pés enrugados 
de tanto ficar na água, declarou-
-se um indivíduo que nasceu só 
para sofrer e lamenta o silêncio 
do Conselho Municipal da Ci-
dade de Maputo. 

“Estamos a pedir socorro ao 
Governo. Não queremos casas, 
queremos espaços seguros para 
erguer as nossas residências. Eu e 
muitos somos sofredores, sonha-
mos em ter um bom espaço para 
erguer as nossas casas, mas não 
temos condições”, disse Antó-
nio, para depois acrescentar que 

“vivemos neste pântano e passa-
mos dificuldades para ter uma 
refeição condigna, por isso, até 
já desistimos de sonhar e de jun-
tar dinheiro para adquirir terre-
nos. Quando era tempo de cam-
panha, o actual edil de Maputo, 
Eneas Comiche, prometeu-nos 
que melhoraria os problemas de 
saneamento, mas não sabíamos 
que isso eram promessas falsas”.

“Pontes” de sacos de 
arreia e pneus para sair de 

um lado para o outro

Em dias de chuva, muitos fi-
cam chocados ao verem pessoas 
a circularem na Ka Tembe bem 
vestidas mas com botas de nylon 
nos pés. O que todos não sabem 
é que aquela é a única forma que 
as pessoas encontraram para saí-
rem e entrarem nas suas casas, 
por causa da água que chega a 
permanecer nas casas e ruas du-
rante mais de dois meses. 

Para fazer face ao cenário, os 
habitantes do pantanoso Gua-
cheni têm juntado as mãos com 
vista a superar as adversidades 

O drama das eternas “vítimas” do pântano de Guacheni

Município ensaia um terceiro reassentamento para depois cruzar os braços



15VIDÊNCIAS  E 16 DE MARÇO DE 2021
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 16 de Fevereiro de 2021 | Edição nº: 02 | Ano: 01 

Nosso compromisso é com a verdade Registro: 011/GABINFO-DEP/2020 CENTRAIS

Foram reassentados, venderam casas e terrenos e voltaram para o pântano

Como que a assumir que as 
autoridades municipais estão a 
capitular perante os invasores, 
Nyoni declara que o Município 
já levou a cabo duas acções de 
reassentamento, “mas há pes-
soas que receberam espaços e 
depois regressaram para as zonas 
pantanosas”.

“Nas cheias do ano 2000, 
uma boa parte da população que 
hoje vive naquela zona, benefi-
ciou de reassentamento para a 
zona de Xamissava, mas como 
a zona em que foram colocadas 
tinha défice de infra-estruturas, 
estradas e transporte, alguns op-
taram por regressar, uma vez que 
a travessia marítima era o único 
meio de chegar à cidade. Quan-
do se estava a construir a ponte, 
algumas familias foram reassen-
tadas, mas, depois de um certo 
tempo, algums regressaram. Em 
termos urbanísticos, essas pes-
soas não podem permanecer 
ali, devem ser reassentadas”, 
capitulou.

Por outro lado, o represen-
tante do Município de Maputo 
adiantou que já há acções em 
curso com vista a reassentar os 
habitantes de Guachene, tendo a 
edilidade feito um levantamento 
na zona norte de Guacheni.

“As Pessoas devem ser reas-
sentadas, mas quando digo isso 
não será de noite para o dia. Na 
margem norte já fizemos levanta-
mento para saber o número das 
pessoas que estão lá, em que cir-
cunstâncias chegaram. Estamos 
a fazer um trabalho exaustivo 

para apurar realmente quem está 
nas zonas consideradas de risco. 
Se formos a descobrir que há 
pessoas que já beneficiaram do 
processo, serão retiradas, porque 
já receberam espaços para aban-
donar aquela zona. Queremos 
saber dos números, de modo a 
não permitirmos que outras pes-
soas construam enquanto condu-
zimos esse processo de reassen-
tamento. Mas não são todos que 
estão sujeitos às inundações, por 
isso, vamos fazer o plano de uma 
forma faseada. De outro lado há 
pessoas que não vivem ali, ape-
nas deixaram uma casinha”.

Questionado sobre a disponi-
bilidade de terrenos para o reas-
sentamento, Manuel Nyoni foi 
parco nas palavras: "Ka Tembe 
tem cerca de 170 km quadrados, 

mas para dizer que temos terra 
é precisamos de planos parciais 
implementados para saber qual é 
a disponibilidade da terra. O Pla-
no Geral de Urbanização ainda 
está em processo de implementa-
ção. O Banco Mundial e o Muni-
cípio de Maputo estão a discutir 
esse processo, depois do processo 
é que haverá definições de como 
será feito o reassentamento das 
pessoas que estão em zonas de 
risco”.

Sobre os prazos do reassenta-
mento, Nyoni declarou que “de-
pende dos trabalhos que estão 
sendo feitos com os parceiros da 

implementação do plano de ur-
banização. Dentro deste manda-
to será feito. As coisas não come-
çam no terreno, o processo está 
em curso”.

“Já houve dois reassentamentos e as pessoas regressaram”

que a chuva tem-lhes pregado. 
A colocação de sacos e pneus 
para servirem de “ponte” é uma 
das iniciativas levadas a cabo pe-
los moradores. 

Penina Cumbe, de 43 anos, 
com a casa completamente ala-
gada e com a água a lhe roçar os 
joelhos, disse à nossa equipa de 
reportagem que estava melhor, 
em comparação com alguns vi-
zinhos, cuja água lhes sobe as 
goelas.

Aliás, Cumbe declarou que a 
chuva torna as pessoas humildes 
naquela zona, uma vez que mes-
mo aqueles vizinhos que acham 
que carregam o mundo pelas 
costas colaboram para o bem de 
todos.

“Nos dias em que chove não 
há rico aqui, somos todos iguais. 
Antes era cada um por si e Deus 
por todos. Agora a casa menos 
inundada serve como atalho. 
Tentamos unir as forças e im-
provisamos pontes com recurso 
a sacos e pneus, mas, mesmo 
assim, o nível da água subiu e 
engoliu a ligação. Estamos dis-
poníveis para abandonar este 

espaço. Enquanto haver vida 
haverá esperança, esperamos 
que o Governo nos conceda o 
tão almejado reassentamento, 
com vista a abrirmos uma nova 
página nas nossas vidas.”

Entre as tristezas causadas 
pelas inundações, Júlia Santos, 
carinhosamente tratada por Zi-
nha, com um bidom de água 
na cabeça, e com uma voz tré-
mula, mostrava-se conformada 
com a triste realidade que assola 
o bairro do Guacheni. Mesmo 
com as adversidades do presen-
te não desarma do sonho de ser 
médica.

“Temos que nos contentar 
com esta triste realidade. Não 
temos para onde ir e mesmo 
sendo doloroso temos que ser 
pacientes. São coisas que vejo 
desde que nasci, agora tenho 19 
anos e tem sido assim quando 
chove com frequência. Tenho o 
sonho de me formar em medi-
cina e, quiçá, tirar os meus pais 
deste sofrimento. Não dá para 
viver assim, nos dias de chuva fi-
camos expostos a várias doenças 
diarreicas, uma vez que as nos-

sas latrinas não são conven-
cionais e quando chove tudo 
mistura-se com água, que va-
gueia nas ruas assim com nos 
nossos quintais”.

Município ensaia mais 
um reassentamento

Parece que será neste 
mandato de Eneas Comiche 
que o calvário vivenciado por 
aquelas famílias, no bairro de 
Guacheni,  arredores da ca-
pital moçambicana, terá um 
final feliz. 

O Evidências procurou a 
vereação da Administração 
do Distrito Municipal da Ka 
Tembe, para se inteirar da 

situação daquela população, 
que na época chuvosa fica 
cercada de água e exposta a 
várias doenças contagiosas. 

Manuel Nyoni, engenhei-
ro civil, afecto ao Município 
de Maputo, disse ao Evidên-
cias que a edilidade já ela-
borou um plano, com vista 
a evacuar as pessoas daque-
la zona, embora as mesmas 
não tenham tido autorização 
para construir habitações na-
queles terrenos pantanosos.

“Primeiro tenho que in-
formar que aquelas famílias 
não têm autorização para 
erguer casas naquele espaço. 
No princípio, aqueles ter-
renos estavam destinados à 

prática da agricultura, mas 
com o tempo as pessoas cons-
truíram casas sem autoriza-
ção oficial. São ocupações 
espontâneas que acontecem 
a nível local. Para o Municí-
pio autorizar uma ocupação 
há caminhos a serem segui-
dos. Temos um instrumento 
que proíbe os munícipes de 
construírem em zonas con-
sideradas de risco. Aquela é 
uma zona pantanosa e vul-
nerável a inundações. Não é 
uma área aconselhável para 
a habitação”, disse Nyoni, 
sem no entanto explicar onde 
estava a edilidade quando as 
pessoas ocuparam aquele es-
paço a seu bel-prazer.

“Nas cheias do ano 2000, uma boa parte 
da população que hoje vive naquela zona, 

beneficiou de reassentamento para a zona de 
Xamissava, mas como a zona em que foram 
colocadas tinha défice de infra-estruturas, 
estradas e transporte, alguns optaram por 

regressar, uma vez que a travessia marítima 
era o único meio de chegar à cidade. Quando 

se estava a construir a ponte, algumas 
familias foram reassentadas, mas, depois 
de um certo tempo, algums regressaram. 

Em termos urbanísticos, essas pessoas 
não podem permanecer ali, devem ser 

reassentadas.
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Ficht Solutions insta Moçambique a 
reformar economia 

Moçambique deve reformar a sua economia, para não seguir os mes-
mos passos de Angola e Nigéria, países que, num passado recente, 
eram gigantes em termos económicos no continente africano, mas 
por serem dependentes de uma só matéria-prima viram as suas 
economias limitadas, devido à oscilação de preços do petróleo. 

Para aquela instituição, Moçambique deve diversificar a economia, aproveitando as 
futuras receitas de gás.

A agricultura tem sido 
apontada, há décadas, como 
principal motor do desenvolvi-
mento. Contudo, a sua contri-
buição está aquém do espera-
do. As várias políticas traçadas 
para o sector mostram-se falí-
veis e, em consequência, o país 
continua fortemente depen-
dente de importações.

"A não ser que comecemos 
a ver reformas económicas sig-
nificativas que encorajem a dis-
tribuição dos benefícios do gás 
a toda a economia, Moçambi-
que poderá enfrentar os mes-
mos problemas que limitaram 
o crescimento em países como 
Angola ou Nigéria, durante 
a recente queda do preço das 
matérias-primas", escrevem os 
analistas da Fitch Solutions.

Aquela organização sem 
fins lucrativos e de notação fi-

nanceira, na nota enviada aos 
investidores, lembra que várias 
estimativas apontam para a 

existência de entre 100 a 185 
biliões de pés cúbicos na costa 
do país, mais do que o total do 
consumo nos Estados Unidos 
durante duas décadas.

“Vai originar uma transfor-
mação da economia, com mais 
crescimento, maiores exporta-
ções e avultadas receitas, para 
além de maiores e mais atrac-
tivas oportunidades de negócio 
para os investidores estrangei-
ros”, destacou o documento.

No presente, a Ficth obser-
va que Moçambique é incapaz 
de aprovar grandes reformas 
estruturais para transformar 
a riqueza dos recursos numa 
economia diversificada e com 
padrões de vida mais elevados 
para as populações. “Moçambi-
que arrisca-se a cair na mesma 
armadilha das matérias-primas 
que prejudicou o crescimento 

em várias economias depen-
dentes dos recursos naturais, 
limitando as oportunidades nos 

Duarte Sitoe 

As perspectivas 
económicas melhorem 
durante a próxima década, 
à medida que o progresso 
nos projectos de gás natural 
oferece um empurrão 
significativo ao crescimento 
a longo prazo depois de o 
PIB se ter contraído 1,3% 
no ano passado devido à 
pandemia de Covid-19.

Para não ter os mesmos problemas que Angola 

“A não ser que comecemos 
a ver reformas económicas 

significativas que encorajem 
a distribuição dos benefícios 

do gás a toda a economia, 
Moçambique poderá 
enfrentar os mesmos 

problemas que limitaram o 
crescimento em países como 
Angola ou Nigéria, durante a 
recente queda do preço das 

matérias-primas.

outros sectores”.
Angola e Nigéria possuem 

duas das maiores economias 
do continente africano, mas 
os seus modelos económicos 
dependem fortemente de ter-
ceiros, ou seja, das exportações 
de petróleo. Para a Ficth, Mo-
çambique deve fintar o destino 
traçado pelos dois maiores pro-
dutores do continente africano. 

