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Para segurar multinacionais 

Morreu 
abandonado 
pelo Estado

Dias antes da sua morte chegou a “mendigar” apoio dos moçambicanos
A família de Abdul Carimo contactou o Governo, mas não obteve resposta 

Andou de mão estendida com dinheiro de 
reintegração congelado

Governo desesperado e 
perto de entregar tudo 

Empresas só garantem empregos e salário 
por mais três meses

Cenário sombrio para milhares de trabalhadores evacuados de Afungi
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Foram enterrar, na última quarta-feira, os restos mortais do antigo 
presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Abdul Carimo Sau. Já 
no leito do hospital, Carimo, tinha a sua vida dependente da boa vontade 
dos moçambicanos, a quem pediu apoio monetário para um tratamento 
especializado da doença que o apoquentava. A Comunidade Islâmica, que 

mobilizou apoio, informou que precisava de dois milhões e quinhentos mil randes para 
o tratamento na África do Sul. À margem dessa busca, no Gabinete de Assistência aos 
Antigos Presidentes da República e Atendimento aos Dirigentes Superiores do Estado 
(GADE), permanecia arquivado o seu processo relativo ao subsídio de reintegração, e 
mesmo nos momentos em que mais precisou ninguém se dignou a atende-lo.

Fora do universo religioso, 
os últimos oitos anos do Sheik 
Abdul Carimo foram intensa-
mente voltados à vida política. 

Num notório esforço de se fazer 
um protagonista válido na con-
solidação da jovem democracia 
moçambicana, o finado geriu, 
com distinção, as Eleições Au-
tárquicas de 2013 e 2018 e as 
Eleições Gerais de 2014 e 2019, 
chegando, por vezes, a abster-se 
de votar quando não concordas-
se com certos procedimentos.

Um esforço que, como se 
testemunhou nas últimas sema-
nas, não foi reconhecido nem 
pela sociedade, que se mostrou 
insensível ao seu pedido, nem 
pelo Governo que, apesar de de-
ver, a este, uma quantia próxima 
da factura exigida pelo MillPark, 
Hospital de Johannesburg, na 
África do Sul, contactada para 
proceder com o tratamento, não 
respondeu ao pedido da família.

É que, por força da Lei, os 
membros da CNE, quando ces-
sam funções por motivos não 
disciplinares ou criminais, têm 
direito a um subsídio de rein-
tegração de 75 por cento do 
salário-base, por cada ano de 
exercício do cargo.

Pelos cálculos do Evidências, 
tendo em conta o salário líquido 
de 118 mil meticais que auferia 
(sem incluir os 40 mil meticais 
referentes a subsídios de repre-
sentação, água e luz), nos oito 
anos que esteve em frente dos 
destinos da CNE, o Estado de-
via ao Sheik, que na qualidade 
de presidente da CNE tinha 
estatuto de ministro, mais de 
oito milhões referentes ao sub-
sídio de reintegração.Segundo 
apurou este jornal, os proces-

Dias antes da sua morte chegou a “mendigar” apoio dos moçambicanos
A família contactou o Governo, mas não obteve resposta 

DESTAQUE

Antigo presidente da CNE não foi pago 
subsídio de reintegração

Nelson Mucandze
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Os turbulentos últimos dias do percurso do Sheik Abdul Carimo 

sos referentes aos subsídios dos 
membros da CNE estão ainda 
no GADE, já passam três meses, 
sem que cheguem pelo menos 
ao Ministério das Finanças, en-
tidade que deverá proceder com 
os respectivos pagamentos. 

Num passado não muito re-
cente, não foram precisos mais 
de dois meses para que o sub-
sídio de reintegração dos mem-
bros do Governo anterior saísse, 
alguns dos quais foram reinte-

grados sem largar as pastas.
À margem das mobilizações 

de apoio, o Sheik Abdul Carimo 
não resistiu, veio a perder a vida 
na madrugada da última quar-
ta-feira, em Maputo, no Insti-
tuto do Coração (ICOR), onde 
esteve internado devido a uma 
afecção congénita pulmonar 
grave, doença que já tinha sido 
diagnosticada havia um bom 
tempo, mas sem necessidade de 
grande intervenção. 

Não era a primeira vez a es-
tar no ICOR. Da primeira vez 
esteve por causa de enfarte, fez 
a intervenção, mas depois foi 
lhe diagnosticada uma infecção 
pulmonar muito mais grave, e a 
única alternativa do tratamen-
to não existe em Moçambique.

Foi daí que a família contac-
tou o MillPark Hospital de Jo-

hannesburg, na África do Sul, 
para evacuação. O hospital 
sul-africano pediu uma caução 
de 2.5 milhões de randes, cer-
ca de 10 milhões de meticais, 
para pagamento de caução, e 
para ambulância aérea o hos-
pital cobrava 200 mil randes, o 
equivalente a pelo menos 800 

mil meticais.
Mas a família não conse-

guiu reunir o valor. O Conse-
lho Islâmico de Moçambique 
(CIMO), onde exercia funções 
de secretário-geral, lançou 
uma campanha para angariar 
esse dinheiro, mas também não 
foi suficiente. 

Os familiares decidiram, 

então, contactar o Governo, 
que deve ao Sheik um subsídio 
de reintegração, pela função 
que desempenhou como pre-
sidente da CNE, mas não tive-
ram resposta satisfatória. 

Mesmo com limitações fi-

A insensibilidade do Governo

Segundo apurou 
este jornal, os 
processos referentes 
aos subsídios dos 
membros da CNE 
estão ainda no 
GADE, já passam 
três meses, sem que 
cheguem pelo menos 
ao Ministério das 
Finanças, entidade 
que deverá proceder 
com os respectivos 
pagamentos. 

“Mas a família não 
conseguiu reunir o valor. 
O Conselho Islâmico de 
Moçambique (CIMO), 

onde exercia funções de 
secretário-geral, lançou 

uma campanha para 
angariar esse dinheiro, 

mas também não foi 
suficiente. 
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Empresas só garantem emprego e salário por mais três meses
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O homem que reconheceu que “as eleições 
não foram livres, justas e transparentes”

Abdul Carimo foi presi-
dente da CNE durante oito 
anos e o seu elenco colheu 
muitas críticas incluindo da 
sua própria comunidade, no 
entanto, fiel à sua integrida-
de, em nenhum momento es-
condeu as irregularidades que 
manchavam esses processos, 
chegando a afirmar, no caso 
das últimas eleições gerais, 
que não podia dizer que fo-
ram livres, justas e nem trans-

parentes, por reconhecer que 
houve irregularidades.

“Nós, como órgão de ges-
tão eleitoral, temos preocupa-
ções relativas a algumas irre-
gularidades que aconteceram 
durante o processo. Por isso, 
quando fizemos o anúncio 
dos resultados ninguém nos 
ouviu a dizer que as eleições 
eram livres, justas e transpa-
rentes”, disse Abdul Carimo 
na entrega dos resultados das 

sextas eleições ao Conselho 
Constitucional.