“Independentemente da ri-
queza e do crescimento real do 
PIB, que um aumento do gás 
poderia trazer à economia de 
Moçambique, os exemplos de 
Angola e da Nigéria revelam 
um abrandamento dramático 
do crescimento das exportações 
no seguimento do colapso dos 
preços em 2015 e 2016”.

Olhando para os exemplos 
de Angola e Nigéria, a Ficth 
alerta que Moçambique não 
pode ficar exposto aos mes-
mos riscos, com a volatilida-
de nos preços globais do gás 
a resultar provavelmente em 
grandes e súbitas variações 
nas receitas externas.

“O Governo implemen-
te várias reformas para pro-
mover métodos alternativos 
de crescimento económico 
quando os preços desçam, 
mas isto é uma perspectiva 
desafiante na região, e no 
caso de Moçambique estamos 
particularmente cépticos so-
bre a capacidade do Governo 
em implementar este tipo de 
reformas devido ao histórico 
recente de má governação”.

Para a próxima década, a 
Ficht espera que “As perspec-
tivas económicas melhorem 
durante a próxima década, à 
medida que o progresso nos 
projectos de gás natural ofe-

Evitar estar exposto aos riscos 
de volatilidade de preços

rece um empurrão significa-
tivo ao crescimento a longo 
prazo depois de o PIB se ter 
contraído 1,3% no ano pas-
sado devido à pandemia de 
Covid-19”.

No entanto, durante esta 
década há previsões de mu-
dança, perspectivando-se que 
pode ser um franco cresci-
mento em relação a outros 
países da África Subsaaria-
na. “Quando as exportações 

começarem, que esperamos 
aconteça a partir de 2022, 
antevemos uma aceleração 

da actividade económica, o 
que significa que Moçambi-
que poderá ter uma das mais 
elevadas taxas de crescimento 
da África subsaariana”

Actualmente, a província 
de Cabo Delgado vive uma 
das piores crises humanitárias 
da sua história, mas, em caso 
de haver melhorias no que 
respeita à segurança naque-
la província rica em recursos 
naturais, haverá desenvolvi-

mento do sector de gás natu-
ral liquefeito e a atractividade 
de investidores estrangeiros.
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Divulgue 
sua marca

Quem não é visto não 
é lembrado

Aproveite a promoção 
de lançamento

Contactos:
comercial@evidencias.co.mz  84/876544712
Av. 24 de Julho nº 4318, 1º andar esquerdo, Bairro da Malanga

 Cidade de Maputo

Para não ter os mesmos problemas que Angola 
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De vez em quando... soltem-se!
Afonso Almeida Brandão

Sou admirador de música. Já o referi bastantes 
vezes ao longo de algumas crónicas que tenho 
escrito para diversos Órgãos de Comunicação 
Social e, hoje em dia, quando saio para a noite, a 
verdade é que centro as minhas escolhas em dois 
pressupostos: no estilo de música, que passa em 
determinado espaço e no sítio para onde os amigos 
com quem me apetece estar querem ir. Por vezes, 
estes pressupostos são inconciliáveis, o que me 
obriga, dentro do espectro, fazer as minhas próprias 
opções. 

Gosto de discotecas onde as pessoas saem para 
se divertir e ouvir boa música; é por isso que eu sou 
fã da Noite Africana mas também de vários clubes 
espalhados por Moçambique, numa cultura de raiz, 
que começou em Nampula com o inesquecível 
saxofonista e músico, Chico da Conceição — 
infelizmente já desaparecido, praticamente cego, 
desde o dia 1 de Outubro de 2019, vítima de doença 
prolongada. Morreu aos 91 anos de idade, no 
Hospital Central de Maputo, depois de uma carreira 
preenchida de sete décadas a tocar para um público 
ávido, que ocorria aos seus bailes nos subúrbios 
de Nampula, e que ainda recolhe as preferências 
de alguns. Foi/é um amigo de quem não me vou 
esquecer e que continuo a guardar no coração, com 
imensa saudade.

Talvez por isso tenha alguma dificuldade em 
perceber o fenómeno moçambicano da fixação 
pela área supostamente VIP e pelas “entradas 
de borla” nas discotecas ditas de “gente fina” ou 
daquelas outras discotecas e espaços considerados 
de “palhota” e feitas de “caniço” e “matope”, que 
frequentei nos idos anos 60 e 70, em Nampula, em 
Nacala, em Quelimane, na Beira (onde nasci) e, 
posteriormente, na cidade da ex-Lourenço Marques, 
actual Maputo, quando o objectivo é consumir 
alguma coisa e “abanar o capacete”.

Em primeiro lugar, sou contra a estratificação 
social dos espaços e das sociedades em si, em que, 
de um lado, estão «os mais ricos e os mais nobres» 
e, de outro «os pés descalços e mal vestidos», e 
os «menos abastados e vulgares moçambicanos». 
Porque é essa divisão que faz com que as pessos 
não se divirtam e passem o tempo obcecadas com o 
“ver e ser visto” comentando quem tem pulseira e 
brinco de ouro e gozando com quem ficou para trás 
e só ostenta o colar de “missanga”...

Torna-se ridículo ver alguns espaços com áreas 
VIP (como por exemplo era a Discoteca ZAMBI, 
em Maputo) — cuja Gerência estava a cargo do 
falecido Alex Barbosa e localizada (para quem se 
lembra ainda desses velhos tempos!), ali para as 

bandas da antiga FACIM. Manuel Silva, 
dono da lendária, A CAVE, que ficava a 
escassos metros da Praça Mac-Mahon, 
também em Maputo, dizia que na sua 
«boite» havia lugar para todos e que não 
era o dinheiro que definia quem entrava, 
mas o grau de loucura e de vontade de 
diversão e, naturalmente apresentável 
em termos de vestuário. Dizia ele que 
uma noite perfeita tinha que ter 10% de 
loiras vistosas, 20% de Gays, 10% de 
gente conhecida, 10% de ricos e o res-
to gente anónima desde que fizessem a 
festa no meio destes. Obviamente que 
isto era uma visão do final dos anos 60 e 
princípios dos anos 70 e que as percenta-
gens não eram seguidas, mas o que ele 
queria mesmo dizer é que dentro de uma 
noite havia espaço para todos e que só 
com o envolvimento de todos é que uma 
noite poderia ser verdadeiramente espe-
cial. Na óptica dele, e que hoje em dia 
é replicada em diversos sítios, quer em 
Moçambique, querem qualquer em parte 
do Mundo, existem mesas onde as pes-
soas podem comprar garrafas de várias 
bebidas e existe a pista. Mas todos se 
divertem no mesmo espaço, não existem 
áreas VIP, nem áreas de acesso exclusivo 
a quem tem pulseira de ouro ou pulseira 
de “missanga”...

Depois tinham salas privadas, longe 
do olhar de todos, onde ele se divertia e 
relaxava com alguns amigos especiais e 
com os artistas do espectáculo, que ali 
actuavam todas as noites. O amigo e sau-
doso, Chico da Conceição — com quem 
fui, diversas vezes, à “A CAVE”, dançar 
e beber um copo — foi considerada, à 
época, uma das melhores casas nocturnas 
da Capital. 

Por outro lado, o meu Amigo Sousa 
Gouveia — conhecido Agente Artístico 
moçambicano “daqueles velhos tempos” 
— chegou a confidenciar-me que já tinha 
realizado festas privadas para gente 
famosa na África do Sul e «que nunca 
os vi preocupados em procurar uma 
área reservada numa discoteca, nem em 
escolherem um espaço só porque tinham 
área VIP» — disse-me certa vez com 
ironia, para acrescentar de seguida: «E 
lembro-me até de uma cantora americana 
de passagem por Joannesburg, de 

nome Alicia Keys, que “fugia” da área 
reservada para se misturar no meio das 
pessoas e dançar na pista de dança». 
Então — digo eu agora — a preocupação 
das pessoas em terem que entrar num 
sítio sem pagar, mesmo sabendo que vão 
consumir, é algo de inexplicável, ainda 
para mais, quando o valor é consumível. 
Se pagam para ir ao Teatro, ao Cinema e 
ao Futebol porque não hão-de pagar para 
saírem?

As discotecas, as “boites”, como os 
Clubes Recreativos e as Sociedades 
Filarmónicas, precisam de todo o tipo 
de pessoas e é na mistura de gentes 
— independentemente das raças e da 
cor da pele de cada um onde reside 
a pureza humana. Todos precisamos 
de todos, incluindo as culturas, as 
vivências e riquezas de todo o tipo, que 
nos fazem crescer a todos e nos tornam 
intelectualmente mais ricos. Geralmente, 
as pessoas mais interessantes estão bem 
no meio da pista de dança e não na cabina 
de um qualquer camarote, fazendo a 
triste figura de estar à espera de bebida 
de borla, de quem paga como se de uma 
esmola se tratasse. 

O Mundo precisa de mais pessoas com 
atitudes, que não se vendem por dinheiro 
— hábito infelizmente muito implantado 
nos países africanos, como Moçambique, 
por exemplo, onde a corrupção prolifera 
a olhos vistos — mas que se trata de um 
povo que se diverte até de manhã, porque 
os moçambicanos adoram viver, dançam 
ao som da boa Marrabenta e vibram na 
pista de dança. Que são sofisticadas sem 
fazer nada por isso e que não escolhem os 
amigos pela carteira, mas pela definição 
de amizade. Larguem a área VIP e 
SOLTEM-SE! 

Vão ver que vale a pena. Ou não 
fosse o povo moçambicano constituído 
por gentes, que têm dentro de si — e 
no sangue que lhes corre nas veias —, 
os sons da música, da alegria e da vida 
despreocupada que representam. 

Para o Meu Amigo Chico da 
Conceição, saxofonista moçambicano 

de eleição, esta Homenagem com 
amizade e saudade dos velhos tempos
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Por vezes o silêncio é endurecedor. É o que estava 
a transparecer com a aparente ou absoluta ausên-
cia dos Estados Unidos de América do conflito de 
Cabo Delgado. Um conflito que não tem a ver ape-
nas com o terrorismo internacional, desde sempre 
terreno privilegiado e até quase que exclusivo de luta 
do governo americano, mas também com interesses 
directos de empresas daquele país, como Anadarko 
e Exxon. Apesar disso, nenhum posicionamento ofi-
cial tinha sido tomado por Washington.

Há poucos dias, o Departamento de Estado 
americano emanou um comunicado, em que, com 
evidente clareza, informa que o que está a aconte-
cer em Moçambique é obra do Estado Islâmico, na 
sua ramificação da África Central, em aliança com 
o grupo local de Al-Shabaab, e que qualquer pessoa 
ou instituição que colabore com tal entidade será 
perseguida pela justiça americana. Uma mensagem 
que deixa espaço a poucas dúvidas e, com que po-
demos ou não concordar, com boa paz das violações 
à soberania nacional tantas vezes evocadas pelos go-
vernantes moçambicanos, mas extremamente clara. 

Mas também uma mensagem preocupante, pelo 
tom, assim como pelo conteúdo: com efeito, num 
país “normal” qual seria a necessidade de mandar 
recados tão explícitos a instituições que possam co-
laborar com os horrores protagonizados pelo Estado 
Islâmico em Moçambique? Esta mensagem tem um 
remetente e um destinatário, e o destinatário parece 
claro: é o Estado moçambicano, tanto mais quando 
o comunicado traz à tona a outra questão polémica: 
chega de empresas mercenárias, que em nada aju-
daram na solução do problema, aliás contribuindo 
de forma decisiva à violação dos direitos humanos 

de populações já suficientemente vitimizadas pelos 
insurgentes, como o recente relatório de Amnistia 
Internacional tem comprovado. 

Se bem se percebe, os Estados Unidos acabam 
de entrar no conflito de Cabo Delgado depois de 
três anos e meio da sua eclosão. A administração 
Trump não tinha grandes interesses em lidar com 
questões africanas, apesar do facto de em 2018 ter 
produzido um importante documento sobre as es-
tratégias de luta ao terrorismo internacional, real-
çando como não fosse apenas Al Qaeda a constituir 
um risco global, mas também o Estado Islâmico, 
cujo líder, Al-Baghdadi, foi eliminado em 2019. A 
Administração – Trump começou a retirar efectivos 
militares e pessoal da sua intelligence dos terrenos 
mais quentes de luta ao terrorismo, mas ao mesmo 
tempo tendo plena noção de que o Estado Islâmi-
co, derrotado na sua base principal entre Iraque e 
Síria, tinha iniciado a espalhar-se por outros cantos 
do mundo, e sobretudo em África. Os dois países 
em que tal Estado tem mais efectivos seriam Nigéria 
e Moçambique, com cerca de 3000-3500 unidades, 
e uma presença significativa em outros países, como 
a República Democrática do Congo, assim como o 
acima mencionado comunicado do Departamento 
de Estado defende. 

A Administração – Biden parece ter ideias dife-
rentes das de Trump: acima de tudo, o terrorismo 
torna a constituir assunto central da agenda ameri-
cana, mas com modalidades de acção provavelmen-
te diferentes do passado. O exemplo é dado daquilo 
que tem acontecido na África Ocidental, onde os 
EUA não intervieram directamente, mas actuaram 
em parceria com os governos dos países mais toca-

dos do terrorismo. Este exemplo indica que Biden 
utilizará o multilateralismo para combater o terro-
rismo africano, assim como para ajudar na consoli-
dação da democracia e dos direitos humanos, como 
tem realçado claramente falando a 5 de Fevereiro 
deste ano junto ao Summit da União Africana, coisa 
que Trump nunca tinha feito. 

Se esta será a estrada que a nova administração 
americana irá querer percorrer em África, várias 
inquietações se levantam acerca da situação de Mo-
çambique: em primeiro lugar, se o terrorismo é uma 
luta global, com os EUA a lidera-la, é provável que a 
SADC seja envolvida de forma mais consistente; se-
gundo, a DAG terá de sair do cenário de guerra, dei-
xado campo livre a iniciativas institucionais, que os 
EUA poderão coordenar com parceiros locais como 
a SADC, ou com outros países de forma bilateral e 
com o consentimento do governo moçambicano; fi-
nalmente, este último terá de rever substancialmente 
toda a sua política sobre direitos humanos, liberdade 
de imprensa e de informação, modelo de democra-
cia, pois a Administração americana já tem iniciado 
a abordar taus assuntos com países cimo a Etiópia 
ou a Uganda, em que os direitos humanos estão sen-
do ameaçados, duma forma ou doutra. 

Em suma, o comunicado do Departamento 
de Estado americano poderá ir muito além de um 
simples posicionamento com relação à situação de 
Cabo Delgado, introduzindo uma série de temáticas 
que neste momento poderiam causar diversos em-
baraços a um governo que tende a restringir cada 
vez mais os direitos à informação e livre debate e 
circulação de ideias, a partir daquilo que está a se 
passar em Cabo Delgado. 

                      Tabela de Assinaturas   

Formato Período 
Trimestral Semestral Anual 

Tabloide 1 800,00 MT 2 800,00 MT 4 900,00 MT

 e- Paper/ Digital 1 800,00 MT 2 500,00 MT 4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz           

Cel: +258 840401038 

Nota:

 Subscreva a um dos pacotes e ganha acesso ilimitado a conteúdos Premium e o e-Paper , ou 
seja, o jornal semanal tal como é impresso, para ler no Smartphone, Tablet ou Computador.

O posicionamento americano em Cabo Delgado: 
uma viragem?

Luca Bussotti
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As Garantias Soberanas

A garantia bancária é um documento 
emitido pelo banco, a pedido do seu clien-
te, a favor de outra entidade perante o 
qual o Banco assume a obrigação de, nos 
termos do texto de garantia, satisfazer de-
terminadas obrigações, se estas não forem 
cumpridas pontual e integralmente pelo 
seu cliente. É um instrumento ou meca-
nismo usado pelas instituições financeiras 
nas suas transacções com os seus clientes 
para garantir a devolução ou recuperação 
dos créditos cedidos ao devedor. 

O garante da dívida pode ser qualquer 
entidade que tenha idoneidade e capaci-
dade material e financeira de o fazer. A 
garantia pode ser dada por indivíduos, 
bancos, empresas, instituições e pelo Es-
tado. Quando ela é emitida pelo Estado 
assume o nome de Garantia Soberana. 
Esta é a forma mais fiável e confortante 
de garantir um crédito, pois os Estados 
tem uma duração por tempo indetermi-
nado, e a possibilidade da nulificação da 
garantia soberana é remota ou quase ine-
xistente, em países sérios.

Ora, foi o que aconteceu em Moçam-
bique. A pedido das empresas partici-
padas pelo Estado, nomeadamente, a 
Proindicus, EMATUM e MAM, o Estado 
moçambicano emitiu as Garantias Sobe-
ranas a favor dos bancos Credit Suisse e 
VTB, da Suíça e Rússia, respectivamente. 
Os bancos, normalmente, têm um sector 
de compliance que verifica se as garan-
tias soberanas estão sendo emitidas pelo 
órgão responsável pela sua emissão. No 
caso de Moçambique é o Ministério das 
Finanças que tem as competências legais 
de emitir as garantias soberanas, com o 
conhecimento do Banco de Moçambique. 

Certamente, como qualquer outra 
decisão de vulto, como emissão de uma 
garantia soberana, existe um processo 
político e administrativo decisório que 
culmina com a emissão da mesma, e esse 
processo corre os seus trâmites em gabi-
netes e corredores que o cidadão comum 
não tem acesso. Por conseguinte, não cabe 
aos bancos verificar se a entidade emis-
sora das garantias seguiu todo o processo 

político e administrativo interno para sua 
emissão. 

É um pressuposto adquirido que a en-
tidade que emite as garantias soberanas 
é idónea, responsável e consciente para 
executar a tarefa. Uma vez emitida, a ga-
rantia soberana não perde o seu valor por 
conta da mudança de vontades políticas, 
mudança de regime, golpes de Estado, 
morte dos assinantes ou outra coisa qual-
quer. Sabem porquê? Porque é garantida 
pelo povo e seu território.

Anular uma garantia soberana, inter-
namente, só serve para mostrar ao mun-
do inteiro que o país não é sério e que 
não pode ser confiado por ninguém. Ao 
proceder dessa maneira, Moçambique se 
junta a alguns Estados que não têm ne-
nhuma credibilidade creditícia nas praças 
financeiras mundiais.

O Dilema Antecipado

O Conselho Constitucional, em actos 
separados, anulou as garantias soberanas 
emitidas pelo Estado a favor das três em-
presas contraentes das dívidas soberanas 
junto dos bancos internacionais. O moti-
vo invocado internamente para a anula-
ção das garantias soberanas é a alegação 
de que teria havido pagamento de subor-
nos avultados a funcionários públicos en-
volvidos na aprovação das mesmas, para 
fazerem vista grossa aos procedimentos e 
regras estabelecidas para a sua emissão.

Como consequência, resulta que o 
Acórdão do Conselho Constitucional 
impede legalmente os serviços da dívida 
externa do Ministério das Finanças e o 
Banco de Moçambique fazerem os reem-
bolsos aos credores. Isto é, em teoria, a 
contabilidade pública nacional não tem 
inscrita nenhuma dívida com os bancos 
Credit Suisse e VTB relativas às empresas 
ProIndicus, EMATUM e MAM.

Se o desfecho do caso em julgamento 
no Tribunal Supremo de Londres não for 
favorável a Moçambique, teremos o dile-
ma legal de ter de pagarmos uma dívida 
externa que, tecnicamente, não existe nos 
nossos livros. Como é que este Governo 
vai justificar o pagamento de uma dívida 

que foi anulada pelo Conselho Constitu-
cional? Lembrem-se de que as decisões 
do Conselho Constitucional são irrecorrí-
veis. Rezemos para que Londres, diferen-
temente de Brooklyn, nos traga notícias 
animadoras, caso contrário este Governo 
vai cair num ridículo colossal. 

Outra questão que arrepia os mais sen-
satos é o facto de Estado moçambicano 
anular as garantias soberanas emitidas 
por si mesmo, depois de ter recebido e 
usado os bens e serviços contratados. Isto 
equipara-se a encomendar um prato num 
restaurante que, depois de saboreá-lo ávi-
da e gulosamente, reclama perante o ge-
rente que não irá pagar porque não era o 
seu prato de predilecção, e que teria esco-
lhido o mesmo por influência do servente. 
Isto não colhe! 

É intrigante notar, neste caso, que o Es-
tado declina-se a assumir a responsabili-
dade pela actuação dos seus agentes, mas 
pretende apropriar-se dos bens e serviços 
adquiridos por esses fundos contratados, 
alegadamente, de forma ilícita. Para mos-
trar a sua “implacabilidade no combate á 
corrupção”, ainda exige dos arguidos que 
seja ressarcido dos valores do contrato, 
acrescidos de supostos prejuízos incorri-
dos. Para tornar a vigarice mais picante, 
ainda processa os bancos, exigindo a anu-
lação das garantias soberanas e indemni-
zações decorrentes dos supostos prejuízos 
causados. Compatriotas, onde é que fica 
a ética e a vergonha deste Governo?! Em 
números, este Governo pretende ser res-
sarcido em US$2.9 bilhões pelos argui-
dos, ficar com os equipamentos compra-
dos e outras possíveis indemnizações dos 
bancos Credit Suisse e VTB. Este com-
portamento tem um nome na língua de 
Camões – vigarice.

Para terminar, esperemos, orando em 
jejum, que de Londres nos venham resul-
tados positivos para o gáudio, orgulho e 
dignidade do Governo moçambicano e 
dos seus dirigentes. Caso contrário, será 
uma vergonhosa e humilhante derrota 
consentida pelo Governo, sem igual na 
história deste sofrido povo. Será um au-
têntico djmplokotso, a xingovi  xi dibi a 
mutxovelo!

O conceito de soberania, as dívidas e 
garantias soberanas (2)

Salvador Mavonde

PONTO DE VISTA
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Primeiro – Ministro da Tanzânia garante que 
John Magufuli está em forma 

Autoridades nigerianas procuram por 39 alunos raptados 

Desde o penúltimo dia de 
Fevereiro do corrente ano, que 
o presidente tanzaniano anda 
longe dos holofotes. O primei-
ro – ministro da Tanzânia veio 

ao público desmentir as notí-
cias que dão conta que Magu-
fuli estava a lutar pela vida.

“Quero assegurar aos tan-
zanianos que o vosso presiden-

te está em forma e está a tra-
balhar arduamente, como de 
costume. Até falei com ele esta 
manhã sobre a minha viagem 
a Njombe e ele disse-me para 

Nos últimos dias tem circulado rumores em torno do estado de saúde do 
presidente da Tanzânia, John Magufuli. Os órgãos de comunicação da-
quele país da África Oriental noticiaram que o estadista tanzaniano tes-
tou positivo à Covid-19, mas o primeiro – ministro indicou que Magufuli 

está saudável e a trabalhar arduamente. 

As forças de defesa e segurança da Nigéria in-
tensificaram esforços com vista a resgatar 
mais de três dezenas de estudantes raptados 
no noroeste do estado de Kaduna no mais re-

cente ataque às escolas.

vos saudar por ele. Falei-lhe 
por telefone em Dar-es-Sa-
laam enquanto estive em Do-
doma", disse Mary Majaliwa.

A declaração de Majali-
wa é a primeira a contradi-
zer directamente os rumores 
de que Magufuli está doente. 
Recentemente, o ministro tan-
zaniano dos Assuntos Consti-
tucionais e Jurídicos ameaçou 
processar qualquer pessoa que 
transmita rumores dispara-
tados sobre a saúde do presi-
dente, mas não respondeu a 
perguntas sobre o seu estado. 

Oposição quer 
esclarecimentos sobre 
o estado de saúde de 

Magufuli

O desaparecimento de 
John preocupa sobremaneira 
os partidos da oposição. O 
principal partido da oposição, 
Chadema apelou novamente a 
uma explicação sobre onde se 
encontra o Presidente.