Vogal da CNE, que che-
gou ao cargo por indicação 
individual de Brazão Mazu-
la, a eleição de Abdul Cari-
mo para o cargo sempre foi 
suportada pelo partido Freli-
mo e substituiu Leopoldo da 
Costa, que renunciou o cargo 
após uma pressão devido a al-
gumas irregularidades na sua 
indicação.

nanceiras, a família continuou 
a envidar esforços no sentido de 
o transferir para África do Sul. 
Durante este tempo em que 
estava a preparar a viagem, o 
quadro clínico do Sheik Abdul 
Carimo voltou a se agravar. E, 
sem alternativa, o Sheik voltou 
a ser internado no ICOR, onde 
veio a perder a vida na madru-
gada daquela quarta-feira, 31 
de Março.

As lamentações

O Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, que assistiu o seu go-
verno a negar apoio ao Sheik, 
esteve na fila das lamentações. 
Através de uma mensagem pú-
blica divulgada na sua conta do 
Facebook, Nyusi disse ter sido 
“com profunda dor e conster-
nação que tomamos conhe-
cimento do desaparecimento 

físico do Sheikh Abdul Carimo 
Nurdine Sau, antigo Presidente 
da Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), ocorrido no dia 31 
de Março, na Cidade de Ma-
puto, vítima de doença”.

“A sua capacidade de pon-
deração e a sua integridade 
ditadas pela dedicação à causa 
da harmonização social que 
escolheu seguir como líder re-
ligioso, fizeram com que seus 
pares o escolhessem para os 
representar na CNE, e essa 
confiança foi reflectida na for-
ma isenta como dirigiu o órgão 
eleitoral”, destacou o Presiden-
te da República.

Nyusi destacou ainda que 
para além de ter dirigido a 
CNE, o Sheikh Abdul Carimo 
foi líder religioso destacado, 
com enfoque para os seus ser-
mões, quer no púlpito, assim 
como na imprensa, que con-

Um mar de incertezas 

Para além da incerteza que o ataque à Palma 
gerou em torno do futuro do país, há milhares 
de trabalhadores das multinacionais 
envolvidas nas operações, incluindo empresas 
subcontratadas, cujo futuro é incerto. Se o 

Governo não conseguir controlar a insurgência, pelo 
menos nas imediações de Afungi nos próximos três meses, 
correm o risco de perder os seus postos de trabalho e, 
por tabela, a sua fonte de rendimento para sustentar suas 
famílias.

Não há dúvidas de que o 
ataque armado do passado dia 
24 de Março pode ter mudado 
o rumo da nossa história, ao 
estremecer de forma séria as 
previsões do arranque dos pro-
jectos de Gás Natural Liquefeito 
na bacia do Rovuma, onde são 
esperados investimentos multi-
-bilionários, naquilo que já é 
conhecido como o maior inves-
timento directo estrangeiro. 

A Total, líder do consórcio 
da área 1 da bacia do Rovuma 
evacuou todos os seus trabalha-
dores, na passada sexta-feira, 
incluindo seguranças e o resto 
do pessoal que mantinha servi-
ços mínimos desde 01 de Janeiro 
último. A retirada completa dos 
trabalhadores e a paralisação 
completa de todas as actividades 
começaram horas depois do ata-
que, por via aérea e marítima, e 
inclui empresas subcontratadas 
que estavam envolvidas na cons-

trução, fornecimento de bens e 
serviços, segurança, logística, 
entre outros.

A retirada do último homem 
e entrega das instalações de gás 
à guarda das Forças de Defesa e 
Segurança, que, recentemente 
criaram o Teatro Operacional 
Especial de Afungi, deu-se de-
pois de a Total ter cancelado a 
retomada da construção do seu 
empreendimento.

Desde então, a Total, que 
mantém um diálogo perma-
nente com o Governo decidiu 
remeter-se ao silêncio total, não 
respondendo às solicitações da 
imprensa, o que agudiza ainda 
mais o clima de incerteza.

Muitos trabalhadores da To-
tal e empresas subcontratadas, 
alguns dos quais acabavam de 
retornar a Palma e estavam em 
quarentena, já estão em Ma-
puto e fazem as contas à espe-
ra de quaisquer informações 

Milhares de trabalhadores dos projectos de gás 
podem ir ao desemprego 

ou comandos do Governo e da 
multinacional. 

Quer dizer que se não forem 
criadas condições de segurança 
para que as operações possam 
ser retomadas sem nenhum peri-
go, até finais de Junho, algumas 
empresas vão cessar vínculo com 
os trabalhadores e estes deixarão 
de receber seus ordenados.

Ao Evidências, um trabalha-
dor de uma das empresas que 
operam em Palma, prestando 
serviços à Total, disse já estar 
avisado, por isso lamenta a situa-
ção actual que não só ameaça o 
projecto de gás, como também o 
bem-estar da sua família. 

“Estamos aqui, fomos eva-
cuados para Pemba e de lá para 

Maputo. Não sabemos o que vai 
ser de nós, porque depois de três 
meses, as empresas não irão se 
responsabilizar por nós”, disse o 
jovem.

O desespero é tanto, que 
alguns dizem preferirem ter se 
mantido no acampamento, até 
porque por lá não houve registo 
de nenhum ataque, fora o pâ-
nico gerado pela circulação de 
informações.

“Nós não presenciamos ne-
nhum ataque. Apenas entramos 
em pânico quando começaram a 
surgir as primeiras informações 
do ataque em Palma. Quando 
perdemos a rede de telefonia 
móvel, veio o nosso desespero”, 
revelou um gestor de uma em-

presa de construção civil.
Neste momento, o acampa-

mento da Total está sob controlo 
das Forças de Defesa e Seguran-
ça, depois que foram evacua-
dos todos os trabalhadores. As 
empresas de segurança que ge-
ralmente asseguram a integri-
dade do acampamento, foram 
dispensadas. 

Curiosamente, isso acontece 
numa altura em que, a qual-
quer momento, a Dick Advisory 
Group (DAG) poderá deixar o 
teatro operacional norte por não 
ter ainda chegado a um acordo 
com o Estado moçambicano, o 
que poderá comprometer ainda 
mais a segurança da região, uma 
vez que os insurgentes temiam o 
roncar dos helicópteros. A única 
esperança é uma pequena frota 
de aeronaves da Força Aérea, pi-
lotados por militares nacionais e 
ucranianos.

Neste momento, continuam 
alguns focos de combates entre 
as FDS e insurgentes, ao redor 
do distrito de Palma. Até ao fe-
cho desta edição, as organiza-
ções humanitárias falavam de 
pelo menos 10 mil deslocados 
registados. A insurgência, que 
dura há três anos na província 
de Cabo Delgado, já matou 
mais de 2.600 pessoas e deslo-
cou cerca de 670.000, segundo 
a ONU.

tribuíram sobremaneira na 
harmonização dos crentes de 
várias religiões.