“Somos forçados a pergun-
tar isto desde que o Presidente 
apareceu em público há cerca 
de duas semanas e nenhuma 
declaração oficial foi emitida 
após notícias dos meios de co-
municação social de que ele 
terá sido hospitalizado. Temos 

o direito de saber isto”, disse o 
secretário-geral do Chadema, 
John Mnyika, numa conferên-
cia de imprensa.

O candidato da oposição 
nas eleições presidenciais do 
ano passado, Tundu Lissu, 
usou as redes sociais para 
declarar que o bem-estar do 
Presidente é uma questão de 
grande preocupação pública".

Segundo o opositor, as 
suas fontes indicam que o 
presidente Magufuli terá sido 
transportado para a Índia por 
razões de saúde, enquanto um 
jornal do Quénia disse que o 
chefe de Estado tanzaniano 
foi hospitalizado em Nairo-
bi. Entretanto, nenhuma das 
informações foi confirmada 
oficialmente.

Magufuli ficou nas bocas 
do mundo por ter dito que a 
covid-19 não existia, todavia, 
nos meados no ano corrente 
acabou por inflectir o tom des-
ta crença, encorajando, ainda 
que sem convicção, o uso de 
máscaras, quando o país era 
já incapaz de esconder uma 
onda de mortes, oficialmente 
atribuída à pneumonia, mas 
que terá como explicação uma 
forte vaga de contágios com a 
nova variante sul-africana do 
vírus.

Nenhum grupo armado rei-
vindicou a invasão ao Colégio 
Federal de Mecanização Flo-
restal em Mando, nos arredores 
da capital do estado, Kaduna, 
tendo levado 39 alunos. Na úl-
tima semana os militares con-
seguiram resgatar 180 pessoas, 
após uma batalha feroz com os 
insurgentes.

“Uma equipa conjunta da 
polícia, exército e outras forças 
de segurança estão numa busca 
frenética pelos estudantes rap-
tados. Estamos a vasculhar as 
florestas e arbustos circundan-
tes com o objectivo de libertar 
os reféns",”, disse Mohamma-

du Jalinge, porta-voz da polícia 
do Estado de Kaduna, 

Estima-se que o colégio 
tinha cerca de 300 alunos – 
rapazes e raparigas, na sua 
maioria com 17 ou mais anos 
de idade - na altura do ataque. 
O comissário estatal para a se-
gurança interna, Samuel Aru-
wan, também garantiu que as 
autoridades estavam a caçar os 
atacantes.

"Está em curso uma opera-
ção de resgate dos estudantes 
pelo pessoal de segurança do 
exército, força aérea e a polí-
cia secreta. Foram raptados 16 
rapazes e 23 raparigas, além 

de funcionários da escola. Um 
número não especificado de es-
tudantes foi ferido e está a re-
ceber assistência médica numa 
instalação militar. O Governo 
do Estado de Kaduna está a 

manter uma estreita comunica-
ção com a direcção da escola”, 
disse

Desde Dezembro último 
que grupos extremistas forte-
mente armados no noroeste e 

centro da Nigéria têm intensi-
ficado os ataques, raptos, viola-
ções e pilhagens. Só nos primei-
ros dois meses do ano em curso 
os grupos militares focaram-se 
r nos ataques as escolas onde 
raptam estudantes ou crianças 
em idade escolar em troca de 
resgate.

No Noroeste da Nigéria, os 
raptos em estão a complicar os 
desafios de segurança enfrenta-
dos pelas forças de segurança 
do Presidente Muhammadu 
Buhari, que também estão a 
combater uma insurreição isla-
mista de mais de uma década 
no nordeste.

O Secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guter-
res, condenou veementemente 
o rapto e apelou à “libertação 
imediata e incondicional dos 
estudantes que permanecem 
em cativeiro”.
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Nova Democracia desafia mulheres a reivindicar o 
seu papel e direitos 

MCTES encoraja o surgimento de mulheres Bio-Empreendedoras

A Nova Democracia acaba de desafiar as mulheres moçambicanas a reivin-
dicarem os seus direitos no presente e no futuro, com vista a inverter o 
contexto normalizado de violência e terrorismo, agudizado pela exclusão, 
precariedade, pobreza, falta de oportunidades, marginalização, desigual-

dades sociais e incertezas, que hoje enfrentam.

A secretária permanente do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, Nilsa Mi-
quidade, encorajou, semana finda, as mulhe-
res Bio-Empreendedoras a criarem empresas 

e industrias para fazer a interligação com a pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

Este repto de um dos mo-
vimentos mais actuantes da 
actualidade, vem por ocasião 
da celebração do mês da mu-
lher, cujas festividades foram 

lançadas no passado dia 08 de 
Março. 

“Um presente muito difícil 
para um futuro desafiante ca-
racterizado pela crise em quase 

tudo. Num país depauperado 
pela falta de políticas públicas 
inclusivas e por um regime 
insensível aos problemas das 
Mulheres. Este grupo social 

Falando durante a abertura 
do Seminário de Capacitação 
das Mulheres Bio-Empreende-
doras, Nilsa Miquidade realçou 
que a Biotecnologia e as Bio-
ciências são importantes para a 
melhoria dos cuidados de saúde 
e para o desenvolvimento da 
indústria.

Miquidade salientou a ne-
cessidade da sustentabilidade 
ambiental para o alcance de 
soluções a curto e médio prazos, 
bem como para os desafios do 
desenvolvimento nos sectores da 
agricultura, saúde, pescas, recur-
sos marinhos e florestais e, do 
ambiente, entre outros.

maioritário está confinado à 
uma perspectiva recreativa de 
governação, distante da inser-
ção e ausente de alternativas 
económicas”, disse a Nova 
Democracia.

Olhando para as novas pá-
ginas que se vão abrindo na 
história do país, a Nova Demo-
cracia insta as mulheres a não 
desistirem de Moçambique, 
pois está em construção uma 
nova chama de libertação e 
união para trazer esperança e 
dignidade às gerações inteiras.

“Lembramos às mulheres 
moçambicanas das zonas ru-
rais, suburbanas e urbanas, 
distritos, vilas e cidades, que o 
patriotismo está em fazer de 
Moçambique um país de paz, 
inclusão e justiça social, onde 
não prospere uma minoria 
cheia de tudo e uma maioria 
cheia de nada. Estamos convic-
tos de que Moçambique será 
onde os nossos antepassados 
nasceram e onde os nossos ne-
tos nascerão, será de todos nós, 
orgulhosos de quem somos e 
de defender a Nação, que em 
breve será um país forte, coeso, 
solidário e próspero”.

Por outro lado, o partido li-
derado por Salomão Muchan-
ga observa que o engajamen-
to das mulheres é prioridade 
na agenda global, pelo que as 
mesmas devem ter “uma edu-
cação de qualidade, emprego 

digno, habitação decente, aces-
so às tecnologias e liberdades 
democráticas radiantes. Um 
estado que se reencontra com 
os direitos humanos e um basta 
a infra-humanização das mu-
lheres deve ser nossa agenda de 
luta, no mais supremo despre-
zo à exclusão”. DS

No encontro organizado pelo 
Centro Nacional de Biotecnolo-
gia e Biociências (CNBB), a diri-
gente informou que o  programa 
promoveu acções estruturantes, a 
investigação científica, o desen-
volvimento de produtos e servi-
ços de valor acrescentado e esta-
beleceu normas e regulamentos 
nacionais para a aplicação do 
Programa Nacional de Biotecno-
logia (PNB) como um instrumen-
to de transformação económica 
e social e para a conservação e 
gestão sustentáveis de recursos 
biológicos e da biodiversidade 
em Moçambique.

No que tange à capacitação 
de mulheres empreendedoras, de 
acordo com a directora do Cen-
tro Nacional de Biotecnologia e 
Biociências (CNBB), Alsácia Ata-
násio, o centro pretende formar 
25 mulheres bio-empresarias em 
três províncias da regia sul, no-
meadamente Maputo, Gaza e 
Inhambane.

Alsácia Atanásio revelou 
que a formação das mulheres 
empreendedoras visa fortalecer 
os ecossistemas nacionais que 

apoiam as bio-empresárias e 
abordar as agendas nacionais de 
inclusão e empoderamento de 
género.

“O projecto será focado 
na formação de mulheres bio-
-empreendedoras no país com 
habilidades técnicas e de em-
preendedorismo para criar 
oportunidades para elas se en-
volverem com financiadores, 
potenciais parceiros e clientes”, 
afirmou.

Para o efeito foi lançada, há 
dias, o concurso para a submis-
são de candidaturas com vista a 
escolha de mulheres empreen-
dedoras elegíveis para a capaci-
tação, nomeadamente pesquisa-
doras, doutoradas e estudantes 
do ensino superior que queiram 
comercializar produtos inovado-
res nas áreas de agro-alimentos, 
saúde, bio-residuos, produtos de 
beleza natural ou nutrição, bem 
como empresas inovadoras, li-
deradas por mulheres e que de-
monstrem o seu impacto social.

Recordar que o Programa 
NEPAD-SANBio BioFISA II 
foi lançado oficialmente em De-

zembro de 2015, pelo Departa-
mento de Ciência e Tecnologia, 
NEPAD e Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros da Finlândia, 
no CSIR (Centro Internacional 
de Conferências em Pretória), 
África do Sul, coincidindo com 
o Fórum de Ciência, como uma 
iniciativa da NEPAD para a pro-
moção das Biociências na Região 
SADC.

Em Moçambique a iniciativa, 
foi implementada pela primeira 
vez em 2017-2019, através do 
CNBB, Instituição tutelada pelo 
Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES), e 
que tem como atribuições entre 
outras a “Promoção da criação 
de empresas de base biotecnoló-
gica, prospecção do ambiente de 
negócios, provisão de informação 
e de orientação para investidores 
nacionais e estrangeiros” em par-
ceria com a DEV Mozambique.

O FemBioBiz foi uma ini-
ciativa maior a nível da SADC, 
focado para o empoderamento 
económico de mulheres que li-
dam com negócios nas áreas de 
nutrição, cosmética e saúde.

Um presente 
muito difícil para 
um futuro desafiante 
caracterizado pela 
crise em quase 
tudo. Num país 
depauperado pela 
falta de políticas 
públicas inclusivas 
e por um regime 
insensível aos 
problemas das 
Mulheres.
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FOTO DA SEMANA 

Um país de governos especialistas em remendos

Costuma-se dizer que “Pimenta nos olhos dos 
outros é refresco”. Este intróito vem mes-
mo a propósito do festival de demolições, na 
cidade de Maputo, uma situação que está a 

deixar algumas famílias desesperadas, enquanto ou-
tros festejam suas vitórias e o município lava as mãos, 
como se de inocente se tratasse.

Embora não seja sujeito ac-
tivo da acção que levou o Tri-
bunal Administrativo a decidir 
pela demolição de diversas ca-
sas, o Município de Maputo 
acabou sendo o principal actor 
da cena, pós foi pela sua pá es-
cavadora que caíram sonhos de 
jovens batalhadores, que duran-
te anos juntaram o pouco que 
tinham para comprar espaço e 
depois construírem.

Todo jovem sabe o quão di-
fícil e burocratizado é ter acesso 
à terra neste país, quanto mais 
juntar dinheiro para construir. É 
uma luta que exige persistência, 
foco e determinação, que mui-
tas vezes dura uma vida inteira, 
tudo por causa da incapacidade 
do Estado de garantir uma ges-
tão transparente e inclusiva do 
recurso terra.

A Constituição diz que a 
terra é pertença do Estado e as 
leis ordinárias do sector refe-
rem que a mesma não pode ser 
vendida, ou por qualquer outra 
forma, alienada, hipotecada ou 

penhorada e como meio univer-
sal de criação de riqueza e de 
bem-estar social, o uso e apro-
veitamento da terra é direito de 
todo povo moçambicano.

Mas isto não passa de um 
chavão, pois é um bem que se 
vende e compra-se neste país, 
num negócio chancelado pelas 
instituições do próprio Estado, 
que depois demitem-se das suas 
responsabilidades de fiscalizar, 
infra-estruturar e zelar pelo or-
denamento territorial.

Como resultado, em todo 
o país abundam construções 
ilegais, desordenadas, conflitos 
de terra e problemas de inun-
dações causadas pela obstrução 
dos cursos naturais de águas. 
Mas é no capítulo de conflito de 
terra que pretendemos nos fo-
car, tendo como base o caso de 
Mapulene, que não só trouxe a 
nu as negociatas de terra, como 
também as fragilidades institu-
cionais e a incompetência dos 
gestores municipais.

Tal como se viu, as demoli-

Foto: Albano Uahome
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ções resultaram da disputa de 
alguns cidadãos sobre o título 
de Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra, e tanto quanto 
ficou patente, todas as partes 
envolvidas tinham documentos 
de titularidade sobre a terra e 
alguns tinham inclusive licen-
ça para construção de grandes 
mansões.

Por essa razão, quem sai mal 
na fita é, com certeza, o muni-
cípio que conseguiu mais uma 
vez lembrar-nos que há muito 
que se demitiu das suas funções 
e atribuições, ao permitir que 
mansões ilegais despontassem 
e chegassem à fase de acaba-
mentos, sem que ninguém con-

frontasse os seus proprietários 
sobre a legalidade do espaço ou 
exigisse a licença de construção.

As casas foram construídas à 
luz do dia e era suposto que as 
autoridades estivessem lá a fis-
calizar, mas não. O mais prová-
vel é que alguns chefes tenham 
passado por lá para fazerem 
chantagens e depois receberem 
dinheiro.

Hoje demoliram-se casas, 
prejudicou-se o pobre cidadão, 
mas não se foi a fundo na reso-
lução do problema, fez-se ape-
nas um remendo, como tem 
sido apanágio. O corrupto que 
emitiu documentos falsos de 
titularidade de terra continua 

impune, o fiscal que recebeu su-
borno para deixar a obra avan-
çar está impune. 

Em suma, é toda uma au-
toridade municipal que comete 
irregularidades, penaliza os po-
bres e a ela ninguém responsa-
biliza. O que fazer? Somos um 
país de remendos. Infelizmente, 
enquanto o Estado for gerido 
aos remendos continuaremos a 
ter cidadãos prejudicados por 
incompetência alheia. 

Não faz sentido, que o cida-
dão pacato pague sozinho por 
culpa de um Estado ausente. 
Urge estabelecer-se instituições 
mais competentes que os diri-
gentes. Organizem-se
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Lau: Um “king” das ruas que brilha no Moçambola 

São poucos os casos de jogadores que, sem terem passaram pelos escalões de 
formação, conseguem chegar na primeira divisão e fazer “estragos”. Lau King, 
avançado da União Desportiva de Songo, é uma raridade no futebol moçambi-
cano. O actual melhor marcador do Moçambola saiu das ruas para brilhar na 

alta-roda do futebol nacional. 

Pachoio Lau Há King, ou 
seja, Lau King, como é cari-
nhosamente tratado nos mean-
dros desportivos, nasceu a 09 
de Abril de 1995, na Cidade de 
Pemba, província de Cabo Del-
gado. Cedo destacou-se nos tor-
neios recreativos até ao ponto de 
ser cobiçado pelos grandes clu-
bes da província de Cabo Del-
gado, antes de chamar atenção 
dos grandes clubes nacionais.

Não restam dúvidas de que 
King é, no presente, um dos 
melhores avançados a actuar 

no futebol moçambicano. A sua 
técnica refinada e um excelen-

te jogo aéreo têm sido terrores 
para os defesas quando se en-
contra na zona de rigor.

Apesar de ter provado que 
é avançado com faro de golo, o 
jogador, que se iniciou no fute-
bol de rua, ainda não se estreou 
pelos Mambas, apesar de já ter 
merecido confiança de Abel Xa-
vier. Aliás, King é uma das no-
vidades na convocatória de Luís 
Gonçalves para a dupla jornada 
de apuramento ao Campeona-
to Africano de Futebol frente as 
selecções do Ruanda e de Cabo 

Verde. 
“Fui chamado pela primei-

ra vez na era de Abel Xavier, 
em 2017, mas infelizmente te-
nho tido azar sempre que sou 
chamado para os trabalhos da 
selecção nacional. Essas condi-
cionantes impedem-me de me 
afirmar no combinado nacio-
nal. Trabalho arduamente para 
merecer mais oportunidades e 
no dia que surgir uma oportu-
nidade irei segurar com as duas 
mãos”.

As excelentes exibições no 
Moçambola não passaram des-
percebidas no estrangeiro. Em 
2018, Lau King esteve perto 
de rumar ao terceiro escalão 
do futebol português, também 
conhecido por Campeonato de 
Portugal, mas por não ter gosta-
do da proposta que lhe foi apre-
sentada, preferiu se contentar 
com a elite do futebol nacional.

“Tinha tudo para ficar no 
Amora, mas a proposta apresen-
tada não foi das melhores, tendo 
preferido regressar ao meu país. 
Aliás, depois do Amora fui fazer 
testes no Vitória de Guimarães, 
mas acabei sofrendo uma le-
são e, assim, não tinham como 
me observar, disseram que po-
dia regressar quando estiver 
recuperado”.

Uma carreira que inicia 
na rua 

Na família King, o desporto 
vinha em segundo lugar, primei-
ro eram os estudos, por isso, na 

mocidade, a vida de Lau King 
resumia-se primeiro nos estudos 
e o futebol estava em segundo 
plano.

Apesar de o desporto não 
ser prioritário naquela família, 
tal como os adolescentes da 
sua idade naquela época brin-
cava até esquecer a hora das 
refeições, o que lhe valeu várias 
repreensões por parte da mãe, 
que “interrompeu vários jogos 
na rua para me levar à casa 
para passar as refeições, uma 
vez que naquela altura a minha 
vida consistia em estudar e jo-
gar futebol”.

Do futebol da rua, Lau King 
passou para o futebol federado. 
O avançado conta com nostal-
gia que fora convidado por um 
treinador de nome Abel para 
fazer parte da equipa sénior da 
Associação Desportiva de Pem-
ba, depois de ter rubricado uma 
exibição memorável num tor-
neio recreativo. 

“Há cinco anos era um 
mero desconhecido no pano-
rama futebolístico nacional. Eu 
era jogador do futebol do bair-
ro, mas graças às minhas exibi-
ções na rua fui convidado pelo 
mister Abel, para fazer parte 
da Associação Desportiva de 
Pemba, vulgarmente conhecido 
por Pembinha, para a segunda 
divisão a nível da zona norte do 

país”.

Uma vez goleador, sempre 
goleador 

Engane-se quem pensa que 
a actual veia goleadora, que 
coloca Lau King como um dos 

avançados mais temidos do fu-
tebol nacional é produto recen-
te. Lau King é matador desde os 
tempos que se exibia nas ruas. 
Jogando com os rapazes mais 
velhos, Lau surpreendia-os com 
golos e exibições de luxo. 

No futebol federado, o ac-
tual jogador da União Despor-
tiva de Songo encaixou como 
se de uma luva se tratasse, ten-
do despertado cobiça de outros 
emblemas interessados nos seus 
serviços de matador, uma vez 
que jogava na posição “médio 
ofensivo” mas tinha faro de 
golo. 

“Graças ao convite da As-
sociação Desportiva de Pemba, 
despertei cobiça de vários clu-
bes, tendo sido contratado pelo 
Ferroviário de Pemba, onde me 
adaptaram à ponta de lança. 
Era um extremo que marcava 
muitos golos e o treinador teve 
a ideia de me colocar na posi-
ção de avançado e, graças a esta 
mudança, continuo a jogar nes-
ta posição”.

Depois de terminar os estu-
dos, na cidade de Pemba, Lau 
King já era uma certeza, era 
considerado a nova coqueluche 
daquela parcela do país. Ao ser-
viço do Ferroviário de Pemba, 
Lau continuava a ser o “king” 
no que aos golos e exibições 
toca.

Em meados da época 2017, 
foi convidado para fazer parte 
da comitiva do Baia de Pemba, 
que ia participar num torneio 
quadrangular, organizado pelo 
Desportivo de Nacala.

Duarte Sitoe

Continua da pag 25

“Tinha tudo para ficar no 
Amora, mas a proposta 
apresentada não foi das 

melhores, tendo preferido 
regressar ao meu país. Aliás, 

depois do Amora fui fazer testes 
no Vitória de Guimarães, mas 
acabei sofrendo uma lesão e, 
assim, não tinham como me 

observar, disseram que podia 
regressar quando estiver 

recuperado.

Graças ao convite da 
Associação Desportiva de 
Pemba, despertei cobiça de 
vários clubes, tendo sido 
contratado pelo Ferroviário de 
Pemba, onde me adaptaram 
à ponta de lança. Era um 
extremo que marcava muitos 
golos e o treinador teve a ideia 
de me colocar na posição de 
avançado e, graças a esta 
mudança, continuo a jogar 
nesta posição.
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Primeiro, o Desportivo de Nacala e, depois, a UDS
Nas provas que disputava 

em Nampula, concretamente 
na Cidade de Nacala, ou seja, 
no campo da Bela Vista, as 
suas exibições não passaram 
despercebidas. Depois de ter 
sido coroado melhor marcador 
da prova, Antero Cambaco, 
treinador que na altura orien-
tava o Desportivo de Nacala, 
pediu a contratação do King, 
para reforçar o seu sector mais 
avançado.

“Fiz um bom torneio. Ru-
briquei algumas exibições vis-
tosas e fui o melhor marcador 
do torneio. Depois daquela 
prova fui contratado pelo Des-
portivo de Nacala para dispu-
tar o Moçambola”.

O primeiro ano no Moçam-
bola foi uma espécie de “che-
gou, viu e venceu”. O futebol 
de rua de Lau King voltou a 
destacar-se. O atleta natural da 
província de Cabo Delgado foi 
o melhor marcador do Despor-
tivo de Nacala naquela época.

As excelentes prestações do 
avançado, com a camisola do 
clube nacalense, não passavam 
despercebidas, tendo surgido 
um rol dos clubes, com desta-
que para os tubarões da Cida-

de de Maputo, interessados na 
sua contratação. 

Aliás, Antero Cambaco, 
treinador do Desportivo de 
Nacala chegou a declarar que 
seria difícil manter o avança-
do nas fileiras da formação de 
Nacala. “Conseguimos a ma-

nutenção e fui o melhor mar-
cador da equipa na primeira 
época no Moçambola. Não 
esperava um sucesso imediato, 
porque aquele era um contexto 
diferente do que estava acostu-
mado, mas graças ao futebol 
de rua consegui me superar”. 

A época de sonho no Des-
portivo de Nacala fez com 
que os crónicos candidatos ao 
título travassem uma batalha 
titânica pela contratação de 
Lau King, contudo, em 2018, 
o atleta acabou rumando para 
União Desportivo de Songo, 
por sinal clube que representa 
actualmente.

“Não estou obcecado pelo 
prémio de melhor marca-

dor do Moçambola” 

Quatro golos em igual nú-
mero de jogos é o saldo de Lau 
King antes da interrupção do 
Moçambola, devido ao au-
mento de números de infecções 
e de óbitos pelo novo corona-
virus. Apesar de ser um dos 
avançados mais letais do fute-
bol moçambicano, declara que 
não está obcecado pelo troféu 
de melhor marcador do Cam-

peonato Nacional de Futebol, 
apenas está focado em ajudar 
a sua equipa, a alcançar os ob-
jectivos traçados. O atleta tem 
ambição de um dia jogar num 
campeonato mais competitivo.

“Nunca pensei em ser o me-
lhor marcador do Moçambola, 

Continuação da pag 24

o meu objectivo é marcar golos 
para ajudar a minha equipa a 
atingir os seus objectivos. Luto 
para ser melhor marcador da 
minha equipa e para ganhar tí-
tulos. Se for para acontecer, vai 
acontecer. Na época passada 
tivemos um despique entre Eva 
Nga e Luís Miquissone, mas 
infelizmente não conseguiram 
bater o recorde de Amade 
Chababe. Acredito que não 
será tão já que será suplantado 
este recorde, mas ficarei feliz 
se um dia conseguir igualar ou 
superar, uma vez que Chaba-
be é também natural de Cabo 
Delgado”.