“Neste momento de dor, 
quero dirigir os meus sinceros 

pêsames à família e à toda a 
comunidade religiosa do país”, 
concluiu.

Carlos Matsinhe, que o 
substitui na CNE, afirma que 

esperava que Abdul Carimo 
continuasse a ser a nossa pes-
soa de referência, “mas, infe-
lizmente, Deus o tirou de nós 
muito cedo”.

DESTAQUE
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Quando as bases 
logísticas de Pemba e 
Palma foram projectadas, 
o Governo de Armando 
Guebuza esperava que 
todo o equipamento para o 
projecto de liquefacção em 
Palma, pudesse passar pela 
Base Logística de Pemba, 
controlada pela empresa 
Portos de Cabo Delgado.

Desesperado, Governo aposta em mais incentivos 

Continua na pag 06

Em menos de uma semana após o ataque a Palma, 
no norte de Cabo Delgado, que obrigou a Total 
a abandonar a área do projecto, em Afungi, o 
Governo, através do Conselho de Ministros 
decidiu rever os Termos da Concessão dos 

Terminais Portuários e Logísticos de Pemba e Palma, na 
Província de Cabo Delgado, uma acção que é interpretada 
como sendo a última cartada do executivo de Filipe Nyusi 
para “segurar” as multinacionais, sobretudo a Total, que 
após ver o perímetro de segurança de 25 quilómetros 
violado, decidiu evacuar por completo todos os seus 
trabalhadores e de empresas subcontratadas do site do 
projecto de LNG.

A revisão dos Termos da 
Concessão dos Terminais Por-
tuários e Logísticos de Pemba 
e Palma, na Província de Cabo 
Delgado, aprovados pelo De-
creto n.º 87/2013, de 31 de 
Dezembro, nomeadamente, 
revogando a exclusividade atri-
buída à Sociedade Portos de 
Cabo Delgado, SA (PCD), foi 
anunciado pelo porta-voz do 
Conselho de Ministros, Filimão 
Suaze.

Segundo o Governo, a revi-
são do Decreto visa assegurar a 
defesa do interesse nacional, a 

salvaguarda das relações e ac-
tividades dos agentes económi-
cos e todos os intervenientes na 
logística de hidrocarbonetos e a 
promoção contínua do desen-
volvimento sócio-económico 
da região.

Basicamente, isso signifi-
ca que as multinacionais, que 
nunca viram com bons olhos 
a criação dos Terminais Por-
tuários e Logísticos de Pemba 
e Palma, ganham luz verde 

para operacionalizarem suas 
próprias bases logísticas. Neste 
momento há uma corrida pela 

Reginaldo Tchambule

Governo arrisca tudo para segurar 
multinacionais

aquisição de grandes espaços 
na zona próxima ao projecto, 
com envolvimento de algumas 
elites políticas, como iremos de-
monstrar nas próximas edições.

Ao ceder finalmente a ex-
clusividade atribuída à Socie-
dade Portos de Cabo Delgado, 
criada pelas empresas Cami-
nhos de Ferro de Moçambique 
(CFM) e Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos Logísticas 
(ENHL), o Governo visa essen-
cialmente resolver dois grandes 
problemas, nomeadamente: a 
incapacidade de investimento 
da empresa Portos de Cabo 
Delgado e tentar mostrar mais 
incentivos às multinacionais, 
numa altura em que há desâ-
nimo por conta do avanço dos 
insurgentes às cercanias dos 
projectos de exploração de gás.

Quando as bases logísticas 
de Pemba e Palma foram pro-
jectadas, o Governo de Arman-
do Guebuza esperava que todo 
o equipamento para o projecto 
de liquefacção em Palma, pu-
desse passar pela Base Logística 
de Pemba, controlada pela em-
presa Portos de Cabo Delgado.

Contudo, desde 2016 come-
çou a evidenciar-se um impasse 
entre o Governo e as multina-
cionais. Enquanto o Governo 

pretendia capitalizar sua parti-
cipação na indústria de Petróleo 
e Gás, através da construção e 
exploração das bases logísticas 
de Pemba e Palma, por via de 
uma sociedade privada forma-
da por duas empresas públicas, 
as multinacionais, por sua vez, 
não aceitaram usar a Base Lo-
gística de Pemba, para as suas 
operações de produção de Gás 
Natural Liquefeito (LNG, na si-
gla em inglês). 

Na altura (auge da crise das 
dívidas ocultas), as multina-
cionais Anadarko (que vendeu 
seus direitos à francesa Total) e 
aEni estavam a negociar com o 
Governo a construção da sua 
própria infra-estrutura, no dis-
trito de Palma, ao contrário do 
que foi inicialmente acordado 
com o Executivo. Como se tal 
não bastasse, as multinacionais 
não pretendiam pagar nenhu-
ma taxa de concessão, que tem 
sido prática em Parceria Públi-
co Privadas.

Essa situação levou o Centro 
de Integridade Pública (CIP) a 
denunciar que as exigências das 
multinacionais podiam ter im-
plicações graves para o Estado, 
até porque exigiam uso exclu-
sivo de infra-estruturas portuá-
rias, o que podia comprometer 

o desenvolvimento económico 
da região, no entender daquela 
organização da sociedade civil.

Mesmo com a contestação 
da sociedade civil, o Governo, 
que durante muito tempo ficou 
pé à pretensão das multina-
cionais, decidiu, em Junho de 
2017, ainda pressionado pela 
crise da dívida, concessionar 
o Terminal Marítimo de Gás 
Natural em Palma à socieda-
de Mozambique LNG Mari-
ne Terminal Company SA e 
a instalação de terminais para 
descarga de material (MOF - 
Material OffloadingFacility) à 
Sociedade Mozambique MOF, 
SA. O processo foi liderado 
pelas companhias petrolíferas 
Anadarko (agora Total) e Eni, 
os dois principais players que a 
todo custo procuraram contor-
nar a Base Logística de Pemba.

Todavia, a área e as atri-
buições da infra-estrutura que 
está a ser construída pelas mul-
tinacionais coincidem com os 
interesses da empresa Portos de 
Cabo Delgado, mas o Governo 
sempre manteve no espírito e 
na letra a concessão exclusiva 
das Bases Logísticas de Pemba 
e Palma.

         Executivo tenta convencer multinacionais que vale a pena fazer negócios 
em Moçambique
       Revisão da concessão exclusiva das bases logísticas de Palma e Pemba foi 
última cartada 
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Pelo timing em que o Go-
verno decide aparentemente 
ceder, alguns corredores acre-
ditam tratar-se de uma ten-
tativa de convencer a Total e 
outros intervenientes a perma-
necerem, numa altura em que 
a multinacional francesa estava 
a evacuar o seu acampamento. 

E o temor do executivo de 
Filipe Nyusi não é para menos. 
A Total devia ter retornado a 
Afungi a todo gás, mais tardar 
até o fim da semana passada, 
para manter viva ainda a espe-
rança do arranque da explo-
ração de gás natural em 2024. 
Isso quer dizer, em outras pa-
lavras, que neste momento, o 
País vive a pior incerteza em 
relação aos investimentos bi-
lionários esperados na bacia 
do Rovuma, desde 2013.

A verdade é que mesmo 

este aparente incentivo não re-
teve a Total, que acabou aban-
donando por completo a zona 
de Afungi, semana finda, dei-
xando a segurança do Projecto 
desactivada e inteiramente nas 
mãos das Forças de Defesa e 
Segurança de Moçambique.

Borges Nhamire, jornalista 
e pesquisador do Centro de In-
tegridade Pública, que sempre 
acompanhou o processo, tra-
ça duas linhas de abordagem, 
destacando que o que está a 
acontecer é uma mudança da 
política de gestão da logística 
de gás, mas não descarta a pos-
sibilidade de ser uma cedência 
para segurar o investimento.

“O Presidente Nyusi faz 
isso no esforço de tentar con-
vencer as multinacionais que 
vale a pena fazer negócios aqui 
em Moçambique, nós vamos 

eliminar todas as barreiras que 
impedem a realização do negó-
cio”, referiu Nhamire, em en-
trevista ao Jornal Evidências.

Para o jornalista e pesqui-
sador, o assunto é bastante 
complexo, porque pelo meio 
houve dois governos, ou seja, 
o de Armando Guebuza, em 
final de mandato, que fez uma 
concessão exclusiva à PCD, 
para gestão da logística do 
gás e o do seu sucessor Filipe 
Nyusi, que fez uma concessão 
do Terminal Marítimo de Gás 
Natural, em Palma e do ar-
mazém logístico denominado 
Material Offloading Facility 
(MOF), dois importantes em-
preendimentos que, do ponto 
de vista prático, são a terminal 
portuária de LNG e o arma-
zém onde todo o equipamento 
será manuseado. 

Continuação da pag 04 

Governo sob grande pressão

Por outro lado, de acordo 
com Nhamire, a PCD já nas-
ceu um como um nado morto, 
e era previsível que a qualquer 
momento fosse revogada a 
concessão exclusiva, porque 
nunca mostrou capacidade 
para investir. Durante a sua 
existência apenas conseguiu 
expropriar terras num proces-
so pouco transparente e lesivo 
para as comunidades e ensaiou 
a construção de infra-estrutu-
ras, mas não avançou muito.

“A PCD nasce de pais 
(CFM e ENHL) sem capacida-
de para alimentá-lo. O que o 
Conselho de Ministros fez foi 
realizar o funeral de um nado 
morto”, disse.

Nhamire duvida das inten-
ções que levaram o Governo 
anterior a decidir pela criação 
da Portos de Cabo Delgado e 
atribuir-lhe uma concessão ex-
clusiva numa área de milhares 
de hectares.

“Aquilo era para ser captu-
rado pelas elites. O objectivo 
não era só criar a base logís-
tica. Eles queriam construir 
um projecto imobiliário que 
se resumiria numa cidade do 
gás e esse negócio não era para 
qualquer um, era para as elites 
políticas de Moçambique, por-
que não tendo capital para en-

trar no negócio do gás, tinham 
que absorver qualquer oportu-
nidade. É por isso que a Lei de 
Conteúdo Local, porque ainda 

não há certeza sobre o inves-
timento, para aprovar uma lei 
feita a medida dos seus interes-
ses”, denuncia.

Ademais, a subcontratação 
da exploração dos terminais 
portuários sem concurso pú-

blico é outro factor que não 
atravessa à garganta de Borges 
Nhamire, que entende que a 
CFM e a ENHL, ao formarem 
a PCD, uma empresa privada 
que passa a ser gerida pelo 
código comercial e podia sub-

contratar outras empresas sem 
concurso público, queriam 
fugir de qualquer escrutínio 
público. 

E porque havia uma sobre-
posição de concessões, visto 
que estes terminais estão locali-
zados dentro da área já conces-
sionada em exclusivo a Portos 
de Cabo Delgado, no entender 
de Borges Nhamire,“o gover-
no está simplesmente a nor-
malizar esta sobreposição de 
concessões”.

Na verdade, Nhamire lem-

bra que a retirada da Total não 
tem nada a ver com questões 
de logística, até porque, o que 
precipitou a sua saída foram os 
ataques em Palma, violando o 
perímetro de segurança.

“Quando houve ataque 
em Palma lembra que no seu 
primeiro comunicado a Total 
dizia que confiava completa-
mente no Governo, mas, na 

verdade, não havia nenhuma 
confiança. Há dois pontos: O 
Governo quer, ele próprio, ga-
rantir a segurança das plata-
formas, aceita ajuda, mas esta 
deve vir nas suas condições, 
dentre as quais a não vinda de 
homens no teatro operacional. 
As empresas, por seu turno, o 
seu principal interesse é que a 
segurança dos seus projectos 

Sobreposição de concessões

Um nado morto chamado Portos 
de Cabo Delgado

Apresentação do Projeto Portos de Cabo Delgado

Borges Nhamire, jornalista e pesquisador do CIP

seja garantida por empresas 
que alas vão contratar, algumas 
das quais já estão em Afungi, 
com destaque para Control-
Risc e G4S”, aclarou Nhamire.

A retirada da Total, se-
gundo Nhamire é um grande 
extremar de posição, que pres-
siona ainda mais o Governo de 
Filipe Nyusi. 

Nhamire 
duvida das 
intenções que 
levaram o 
Governo anterior 
a decidir pela 
criação da Portos 
de Cabo Delgado 
e atribuir-lhe 
uma concessão 
exclusiva numa 
área de milhares 
de hectares.
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FICHA TECNICA Sr. Presidente, por favor 
comande isto

Estamos a fracassar. O País está 
a passar por um momento trágico, 
com a uma série de acções que fragi-
lizam a nossa soberania, colocando-
-nos todos de joelhos. A geração de 
1990 está a aprender, agora, que de 
facto a fome mata, que os propala-
dos investimentos na defesa, qual 
legado transformado em livro, não 
foram reflectidos na prática. Temos 
fronteiras porosas, situação que não 
só coloca a nossa biodiversidade em 
perigo, como também coloca-nos 
na mira dos que invejam os nossos 
recursos, dos cartéis de droga, dos 
contrabandistas de recursos minei-
ros, entre outros.

Cabo Delgado é o cúmulo da 
nossa desgraça, que coloca em cau-
sa o futuro brioso com que os deuses 
da expectativa nos fizeram sonhar. 
O que nos foi vendido como bênção 
dos recursos naturais vai, aos pou-
cos, se transformando em maldição. 
A forma como o enredo se desenrola 
não só denuncia pactos de sangue, 
como também descredibiliza o nos-
so Governo. Deixemos com Deus 
as origens da Covid-19 e dos ciclo-
nes contínuos que também testam a 
nossa liderança e são argumentados 
para legitimar a nossa inércia, quan-
do só demos respostas erradas.