Pachoio Lau Há King é um 
atleta que assobia para o lado 
quando se fala da luta dos go-
leadores do Moçambola, mas 
não deixa de ser atleta ambi-
cioso. “Gostaria de jogar num 
campeonato competitivo, seja 
em África ou na Europa. So-
nho igualmente em representar 
um dos ditos tubarões da Cida-
de de Maputo. A UDS é um 
grande clube, mas em termos 
históricos os clubes da Cidade 
de Maputo são maiores. Seria 
honroso representar um gigan-
te da capital moçambicana”.

Dominguez e Cristiano 
Ronaldo como fontes de 

inspiração 

A vida de Lau King não se 
resume apenas no futebol. Nos 

tempos livres, o avançado da 
União Desportiva de Songo 
prefere fazer coisas que não 
tem nada a ver com o futebol, 
ou seja, passear, assistir filmes 
e conversar com os amigos. O 
goleador tem os capitães das 
selecções nacionais de Portu-
gal e Moçambique como as 
suas fontes de inspiração.

“Em Moçambique existe 
muitos jogadores talentosos. 

Dayo, Telinho, e Mário são 
jogadores que admiro bastan-
te. A nível internacional nun-

ca escondi a minha admiração 
pelo Cristiano Ronaldo. Ele é 
um jogador que alia talento 
ao trabalho e, por via disso, 
tem batido recordes atrás de 
recordes. Intramuros, olho 
para o Dominguez como fon-
te de inspiração, é uma pessoa 
humilde e um maestro por 
excelência. Luís Miquissone é 
outro jogador com uma qua-
lidade de invejar, o que está a 

fazer agora ao serviço do Sim-
ba não me surpreende, ele é 
craque”. 

“Nunca pensei em ser o melhor 
marcador do Moçambola, o meu 

objectivo é marcar golos para ajudar 
a minha equipa a atingir os seus 
objectivos. Luto para ser melhor 

marcador da minha equipa e para 
ganhar títulos. Se for para acontecer, 

vai acontecer. Na época passada 
tivemos um despique entre Eva Nga e 

Luís Miquissone, mas infelizmente não 
conseguiram bater o recorde de Amade 
Chababe. Acredito que não será tão já 
que será suplantado este recorde, mas 
ficarei feliz se um dia conseguir igualar 

ou superar, uma vez que Chababe é 
também natural de Cabo Delgado.

Gostaria de jogar num 
campeonato competitivo, seja 
em África ou na Europa. Sonho 
igualmente em representar 
um dos ditos tubarões da 
Cidade de Maputo. A UDS 
é um grande clube, mas em 
termos históricos os clubes 
da Cidade de Maputo são 
maiores. Seria honroso 
representar um gigante da 
capital moçambicana.



26 VIDÊNCIAS  E16 DE MARÇO DE 2021
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 16 de Fevereiro de 2021 | Edição nº: 02 | Ano: 01 

Nosso compromisso é com a verdade Registro: 011/GABINFO-DEP/2020
CULTURA

Domingos Muando: um escultor que conjuga 
Tradição e Modernidade

Se é verdade que a escultura contemporânea, seja ela de que país for, transfor-
mada em arte pública, “a céu aberto” (afinal um revivalismo do monumen-
tal), escapa cada vez mais ao Museu, a musealização, todavia, permite-nos 
acercar de obras mais intimistas e problematizadoras das quais se despren-

de, como as glicínias, a “aura” legitimadora da obra de arte.

Afonso Almeida Brandão, em Lisboa

Duarte Sitoe Fotos: Albano Uahome 

Domingos Muando, pela 
sua formação moçambicana 
e pelas várias mediações cul-
turais, conjuga os valores da 
Tradição africana e a Moder-
nidade, os valores telúricos e a 
racionalidade emotiva dos seus 
próprios tempos de integração 
e de complementaridades. 

Não é do “objecto africa-
no” ou do “objecto trouvé” 
que se trata, no sentido estrito 
das genealogias, mas de trans-
figurações ou de um quase 
onirismo a partir dos estímu-
los (ou reflexões) sobre uma 
Antropologia centrada no 
Sul de Moçambique (Mapu-
to), das suas raízes e das suas 
interrogações.

O Escultor recria a másca-

ra na ambiência rural; evoca o 
seu carácter mágico e “recria-
dor”, como rito de passagem 
(no ciclo solar); exalta os sinais 
ou fragmentos sexuados da 
«quizumba» ou do «mocho», 
os elementos pregnantes (ou 
arquétipos) de uma simbólica 
da vida e da fecundidade, da 
penetração e das polaridades, 
dos trabalhos e dos dias, tra-
balhando a Madeira como 
ninguém, de escopro, canivete 
e martelo em punho, à manei-
ra de seus conterrâneos, como 
Naftal Langa (1932-2014), seu 
Mestre e Mentor.

Na conjugação dos mate-
riais, nas “assemblages”, nos 
desdobramentos ou transfor-
mações acerca-se, pois, o au-

tor das nominações de uma 
cultura de erosões, no seu des-
tino, ou do gesto salvífico da 
ecologia e da Antropologia, 
como exigente comprometi-
mento ou compromisso. Pode-
rá, a obra de arte, não repro-
duzir o que é visível; julgo que 
não tem mesmo que o fazer. 
Deverá, talvez, interpretá-lo, 
de acordo com a sensibilidade 
do seu criador. 

Terá sido isso o que Do-
mingos Muando logrou ma-
terializar. Para tal, compreen-
deu bem a profundidade da 
simbologia da máscara, de 
determinados animais, a ra-
zão da sua vivência nos rituais 
africanos, a sua imprescindi-
bilidade nas Festas de Fundo 

A maior e mais antiga livraria da história do país! 
Era assim como chamavam a Minerva Central 
até Dezembro de 2020, mas depois que o banco 
ordenou o arresto de bens, a livraria centenária 

sumiu do mapa, as prateleiras que antes serviam de es-
paço para guardar livros, hoje servem de passarela para o 
desfile de ratos e baratas. O Continental, local onde con-
sumou-se o casamento entre a leitura e o melhor do que 
se serve na pérola do Índico, hoje está aos escombros e 
irreconhecível.

Em Novembro de 2019, com 
pompa e circunstância, a Mi-
nerva inaugurou as suas novas 
instalações, em plena vistosa 25 
de Setembro. As instalações, que 
ganharam o nome de Minerva e 
Continental, congregavam uma 
livraria e um restaurante, onde os 
leitores e cultores da arte podiam 
ler ou comprar um bom livro, 
enquanto se deleitavam com al-
guma experiência gastronómica.

Volvido um ano após a inau-
guração, as instalações foram en-
cerradas por ordem do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo. 
A dívida num valor de cerca de 
um milhão de meticais fez com 
um fornecedor intentasse uma 

acção judicial e tendo a livraria 
demonstrado incapacidade de 
pagar, as autoridades judiciais 
ordenaram o arresto de bens. 

Aliás, o tribunal ordenou 
que a Minerva saldasse a dívi-
da num intervalo de seis meses, 
mas debalde, a livraria fundada 
em Abril de 1908 não conseguiu 
cumprir com os prazos, uma vez 
que já estava à beira de decretar 
falência. Face à nudez financei-
ra, o arresto de bens foi a única 
solução. 

No presente, apenas ficaram 
lembranças de que a baixa da 
Cidade de Maputo tinha uma 
livraria que respondia pela Mi-
nerva Central. Para as novas ge-

Era uma vez … uma livraria chamada Minerva Central 

Agrário que, por estas terras, 
de Norte a Sul de Moçambi-

que sobrevivem à passagem 
do tempo, às vicissitudes da 
História, à Modernidade e à 
Globalização.

Domingos Muando en-
controu a sabedoria do povo 
e juntou-se à Ciência do an-
tropólogo. Conferiu aos dois 
saberes a mestria do grande 
artista escultor que tem tra-
balhado o sândalo e o mogno 
como ninguém. A sua obra 
nasce todos os dias e está entre 
nós. Muando é um dos mais 
representativos escultores mo-
çambicanos da actualidade, 
a nível de toda a África Aus-
tral e a suas peças oscilam, no 
Mercado da Arte, valores que 
se situam entre os 500 euros e 
os 60 mil euros (Grande For-
mato). Na «Galeria de Arte 
Africana», ao Príncipe Real, 
em Lisboa, podemos ver vá-
rias esculturas do Artista, em 
exposição, dentro do peque-
no e médio formato, expostas 
para venda ao público. 

rações vai soar como uma lenda 
urbana falar da mais antiga livra-
ria do país. 

As instalações inauguradas 
em Novembro de 2019, com in-
tuito de receber os apaixonados 
pela leitura, hoje são frequentadas 
por ratos e insectos. O prenúncio 
da morte certa da Minerva Cen-
tral é dado logo na fachada do 
prédio. Os vasos das flores que 
um dia ornamentaram um lugar 
atractivo, hoje carregam um sem-
blante que anuncia a morte.

Se, por um lado, a Minerva 
Central, que era gigante do livro 
em Moçambique, fechou as por-
tas e ainda sem sinais de um pos-
sível regresso à ribalta, por outro, 

levou consigo ao abismo um dos 
restaurantes mais renomados e 
sofisticados da capital moçambi-
cana, o Continental. 

Gito, um ardina que faz o seu 
negócio nas imediações da Con-
tinental que depois de Novembro 
de 2019 passou a dividir as insta-
lações com a livraria centenária, 
disse ao Evidencias que o edifício 
nunca foi aberto. 

“Estou há mais de 10 anos a 
vender jornais nesta praça. Rece-
bi com agrado a notícia da jun-
ção da Continental e da Minerva, 
uma vez que passamos a ter mais 
clientes. Agora as duas coisas fe-
charam. Desde que vieram e leva-
ram os bens as instalações nunca 

foram abertas e os donos nunca 
mais apareceram”, disse Gito 
para depois acrescentar que “já 
não há esperança, se fosse para 
reabrir já teriam o feito há mui-
to. Pelo que estou a ver nunca 
vão reabrir este espaço”.

Por sua vez, um outro co-
merciante, que faz negócios 
na Avenida 25 Setembro e que 
preferiu-se identificar pelo nome 
de Cassimo Langa mostrou-se 
incrédulo.

“Por trabalhar nas imedia-
ções da livraria acabei conhe-
cendo algumas pessoas que 
trabalhavam aqui. Infelizmen-
te, hoje estão no desemprego e 
sem saber quando voltarão ao 
activo. A esperança é a última a 
morrer, mas para o caso da Mi-
nerva começa a desaparecer aos 
poucos”.

De lembrar que a Minerva 
Central, uma empresa do ramo 
gráfico, livraria, papelaria e in-
formática, é uma referência em 
Maputo, tendo organizado a 
sua primeira Feira do Livro em 
1935, mas, actualmente redu-
ziu-se a um edifício à beira da 
ruína. 

Artes plásticas
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Para além de Muecate, 
Nacala Velha e Muecate, o 
distrito de Monapo está tam-
bém a braços com fome seve-
ra, situação que afecta direc-
tamente pouco mais de duas 
mil pessoas, segundo dados 
avançados pelo administra-
dor local, Américo Adamugy.

De acordo com aquele go-
vernante, citado pelo jornal 
electrónico local Wampula-
fax, a crise alimentar grave, 
resulta dos fracos resultados 
da campanha agrária em 
curso, em resultado da escas-
sez de chuvas.

Segundo o administrador 
do distrito de Monapo, Amé-
rico Adamugy, por conta dis-

so, algumas pessoas estão a 
comer capim para sobreviver.

 “Lançamos um grito de 
socorro para que as pessoas 
de boa vontade possam ouvir 
e acolher a preocupação que 
aflige a nossa população. É 
lamentável o que está a acon-
tecer no distrito”, disse Ada-
mugy, garantindo que apesar 
da situação crítica, até ao 
momento, não houve registo 
de casos de mortes, por causa 
do consumo de capim e ervas 
desconhecidas.

Segundo o governante, 
embora a população diga que 
o tipo de capim e erva que 
consomem, os seus antepas-
sados comiam em momentos 
de crise alimentar, não deixa 
de ser preocupante.

O Silêncio ensurdecedor 
do Ministério 

da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural

Desde que foram despole-
tadas as mortes de 35 pessoas 
de uma única comunidade, 
incluindo 25 da mesma famí-
lia, devido à fome provocada 
pela fome, o Ministério da 
Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (MADER) ain-
da não se pronunciou publi-
camente, preferindo abraçar 
o silêncio.