Cabo Delgado é a razão da nos-
sa trapalhice. O mundo já reage 
e, internamente, há um despertar 
descoordenado dos moçambica-
nos, que, aos poucos, vão entender 
a grandeza da ameaça que estamos 
a enfrentar. Uma resposta conjunta, 
de todos os moçambicanos, despi-
dos de cores partidárias e de clas-
ses sociais, nos fará abrandar a dor 
dos deslocados, prover alimentos 
aos que morrem de fome e aceitar 
com sentido do Estado, o sacrifício 
patriótico dos heróis que estão na 
linha de frente no combate aos as-
sassinos que saqueiam e matam co-
vardemente nossas famílias e amigos 
no terreno.

Ora, as acções desenvolvidas de 
forma individual, por mais altruístas 
que sejam, não garantem uma res-

posta objectiva e inserida na agen-
da nacional, se é que somos um país 
com uma agenda, uma agenda do 
Estado a longo prazo e não de par-
tidos políticos, que tem uma visão 
fragmentada em lustro.

É onde se encontra a razão da 
questão que aborda o paradeiro do 
Comandante-Chefe das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique. 
O nosso Comandante não está no 
mesmo barco, e, lamentavelmente, 
estamos em direcções diferentes, nós 
falamos de Palma, ele de cervejas, 
falamos de um ataque que assusta 
o nosso maior investidor, ele fala de 
um mal menor, falamos de incoe-
rência discursiva quanto aos prejuí-
zos dos ataques, ele fala de calma.

Quando declaramos os insurgen-
tes como nossos inimigos primários, 
ele nos confunde, chamando de opo-
sitor qualquer interessado em saber 
a verdade sobre Cabo Delgado. 
Coloca-nos uns contra outros, mas 
os inimigos estão lá, em Palma com 
armas em punho e em Maputo com 
megas para nos infectar de fake-
news com as suas especulações que 
nos colocam um contra o outro. Só 
não está o Comandante-Chefe, nem 
com armas, nem com a verdade.

Mas porque a nossa inércia pode 
ameaçar a estabilidade regional, 
o que devia ser feito pelo nosso 
Comandante-Chefe foi feito pelos 
outros. O Presidente de Botswana, 
Mokgweetsi Masisi, na qualidade 
de presidente do órgão da Comuni-
dade de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC) sobre a Política, 
Defesa e Segurança convocou uma 
reunião para discutir terrorismo em 
Cabo Delgado. O nosso Coman-
dante-Chefe, que preside a SADC, 
devia ter sido o primeiro a convocar 
esta reunião. Toda a solidariedade 
ajuda aos deslocados e militâncias 
dos jovens no terreno, precisam ser 
coordenados pelo Comandante-
-Chefe. Não podemos vencer dividi-
dos em grupos, muito menos atrapa-
lhados na definição do inimigo, os 
insurgentes. 
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Regista-se escassez de hemogramas, reagentes e 
medicamentos nos grandes hospitais 

Os reagentes são compostos 
para laboratórios utilizados du-
rante processos de preparação 
da amostra e análises, com o 
intuito de provocar uma reacção 
química, enquanto, o hemogra-
ma serve para auxiliar diagnósti-
co e acompanhar a evolução de 
doenças que provocam altera-
ções no sangue, como: anemias, 
distúrbios da medula óssea, 
infecções bacterianas, fúngicas 
ou virais; Inflamações; Câncer, 
especialmente leucemias ou 
linfomas.

Actualmente, os grandes 
hospitais da Cidade e Província 
de Maputo, geralmente a região 
mais privilegiada do país, não 
dispõem de utensílios para fazer 
diagnóstico de doenças como a 
Malária, que anualmente cei-
fam vidas de milhares de pessoas 
em todo o país.

De acordo com Zefanias 
Cossa, médico de 41 anos de 
idade, é indispensável o hemo-
grama completo para pacientes 
que padecem de malária e ou-
tras doenças tropicais. “É através 
da realização desse exame que 
se pode interpretar o número de 
células vermelhas, o volume de 
células brancas, a quantidade e 
tipo de células brancas, número 
de plaquetas e a hemoglobina 
do doente”, refere.

Continuando, Cossa expli-
cou que o hemograma comple-
to é o exame de sangue mais 
frequentemente pedido pelos 
médicos, fazendo parte da ro-
tina de exames periódicos para 
avaliar e identificar doenças nos 
pacientes.

“O hemograma completo 
consiste na análise das células 
presentes no sangue e visa de-
tectar desordens como anemia, 
infecções e mau funcionamento 

da medula óssea. Apesar de tra-
zer informações valiosas sobre a 
saúde do paciente, a realização 
do hemograma é um proces-
so simples e tem a finalidade 
de avaliar a saúde e identificar 
doenças, acompanhar a pro-
gressão de alguma condição 
médica bem como avaliar se o 
tratamento está a gerar efeitos”.

O Sistema Nacional de Saú-
de é deficiente. Presentemente, 
as maiores unidades sanitárias 
da Cidade e Província de Ma-
puto, nomeadamente Hospital 
Central de Maputo, Hospital 
Provincial de Maputo, Hospi-
tal Geral José Macamo, Hos-
pital Geral da Polana Caniço, 
Hospital Geral de Mavalane, 
não dispõem de todos utensílios 
para um atendimento eficaz aos 
utentes.

A indisponibilidade de ma-
teriais adequados para consultas 
no país, sobretudo na cidade de 
Maputo, é uma dura realidade 
que coloca em risco a vida de 
muitos utentes das unidades sa-
nitárias espelhadas pela pérola 
do Índico, um cenário que se 
torna mais dramático à medida 
que se vai descendo até às zonas 
rurais. 

A concentração de esforços 
no combate à pandemia, mas 
também a indisponibilidade de 
stock de fármacos nos arma-
zéns, devido à aparente falta de 
fundos, tem limitado a capacida-
de de actuação dos profissionais 
de saúde na sua missão de salvar 
vidas.

Durante mais de duas sema-
nas, a nossa equipa de repor-
tagem, colheu evidências nos 
grandes hospitais da Cidade de 
Maputo, tendo constatado que 
faltam hemogramas e alguns 
reagentes, para além de vários 

Na última sessão de perguntas ao Governo, na 
Assembleia da República, o Ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, tornou público que o exe-
cutivo dispõe de mais de USD 13 milhões para 

a compra de medicamentos e outros fármacos usados no 
Sistema Nacional de Saúde. Entretanto, à margem deste 
número redondo, esconde-se uma triste realidade, mi-
lhares de moçambicanos correm risco de desenvolver 
complicações e/ou morrerem devido à falta de hemo-
gramas e reagentes para diagnóstico de doenças, algu-
mas das quais fatais.

Duarte Sitoe Fotos: Albano Uahome

Onde estão os USD 13 milhões Dr. Armindo Tiago?

O diagnóstico de doenças é feito à vista desarmada
Hemogramas e reagentes são usados para atender os pacientes internados

tipos de medicamentos e supri-
mentos necessários.

Em alguns hospitais o cená-
rio chega a ser desolador, uma 
vez que sem hemogramas não 

há como fazer análises para de-
tectar a doença de que padece o 
paciente. Neste momento, maior 
parte das unidades sanitárias dis-
põem de poucas quantidades de 

reagentes e hemogramas, que, 
como forma de racionalizar, são 
usadas somente em casos de ex-
trema necessidade, ou seja, pa-
cientes graves e internados.

O Hospital Central de Ma-
puto e o Hospital Geral José 
Macamo ocupam as primeiras 
duas posições no ranking das 
unidades sanitárias de referência 
na Cidade de Maputo. Apesar 
do peso que ostentam no nosso 
Sistema de Saúde, actualmente 
tem feito um trabalho limitado 
devido à falta de utensílios.

Funcionar a meio gás em 
época de Covd-19 é a estratégia 
adoptada pelo Hospital Geral 
de José Macamo. Na maior uni-
dade sanitária do país, a escassez 
é tanta que os utensílios só são 
usados para atender os pacientes 
internados e há o receio de que 
a qualquer momento possam 
esgotar. 

Naquele hospital, os hemo-
gramas e reagentes são exclusi-
vamente para os pacientes inter-
nados e aqueles que chegam em 
estado grave. Quem vem em re-
gime ambulatório e sem que es-
teja grave é somente submetido 
a uma um questionário e depois 
prescrita uma medicação.

“Disseram que farei 
o exame de sangue na 

próxima consulta”

O Hospital Geral de Mava-
lane é um dos grandes centros 
de saúde da capital moçambi-
cana. Actualmente, além das 
doenças consideradas normais, 
aquela unitária sanitária tem um 
centro de atendimento para os 
pacientes que testaram positivo 
ao novo coronavírus.

Geralmente, os pacientes 
que vão fazer consultas naque-
la unidade hospitalar não têm 
merecido um atendimento satis-
fatório. Os utensílios que, num 
passado recente, eram usados 
para os pacientes, são, agora, 
apenas destinados aos pacientes 
internados. 

Anabela Mucavel, de 49 de 
idades, com cara de poucos ami-
gos, não conseguiu esconder a 
sua insatisfação perante o cená-
rio que se vive no Hospital Geral 
de Mavalane.  

“Fui completamente despa-
chada pela médica. Esperava 
fazer exames de rotina para ver 
se podia trocar de remédios por-
que os que estou a tomar agora 
não me caiem bem. Disseram 
que farei o exame de sangue na 
próxima consulta, mas não sei 
se até lá ainda estarei viva”, dis-

se Anabela que há anos sofre de 
uma doença crónica.

Um funcionário daquela 
unidade sanitária confidenciou à 
nossa equipa de reportagem que 
a falta de utensílios é uma triste 
realidade que assola muitos hos-
pitais da capital moçambicana 
e não só. “É uma verdade, não 
temos hemogramas e reagentes, 
mas não devem soar alarmes. 
O que ainda temos no depósito 
usamos para os pacientes que es-
tão internados”.

A fonte adiantou que o hos-
pital aguarda pelo abastecimen-
to da dispensa para poder voltar 
à normalidade, ou seja, usar 
os utensílios para os pacientes 
internados e para as consultas 
normais.

“Já fizemos a requisição 
junto da entidade competente, 
que adiantou que nos próximos 
dias haverá reposição do stock, 
com vista a voltar à normali-
dade. Ninguém gosta de traba-
lhar condicionado, mas neste 
momento são as condições que 
nos obrigam a estas manobras”, 
lamenta.

Hemogramas e reagentes são usados para atender os 
pacientes internados 

Continua na pag 09
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Diagnóstico é feito à vista desarmada

Tal como nos outros hos-
pitais visitados pela equipa de 
reportagem do Evidencias, o 
Hospital Geral da Polana Ca-
niço, debate-se com a escassez 
de utensílios. Os hemogramas 
e outros reagentes são apenas 
usados em pacientes interna-
dos. Para os restantes os médi-
cos baseiam-se no método da 
observação para diagnosticar 
as doenças.

Este facto deixa alguns 
pacientes desconfiados, uma 
vez que houve uma alteração 
nos procedimentos habituais. 
“Não é fácil entender o que 
está acontecendo no presente. 
Senti algum desconforto e pen-
sava que se tratava de sintoma 
da Covid-19. Fui ao Hospital 
Geral da Polana Caniço para 
fazer o teste, mas fizeram um 
teste falso, tendo adiantado 
que testei positivo”, disse a 
fonte que preferiu se identifi-
car pelo nome de Gina.

Continuando, aquela pa-
ciente declarou que “Não 
tendo ficado satisfeito com 
os resultados dos testes, fui a 
uma clínica privada fazer o 
teste e o mesmo deu negativo. 
Estava tranquila em relação 
ao meu estado de saúde, mas 
para todos os efeitos fui fazer o 
terceiro para dissipar todas as 
dúvidas. Não sei o que está a 
acontecer nos hospitais públi-
cos, mas pelo que vivenciei é 
duvidoso o número de infec-
tados que é tornado público 
diariamente.

“Este problema é do 
Ministério” – fonte 

hospitalar
Perante os deputados da 

Assembleia da República e os 
restantes 30 milhões de mo-
çambicanos, o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago garan-
tiu disponibilidade de dinheiro 
para a compra de medicamen-
tos essenciais, mas a realidade 
no terreno contrasta com o 
discurso.

Para além da falta de rea-
gentes e hemogramas, há mui-
tos medicamentos, excepto o 
paracetamol, que dificilmente 
são encontrados nos hospitais.

“Este problema não é do 
hospital é do Ministério da 
Saúde. Eles sabem mais do 
ninguém que não temos todo 
material para fazer o nosso 
trabalho, mas não podemos 
parar de salvar vidas por-
que tal como diz o slogan do 
ministério, a vida é o nosso 
maior valor. Não podemos 
olhar apenas para os hemo-
gramas, há medicamentos que 
não se encontram facilmente 
nas farmácias públicas”, de-
nunciou um profissional de 
Saúde afecto ao hospital de 
Chamanculo.

No centro de Saúde de 
Ndlavela, na cidade da Ma-
tola, encontramos Mário Ma-
gaia, de 46 anos de idade, que 
partilhou o seu desespero. Há 
mais de três dias que tem sin-
tomas da malária e dirigiu-se 
à unidade sanitária para fa-
zer o teste e poder finalmente 
medicar.

Para o seu espanto, o mé-
dico apenas limitou-se a ouvi-
-lo, enquanto escrevia a recei-
ta. “Há coisas estranhas que 
acontecem no nosso sistema 
de saúde. Há três dias que vi-
nha tendo sintomas da malá-

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

passou-me a receita e aconse-
lhou-me a ir à farmácia, onde, 
afinal, devia levantar somente 
paracetamol”, disse desespe-
rado Magaia 

Uma enfermeira afecta ao 
Centro de Saúde confirmou 
a falta dos utensílios, tendo 
igualmente explicado que 
“a direcção do hospital está 
a par do assunto e até já pe-
diu o material em falta à Di-
recção Provincial de Saúde, 
mas ainda não chegou o que 
pedimos. Mesmo sem os uten-
sílios indispensáveis, o traba-
lho deve continuar. Juramos 
salvar vidas e, por isso, temos 
feito de tudo para dar o nosso 
melhor”.