Tirando as suspeitas de 
superstição, a verdade é que 
milhares de pessoas, pelo 

menos em quatro distritos 
da província, a contar com 
relatos dos respectivos admi-
nistradores, estão a enfrentar 
uma grave crise alimentar 
devido ao fraco desempe-
nho nas últimas campanhas 
agrícolas.

Antes de as pessoas caí-
rem por fome, o ministério 
nunca assumiu o fraco de-
sempenho agrícola e muito 
menos a existência de bolsas 
de fome. Curiosamente, há 
cerca de três semanas, uma 
equipa daquele ministério es-
teve nos distritos a fazer mo-
nitoria da campanha agrária 
e fez um balanço positivo da 
produção, tendo garantido 
que não há risco de insegu-
rança alimentar. 

PUBLICIDADE

Em Monapo também come-se capim

Desde que foram 
despoletadas as mortes de 
35 pessoas de uma única 
comunidade, incluindo 25 
da mesma família, devido à 
fome provocada pela fome, 
o Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 
(MADER) ainda não se 
pronunciou publicamente, 
preferindo abraçar o 
silêncio.

Aliás, quando as mortes 
por fome foram despoleta-
das, aquele ministério encon-

trava-se numa campanha de 
propaganda nos media para 
tentar desmentir a notícia 

publicada pelo Jornal Evi-
dências, dando conta do des-
calabro do Projecto Sustenta.  
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Moçambique arrisca-se a perder muitos milhões 
no caso das dívidas ocultas

O processo sobre as dívidas ocultas que corre 
termos em Londres, capital inglesa, acaba de 
conhecer novos contornos. A Privinvest, firma 
libanesa que efectuou pagamentos a altos fun-

cionários do Estado moçambicano, no âmbito das dívi-
das ocultas, está a tentar arrastar o caso para o Tribunal 
Internacional de Arbitragem da Suíça, como forma de 
encurtar as chances de Moçambique ganhar o caso.

Os novos desenvolvimentos 
foram tornados públicos pelo 
Centro de Integridade Pública 
(CIP), que teve acesso às trans-
crições do julgamento ocorrido 
nos dias 17 e 18 de Fevereiro 
último, em Londres, num re-
curso apresentado pela Privin-
vest, onde a empresa libanesa 
tenta provar que nos contratos 
de fornecimento de equipa-
mentos e serviços de protecção 
costeira, assinados com as em-
presas EMATUM, ProIndicus 
e MAM, as partes convencio-
naram que seria o Tribunal In-
ternacional de Arbitragem da 
Suíça e a Lei Suíça competentes 
para dirimir eventuais disputas.

De acordo com o CIP, a in-
sistência da Privinvest pela ar-
bitragem é justificada pelo facto 
de entender que, neste foro, tem 
maior probabilidade de ganhar 
o caso. O Tribunal Internacio-
nal de Arbitragem, tal como 
outros foros arbitrais, é famoso 
em tomar decisões favoráveis às 
empresas nos casos em que estas 
têm disputas relacionadas a con-
tratos comerciais.

“O Estado moçambicano já 
perdeu muitos casos em tribu-
nais arbitrais e a Privinvest tem 
esperança de sair vitoriosa do 
caso, apesar de ter confessado 
que pagou milhões de dólares a 
funcionários do Estado moçam-
bicano envolvidos no processo 
de contratação e gestão das dí-
vidas ocultas3, incluindo ao pró-

prio presidente Filipe Nyusi”, 
lê-se na análise do CIP.

Na sua fundamentação do 
recurso, a Privinvest pediu a 
anulação da decisão do juiz de 
primeira instância, Justice Waks-
man, que reconheceu a com-
petência dos tribunais ingleses 
para julgar o caso, alegando que 
os tribunais ingleses não eram 
competentes para julgarem o 
caso.

A Privinvest, segundo o CIP, 
alegou ainda que o caso, em 
2019, entrou com uma acção 
contra as empresas de Moçam-
bique na Suíça, pela quebra dos 
contratos de fornecimento, pelo 
que se devia esperar pelo desfe-
cho deste caso antes do Tribu-
nal inglês julgar o iniciado por 
Moçambique, visto que têm o 
mesmo objecto, os contratos de 
fornecimento.

"A implicação imediata da 
decisão do Tribunal de Recurso 
da Inglaterra e País de Gales é 
que retira do Tribunal Superior 
da Justiça de Inglaterra e País de 
Gales a queixa submetida por 
Moçambique contra as empre-
sas do grupo Privinvest e seu 
dono Iskandar Safa", explica a 
instituição.

Refira-se que a decisão do 
Tribunal Inglês de Recurso será 
conhecida dentro de um mês, 
período posto o qual poderá 
avançar o julgamento do caso 
principal, sobre o pedido de 
anulação das garantias emiti-

das por Moçambique para via-
bilizar os empréstimos das três 
empresas. 

Trata-se de um processo com 
12 réus, onde, para além das 
empresas do grupo Privinvest e 

Iskandar Safa, foram constituí-
dos, como co-reus, as empresas 
do Grupo Credit Suisse, que 
concederam empréstimos às 
empresas moçambicanas e os 
três antigos colaboradores do 

Credit Suisse, Andrew Pearse, 
Surjan Singh e Detelina Subeva, 
que participaram directamente 
dos processos de negociação de 
empréstimos e receberam co-
missões ilegais da Privinvest. 

Caso Moçambique perca o 
caso e o processo avançar para a 
arbitragem suíça, as chances de 
vencer são mínimas, o que po-
derá resultar em grandes perdas 
para o nosso país. No entanto, 
nem tudo está perdido. Os advo-
gados de Moçambique, Nathan 
Pillow, Richard Blakeley e Ryan 
Ferro mostraram-se à altura de 
desmontar a principal alegação 
da Privinvest.

O argumento central dos 
advogados ao serviço de Mo-
çambique é de que a queixa 
submetida em Londres não tem 
como objecto os contratos de 
fornecimento assinados entre 
a Privinvest e as três empresas, 
EMATUM, ProIndcus e MAM. 
O objecto são as garantias emi-

tidas por Manuel Chang para 
assegurar os empréstimos às três 
empresas. Apesar de os sujeitos 
serem os mesmos, os contratos 
são diferentes. 

E isso importa porque nos 
contratos de fornecimento as-
sinados entre a Privinvest e as 
empresas moçambicanas, esco-
lheu-se a Lei Suíça e o Tribunal 
Internacional de Arbitragem 
para dirimir conflitos, mas nos 
contratos das garantias que via-
bilizaram os empréstimos, a Lei 
Inglesa é aplicada para a resolu-
ção de conflitos. 

Nestes termos, o advogado 
Nathan Pillow explicou que Mo-
çambique reclama que a Privin-
vest subornou ao então ministro 
das Fianças, Manuel Chang, 

para assinar as garantias dos em-
préstimos e, por isso, as garantias 
são nulas e sem nenhum efeito. 

“De facto, este é o pedido 
que Moçambique apresentou na 
queixa submetida ao Tribunal 
Superior de Londres: que as ga-
rantias emitidas para viabilizar 
os três empréstimos, totalizando 
mais de 2 mil milhões de dólares, 
sejam declaradas nulas e sem ne-
nhum efeito”, declarou o advo-
gado de Moçambique.  

Refira-se que se Moçambi-
que ganhar o caso, então o país 
deixa de ser obrigado a pagar 
as dívidas ocultas, cabendo a 
Credit Suisse e a todos aqueles 
que se beneficiaram dos em-
préstimos pagar o dinheiro dos 
credores.

ÚLTIMA HORA

Evidências

Se o caso seguir para arbitragem suíça 

Nem tudo está perdido
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O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) 
concedeu a gestão dos sistemas de armaze-
namento e conservação de produtos agrí-
colas, nas regiões Centro e Norte do país, 
particularmente de cereais, leguminosas 

e oleaginosas, ao sector privado, através de contratos de 
concessão celebrados recentemente em Maputo.

MIC concessiona sistemas de armazenamento de 
produtos agrícolas

A implementação da ges-
tão de complexos de silos e 
armazéns de cereais e legu-
minosas em regime de par-
ceria público-privada, cons-
titui o culminar do concurso 
público lançado pelo MIC, 
cujos vencedores foram as 
empresas Agrobusiness, Mo-
zambique Limitada, sediada 
na cidade de Nampula, e a 
MozGrain Limitada, sediada 
na cidade da Beira, província 
de Sofala.

Com efeito, a Agrobusi-
ness passa a gerir os comple-
xos de silos e armazéns de 
Iapala e Malema, na provín-
cia de Nampula, e Cuamba, 
na província de Niassa, e a 
empresa MozGrain, sediada 
na cidade da Beira, vai ad-
ministrar os complexos de 
silos e armazéns de Milan-
ge e Mugema, na província 

da Zambézia, Gorongosa e 
Nhamatanda, na província 
de Sofala, Lichinga, na pro-
víncia de Niassa, Ulónguè, na 

província de Tete, e Báruè na 
província de Manica.

Após a assinatura dos con-
tratos, o ministro da Indústria 
e Comércio, Carlos Mesqui-
ta, explicou que com ambas 
instituições foram assinados 
dois contratos, sendo um na 
modalidade ROT (Reabilita-
ção, Operação e Devolução) 
e outro na modalidade BOT 
(Construção, Operação e 
Devolução).

"A capacidade total de 
armazenagem destes Com-
plexos de Silos e Armazéns, 
localizados em zonas com po-
tencial agrícola, é de 75.500 
toneladas", disse o governan-
te, acrescentando que os com-
plexos de silos e armazéns por 
reabilitar, na sua maioria, vão 
estar operacionais a partir de 
Junho do presente ano, sendo 
que os por construir estarão 

operacionais no primeiro tri-
mestre do próximo ano.

Decorre, neste momento, 
conforme destacou Carlos 

Mesquita, o processo de se-
lecção do vencedor do con-
curso público lançado com o 
propósito de estabelecer uma 
parceria público-privada 
para o complexo de silos de 
Nanjua-Ancuabe, em Cabo 
Delgado.

Por sua vez, Ângelo Ferrei-
ra, director da Agrobusiness, 
considerou que o projecto 
do Governo vai viabilizar os 
silos e trazer mais benefícios 
para os pequenos produtores 
que passarão a ter oportu-
nidades de armazenar a sua 
produção, assim como a sua 
comercialização.

"Nesta parceria público-
-privada, um dos requisitos 
é a instalação de fábricas. Já 
estamos a instalar uma fábri-
ca nos silos de Malema, o que 
vai garantir aos agricultores 
o direito à venda da sua pro-
dução e reforçar a disponibi-
lidade de alimentos no país", 
referiu Ângelo Ferreira.

Para o porta-voz da Mo-

zGrain, Dércio Omar, a em-
presa vai procurar maximi-
zar esta parceria de modo a 
que possa render a curto pra-

zo, beneficiando principal-
mente os agricultores locais. 

"A MozGrain vai iniciar ra-
pidamente com os trabalhos 
para que nos próximos 60 
dias sejam operacionalizados 

pelo menos dois complexos 
de silos", concluiu. FDS

Nesta parceria público-
privada, um dos requisitos 
é a instalação de fábricas. 
Já estamos a instalar 
uma fábrica nos silos de 
Malema, o que vai garantir 
aos agricultores o direito 
à venda da sua produção e 
reforçar a disponibilidade 
de alimentos no país.
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Nosso compromisso é com a verdade

A Nacala Logistics, marca que representa as 
empresas CDN, CLN, CLA, em Moçambi-
que, bem como a CEAR e VLL, no Malawi, 
fechou o ano de 2020 com um prejuízo de 31 
milhões de dólares, no resultado líquido. 

A DHL e Aldeias de Crianças SOS Moçambi-
que assinaram um memorando de enten-
dimento para o programa GoTeach, uma 
acção de responsabilidade corporativa do 
Deutsche Post DHL Group. Com esta nova 

parceria, as partes pretendem aumentar a empregabi-
lidade dos jovens. 

DESTAQUE

Nacala Logistics regista perda de 31 milhões 
de dólares em 2020

DHL e Aldeias de Crianças SOS Moçambique renovam acordo 
de parceria Go Teach

O resultado fi nanceiro foi 
demasiadamente afectado pela 
redução das receitas resultan-
tes do baixo volume de trans-
porte e manuseio de carvão e 
de carga geral, no Corredor de 
Nacala. 