Direcção da Saúde da 
Cidade de Maputo finta o 

Evidências

Antes do fecho da presente 
edição, o Evidências procurou 
ouvir o Bastonário da Ordem 
dos Advogados, que normal-
mente tem denunciado a fal-

ta de falta de utensílios tidos 
como indispensáveis para o 
funcionamento dos hospitais. 
Contudo, este disse estar com 
uma agenda apertada, ten-
do prometido se pronunciar 
quando tiver uma brecha na 
sua agenda.

Se, por um lado, o Bas-
tonário da Ordem evocou a 
falta de tempo e espaço para 
debruçar-se sobre o assunto, 
por outro, a Direcção da Saú-
de a nível da Cidade, onde 
visitamos maior número de 
hospitais e constatamos uma 
falta generalizada de utensí-
lios, pautou pelo silêncio.

Procuramos, sem sucesso, 
abordar telefonicamente a 
Directora de Saúde da Cida-
de, Dra. Sheila Lobo, mesmo 
depois de termos falado com 
Xavier Chichava, responsável 
pelo departamento de comu-
nicação a nível daquela di-
recção, a quem explicamos o 
mote da reportagem e prome-
teu fazer chegar a nossa preo-
cupação a aquela responsável. 

Matrículas para 
2021

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem 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

ria. Fiz-me ao hospital com o 
propósito de saber se era ma-
lária ou outra patologia, mas 
não me foram feitas análises. 
Perguntei ao médico se não 
era preciso fazer exame de 
sangue para se apurar o que 
realmente me incomodava, 
mas o mesmo simplesmente 

Continuação da pag 08
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De acordo com o Banco 
Mundial, o pacote de finan-

ciamento inclui um subsídio 
da Associação Internacional 

Com vista a aumentar os níveis de aprendizagem 
e a retenção das raparigas no ensino primário 
e secundário inferior do ensino básico em Mo-
çambique, o Banco Mundial aprovou um novo 

financiamento. O projecto será implementado em todo 
o país, mas com especial atenção nas áreas carenciadas 
que enfrentam maiores desafios educativos.

Durante a última época chuvosa, muitas estra-
das ficaram degradadas na Província de Ma-
puto, condicionando, de certa forma, o transi-
tabilidade em alguns pontos. Para melhorar 

a circulação e dinamizar o transporte de pessoas e de 
mercadorias, o Executivo da Província de Maputo tem 
disponíveis cerca de 113 milhões de dólares para a reabi-
litação das vias de acesso.

O Banco de Moçambique e o Governo Alemão, 
através do banco KfW, assinaram um me-
morando de entendimento com o intuito de 
disponibilizar uma linha de apoio de seis 

milhões de euros às micro, pequenas e médias empre-
sas moçambicanas.

Governo da Província de Maputo tem 110 
milhões de dólares para reabilitar estradas 

No âmbito da Covid-19: Alemanha disponibiliza seis milhões 
de euros para apoiar Pequenas e Medias Empresas 

Banco Mundial aprova fundo para melhorar a educação 
em Moçambique 

de Desenvolvimento (IDA) de 
160 milhões de dólares e uma 
subvenção da Parceria Global 
para a Educação (GPE) de 139 
milhões de dólares, totalizando 
um montante de 299 milhões 
de dólares.

“Este projecto centra-se em 
dois grandes estrangulamentos 
no ciclo educativo: (i) baixos 
resultados da aprendizagem 
durante os três primeiros anos 
de escolaridade primária; e (ii) 
baixa retenção das raparigas e 
na transição para os níveis su-
periores do ensino básico”, ex-
plica o Banco Mundial 

Na nota tornada pública 
pelo Banco de Moçambique, 
Idah Pswarayi-Riddihough, 
directora do Banco Mundial 
para Moçambique, sublinha 
que o ensino básico univer-
sal para as raparigas é funda-
mental porque permite que 
elas amadureçam e se tornem 

adultas e produtivas no tecido 
económico do país.

Por sua vez, a Economista 
Sénior e chefe da equipa do 
projecto, Marina Bassi, decla-
rou que o projecto investe no 
fortalecimento e expansão dos 
serviços pré-escolares e na me-
lhoria da qualidade da apren-
dizagem nos primeiros níveis, 
o que ajudará a desenvolver 
competências fundamentais 
para impulsionar a aprendiza-
gem ao longo de todo o ciclo 
escolar.

“Como parte deste esforço 
para fortalecer os serviços edu-
cativos, o projecto irá construir 
cem novas instalações pré-
-escolares, conhecidas como 
Escolinhas, em áreas rurais 
com baixo aproveitamento es-
colar e apoiar o melhoramen-
to de competências de leitura 
para os alunos do primeiro ao 
terceiro ano, através da for-

mação e apoio aos professores 
e garantindo que os materiais 
de aprendizagem estejam aces-
síveis para as crianças nesses 
níveis”, disse Bassi

Numa outra abordagem, a 
Economista Sénior e chefe da 
equipa do projecto, acrescenta 
que esta iniciativa implemen-
tará programas de educação 
em saúde sexual e reprodutiva 
e campanhas de sensibilização 
e mitigação da violência ba-
seada no género nos níveis do 
ensino primário superior e se-
cundário inferior, assim como 
actividades de monitoria para 
as raparigas.

 “O projecto também am-
pliará a escala das instalações 
de ensino à distância, o que 
será cada vez mais importan-
te se a profundidade e a du-
ração da crise da Covid-19 
continuarem”.

O valor em alusão foi inscri-
to no Plano Económico Social 
de 2021 para a manutenção 
de cerca de 711 quilómetros 
de estrada. A Secretária de Es-
tado na Província de Maputo, 
Vitoria Diogo, destacou a im-
portância de se garantir uma 
rede viária em boas condições 
de transitabilidade, visto que 
dela depende a circulação de 
bens e mercadorias.

“Na presente época chu-
vosa, na Província de Mapu-
to, muitas estradas, incluído 

aquelas que foram recente-
mente reabilitadas, sofreram 
danos devido às inundações. 
Este facto obriga-nos a de-
sembolsar recursos financeiros 
para a reposição da transitabi-
lidade em determinadas vias”, 
referiu a governante.

Por outro lado, Diogo de-
safiou a Administração Nacio-
nal de Estradas (ANE) a me-
lhorar as suas obras, ou seja, 
construir estradas e pontes 
que sejam resilientes as mu-
danças climáticas.