O Relatório de Produção e 
Financeiro do 4º trimestre de 
2020 indica que o transporte 
de carga geral reduziu em cer-
ca de 40 por cento, enquanto o 
transporte e embarque de car-
vão teve um decréscimo de cer-
ca de 20 por cento, em relação 
ao ano anterior.

No mesmo período, a Na-
cala Logistics registou um re-

sultado operacional de 84 mi-
lhões de dólares, menos 27 por 
cento em relação a igual perío-
do de 2019.

Segundo o Administrador 
Financeiro do Corredor, Fábio 
Iwanaga, o desempenho dos 
negócios de logística de carvão 
e carga geral foram afectados 
pela retracção da demanda 
causada pela pandemia. Para 
2021, espera-se uma recupera-
ção gradual do sector, em linha 
com a retoma da economia 
mundial.

Apesar de um contexto eco-
nómico desfavorável, a Nacala 
Logistics continua a investir 

O programa já está disponí-
vel em mais de 60 países em todo 
o mundo. No acto da assinatura 
do memorando de entendimento 
marcaram presença funcionários 
da DHL Express, DHL Global 

Forwarding e Aldeias de Crian-
ças SOS Moçambique, jovens e 
autoridades internacionais.

De acordo, Clemence Lan-
ga, Director Nacional das Al-
deias de Crianças SOS Moçam-

Vejo isto como uma 
grande oportunidade 
para aumentar as 
competências da 
juventude e criar valor 
para a sociedade em 
geral.

como uma grande oportunidade 
para aumentar as competências 
da juventude e criar valor para a 
sociedade em geral”, disse Ismail. 

Tidiane Diop, Director Ge-
ral da DHL Global Forwarding 
Moçambique disse que “estamos 
entusiasmados por aderir ao pro-
grama. Temos visto um grande 

impacto do projecto noutros 
países, e estamos ansiosos agora 
para ter um impacto positivo na 
sociedade da juventude moçam-
bicana com esta parceria”.

Benjamim Carlos, um dos jo-
vens da Aldeias de Crianças SOS 

Internacional disse que a parce-
ria entre DHL e SOS Interna-
cional vai ajudar a aumentar as 
competências dos jovens. “Esta 
parceria proporcionará oportu-
nidades de integração no mun-
do profi ssional, dará aos jovens 
acesso à formação em diferentes 
áreas e apoio na melhoria das 

competências de auto liderança”
De salientar que o objectivo 

do GoTeach é ser um trampolim 
para que os jovens melhorarem 
através do apoio e experiência 
dos voluntários colaboradores 
da DH.

na modernização, como é o 
caso da introdução do serviço 
expresso de transporte de con-

tentores. Este serviço tem um 
grande impacto na segurança e 
na redução de custos e permi-

te localizar a carga, em tempo 
real, graças ao Sistema de Ras-
treamento de Carga. 

bique, a parceria GoTeach tem 
como objectivo ajudar jovens das 
Aldeias de Crianças SOS Mo-
çambique dos 15 aos 25 anos a 
fazerem a transição do mundo da 
educação para o mundo do tra-
balho. “Esta parceria promoverá 
a empregabilidade dos jovens e 
promoverá a sustentabilidade na 
comunidade".

Por sua vez, o Director Geral 
da DHL Express Moçambique, 
Hanifo Ismail, mostrou-se entu-
siasmado, tendo partilhado a mo-
tivação dos voluntários. “Vejo isto 
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“Sonhos” é o lema da campanha que o Access Bank Mozambique acaba de 
lançar e que já está presente nos media tradicionais (imprensa, rádios e 
TVs), outdoors e social medias. O Access Bank desafi a os moçambicanos a 
sonhar, assumindo-se como o banco ideal para caminhar lado a lado com os 
clientes, ajudando-os a construir uma sociedade mais forte e sustentável.

Na qualidade de vencedora do prémio de 
Melhor Revista de Bordo de África, na 
edição de 2020 dos World Travel Award, a 
revista Índico, das Linhas Aéreas de Mo-
çambique (LAM), está automaticamente 

nomeada para os prémios do presente ano em que se 
realiza a vigésima edição do galardão

A campanha, que terá a 
duração de aproximadamente 
dois meses, quer passar uma 
mensagem positiva, de um 
Banco que se compromete em 
concretizar todo o tipo de so-
nhos, dos mais pequenos aos 
maiores.

O Access Bank quer refor-
çar, desta forma, o compro-
misso de estar cada vez mais 

envolvido com a sustentabili-
dade, pensando no futuro dos 
clientes. Ao mesmo tempo que 
demonstra uma grande oferta 
de produtos e serviços, adap-
tados às necessidades de cada 
segmento. 

A campanha “Sonhos” 
capta vários momentos que 
servem para mostrar a capaci-
dade do Banco em servir todos 

os clientes, concretizando os 
sonhos de cada um, desde o jo-
vem que consegue licenciar-se, 
ao casal que precisa recorrer a 
inseminação artifi cial para ter 
um fi lho, passando ainda pelo 
empresário que ambiciona de-
senvolver grandes projectos 
ou ainda o jovem que deixa 
de jogar futebol no seu bairro 
para passar a integrar um clube 

Neste momento, decor-
rem as indicações dos de-
mais concorrentes aos World 
Travel Awards 2021, consi-
derados "Óscares" do Turis-
mo. Logo que terminar este 
processo, a 21 de Março, o 
júri fará a avaliação das can-
didaturas, com o objectivo 
de homologar as que tiverem 
mérito para estarem entre as 
nomeadas aos prémios, nas 
várias categorias.

O passo subsequente será 
a abertura da votação para 

que o público no geral, bem 
como profi ssionais do turis-
mo e da aviação participem 
e contribuam para a eleição 
dos melhores de 2021.

A LAM tem tido nomea-
ções constantes nos World 
Travel Awards desde 2012, 
ano em que foi indicada 
para a categoria de compa-
nhia aérea africana com os 
melhores serviços na classe 
económica. Sucederam-se 
outras nomeações, na mes-
ma categoria, nos anos se-

DESTAQUE

Access Bank lança campanha “Sonhos” 

Revista Índico indicada ao prémio “Melhor Revista de Bordo”

profi ssional. 
O Banco tem como missão 

trabalhar no sentido de ser uma 
instituição inclusiva, de forma 
a que cada vez mais moçambi-
canos tenham acesso, de forma 
facilitada, a serviços bancários. 

O Access Bank iniciou ac-
tividade em Moçambique no 
fi nal de 2020, posicionando-
-se como um banco universal, 
servindo todos os segmentos do 
negócio.

Apoiado numa sólida pre-
sença no continente africano 

e na maior rede de retalho de 
África com 49 milhões de clien-
tes, o Access Bank Mozambi-
que vem fortalecer o sistema 
fi nanceiro nacional, reforçando 
o seu statement de visão de ser 
o Banco Africano mais respei-

tado do mundo.
Praticamente em simul-

tâneo, iniciou o processo de 
aquisição do BancABC, com 
a perspectiva de criar um Ac-
cess Bank ainda mais robusto e 
apresentar-se como um banco 
de referência nacional.

O Banco tem como 
missão trabalhar no 
sentido de ser uma 
instituição inclusiva, de 
forma a que cada vez 
mais moçambicanos 
tenham acesso, de 
forma facilitada, a 
serviços bancários. 

guintes e, a partir de 2019, 
passou a participar também 

na categoria de melhor re-
vista de bordo de África, 

tendo vencido o prémio em 
2020. FDS
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Milennium Bim reforça capacidade de 
assistência médica do MISAU

Millennium bim procedeu, recentemente, à entrega de 100 ca-
mas ao Ministério da Saúde (MISAU), uma oferta que visa re-
forçar a capacidade operacional do Centro de Internamento 
e Tratamento de doentes com Covid-19 do Hospital Geral de 
Mavalane.

A referida oferta enqua-
dra-se no programa de res-
ponsabilidade social corpo-

rativa do BIM, denominada 
“Mais Moçambique Pra 
Mim”, através do fomento e 

apoio a iniciativas em áreas 
como educação, cultura, 
desporto, desenvolvimento 

comunitário e saúde.
Durante a cerimónia de 

entrega, o Ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, falou da 
importância da solidarieda-
de conjunta no combate à 
pandemia da Covid-19, dan-
do ênfase ao contínuo apoio 
que o Millennium bim tem 
canalizado para o Sistema 
Nacional de Saúde moçam-
bicano, assim como ao Go-
verno de Moçambique em 
contexto adverso. 

“Esta oferta vem, por 
um lado, reforçar a capaci-
dade do Sistema Nacional 
de Saúde e agregar valor 
ao esforço do Governo de 
Moçambique no combate 
à pandemia global, e, por 
outro lado, vem enaltecer o 
papel do Millennium bim no 
contínuo apoio ao sector de 
saúde, através da preocupa-
ção constante com o bem-
-estar dos moçambicanos”, 
sublinhou Armindo Tiago.

Por sua vez, Dário Chi-
calia, Director de Marketing 

e Comunicação do Millen-
nium bim, exaltou os valo-
res que defi nem as práticas 
sociais e o negócio do Mi-
llennium bim, assim como 
a visão holística que orien-
ta o Banco no caminho do 
sucesso. 

“O Millennium bim é 
um Banco que nasceu para 
servir os moçambicanos em 
todos os momentos. Com 
responsabilidade, vamos 
continuar a potenciar o de-
senvolvimento social e eco-
nómico de Moçambique, 
contribuindo sempre para 
o bem-estar e melhoria de 
qualidade de vida da nossa 
população”.

“O nosso sucesso vai es-
tar sempre assente na dis-
ponibilização das melhores 
soluções de apoio às famílias 
moçambicanas, neste con-
texto de grande incerteza, 
porque acreditamos num 
futuro melhor para todos”, 
declarou o representante do 
Millennium bim.

Vale apresenta relatório de produção e vendas 

O volume de vendas de carvão da Vale 
Moçambique atingiu, durante o 4º 
trimestre de 2020, 1.5 milhões de 
toneladas. A receita, fixada em 122 
milhões de dólares, foi maior do que 

no 3º trimestre (103 milhões de dólares), devido a 
uma combinação de maiores volumes de vendas e 
preços médios realizados mais altos. 

Os resultados do 4º trimes-
tre de 2020 indicam ainda que 
a produção de carvão totalizou 
1,2 milhões de toneladas, sen-
do que o total do ano situa-se 
em 5,9 milhões, refl ectindo 
os impactos da pandemia da 
Covid-19.

A produção desacelerou no 
4º trimestre, devido ao início 
do projecto de manutenção 
geral do complexo mineiro 
e foi 12 por cento inferior ao 
trimestre anterior. Por outro 
lado, os níveis de stock supor-
taram o aumento das vendas 
no período. 

A primeira fase do projecto 
de renovação da planta de pro-
cessamento está em andamen-
to e conforme o cronograma, 
estando a conclusão prevista 
para o 1º trimestre deste ano. 
O ramp-up está previsto acon-
tecer a partir do 2º trimestre de 
2021 e deve durar até ao fi nal 
de Junho. O objectivo é atingir 
um ritmo de produção de 15 
milhões de toneladas por ano 
no 2º semestre e um volume 
total de 18 milhões em 2022.

Durante o 4º trimestre de 
2020, o EBITDA ajustado do 
carvão foi negativo em 295 

milhões de dólares, 60 milhões 
inferior ao do 3º trimestre.

O ano de 2020 fi cou mar-
cado pela adopção de medidas 
de combate ao novo corona-
vírus, uma prioridade para a 
Vale que, apesar dos desafi os, 
continuou a actuar de forma 
positiva junto das comunidades 

onde opera. 
A Vale Moçambique rege-

-se por padrões de seguran-
ça de classe mundial, tendo 
reforçado, desde o início da 
pandemia, todas as medidas de 
prevenção de forma a garantir 
a segurança e o bem-estar dos 
seus colaboradores, stakehol-

ders, comunidades e sociedade 
no geral. A empresa tem vindo 
a ajudar, em simultâneo, as au-
toridades de saúde do país no 
combate à pandemia, através 
de múltiplos apoios que se re-
fl ectem num melhor e mais rá-
pido atendimento às vítimas da 
doença. 