“A assinatura destes 
acordos vai permitir a re-
passagem de seis milhões 
de euros para as micro, pe-
quenas e médias empresas, 
severamente afectadas pela 
pandemia da Covid-19, 
possibilitando, assim, a co-
bertura de parte das suas 
necessidades de fluxo de cai-

xa e de outros custos fixos”, 
disse o governador de Ban-
co de Moçambique, Rogério 
Zandamela.

De acordo com Zanda-
mela, os recursos financei-
ros a serem disponibilizados 
“vão aliviar a pressão que se 
faz sentir sobre o tecido em-
presarial nacional em face 

das restrições impostas pela 
Covid-19 e evitar que mais 
moçambicanos percam as 
suas fontes de rendimento”.

Por outro lado, o gover-
nador da instituição que 
supervisiona as actividades 
bancárias em Moçambi-
que, apelou às instituições 
de crédito que irão admi-
nistrar esta subvenção para 
serem céleres na disponibi-
lização dos recursos, sem 
prejuízo da observância dos 
critérios de elegibilidade.

“Continuaremos a envi-
dar esforços no sentido de 
mobilizar os nossos parcei-
ros de cooperação e outras 
entidades de relevo para 
reforçar os níveis de apoio 
a este segmento de empre-
sas que consideramos vital 
para a diversificação da 
base produtiva da nossa 
economia, e para a promo-
ção de emprego, com ên-
fase para as camadas mais 
jovens. As instituições sig-
natárias devem pautar pela 
transparência na selecção 
dos beneficiários desta sub-
venção, privilegiando a sua 
divulgação junto de poten-
ciais clientes”.
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Depois de quase uma se-
mana votado ao silêncio, o 
Presidente da República falou 
sobre o ataque em Cabo Del-
gado destacando que a falta de 

concentração é o que os nossos 
inimigos internos e externos 
querem, exortando os moçam-
bicanos a não perderem o foco 
em face dos ataques protagoni-
zados pelos terroristas na região 
norte da província de Cabo 
Delgado.

 “Sabem todos que no dia 
24 houve mais um ataque de 
terroristas, desta vez em Palma. 
Não foi o maior do que tantos 
outros que tivemos, mas tem 

o impacto de ter sido numa 
zona da periferia dos projectos 
em curso naquela província. 
O nosso apelo é simples: não 
percamos o foco, não fiquemos 
atrapalhados, vamos abordar o 
inimigo como temos abordado, 
com tendência objectiva, como 

Nyusi ignora sofrimento da população e concentra-se 
no projecto de gás

Desde que a vila-sede do distrito de 
Palma foi tomada por insurgentes, que 
inclusive controlam uma parte do distrito 
e confrontam-se incessantemente num 
distrito que se transformou num território 

desabitado, o Presidente da República, Filipe Nyusi, 
pronunciou-se, após alguma pressão social, apenas 
por duas ocasiões, mas em nenhum momento das suas 
comunicações mostrou apoio ou solidariedade para 
com as vítimas, que para além de perderem seus ente 
queridos, assassinados brutalmente, viram-se obrigados 
a fugir, deixando para trás bens, bem-estar e sonhos.

Reginaldo Tchambule

Foco no gás

as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) estão a fazer”, sublinhou 
o estadista moçambicano.

O pronunciamento do Che-
fe do Estado moçambicano foi 
feito na localidade da Ponta 
d’Ouro, durante a cerimónia de 
inauguração da Delegação Dis-
trital de Matutuine do Instituto 
Nacional de Segurança Social 
(INSS), uma participação no 
evento que havia alimentado 
controvérsia em torno das prio-
ridades do Presidente da Repú-
blica, uma vez que a opinião 
pública moçambicana exigia 
que este fizesse uma comuni-
cação à nação à semelhança da 
atitude que mostrou no âmbito 
do combate à Covid-19.

Outra aparição pública que 
foi bastante contestada e na 
qual o PR voltou a mostrar re-
quintes de insensibilidade para 
com o povo que sofre os impac-
tos dos ataques em Cabo Delga-
do, foi na cerimonia de inaugu-

ração da fábrica de Cervejas de 
Moçambique, em Marracuene, 
onde o Comandante-Chefe das 
Forças de Defesa e Segurança 
direccionou os canos aos inimi-
gos internos e externos.

Na sua comunicação, disse 
que os moçambicanos estão a 
matar-se por causa do gás natu-
ral. “No nosso discurso de toma-
da de posse, vincámos bastante 
a questão da diversificação da 
economia. Tem vindo a pensar-
-se só no gás e até nos matamos 
por causa disso. Quando diver-
sificamos a economia, tornamos 
o país robusto”, disse Nyusi, 
sem alongar o assunto.

Entretanto, o Governo tem 
tentado, a todo o custo, mini-
mizar o impacto dos ataques e, 
numa iniciativa da ala política, 
em aparente desespero quanto à 
possibilidade de garantir a per-
manência da Total no país, che-
gou a declarar a vila de Palma 
como estando livre dos insur-

gentes e convidar a população 
para retornar às suas aldeias.

Para dar poder à propa-
ganda governamental, jorna-
listas que estavam em Pemba 
a acompanhar a chegada dos 
deslocados para colher os seus 
depoimentos, incluindo outros 
trazidos de Maputo, foram 
mobilizados via aérea para um 
sobrevoo à vila sede daquele 
distrito. 

Um dia depois, pela tarde, 
os jornalistas recebiam a in-
formação de que Palma estava 
completamente libertada e o 
convite para descer até o terre-
no para verificar in-loco a vitó-
ria das FDS.

Entretanto, o grupo de jor-
nalistas de vários órgãos de co-
municação, escolhidos a dedo, 
acompanhados por militares, 
foi, literalmente, recebido a tiros 
em Palma. No mesmo instante, 
houve necessidade de a equipa 
regressar a Pemba

Sabem todos que no dia 24 houve 
mais um ataque de terroristas, desta 
vez em Palma. Não foi o maior do 
que tantos outros que tivemos, mas 
tem o impacto de ter sido numa 
zona da periferia dos projectos em 
curso naquela província. O nosso 
apelo é simples: não percamos o 
foco, não fiquemos atrapalhados, 
vamos abordar o inimigo como 
temos abordado, com tendência 
objectiva, como as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) estão a fazer.

Em nenhum momento das suas comunicações solidarizou-se com as vítimas

PUBLICIDADE
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“Vazio total”, é assim como 
a Nova Democracia (ND) carac-
teriza a actuação do Presidente 
da República Filipe Nyusi e seu 
Governo perante os ataques 
bárbaros dos insurgentes, que 
ceifaram vidas, desabrigaram e 
lançam milhares de concidadãos 
inocentes à penúria e incerteza.

“Como se explica que o Pre-
sidente da República não fale à 
Nação sob uma tragédia como 
esta? Acentua-se a situação de 
um Presidente demissionário e 
se confirma que temos minis-
tros, mas não temos Governo. O 
vazio é total”, desabafa a Nova 
Democracia, para depois acres-
centar que “com esta Moção de 
Censura ao Governo devido à 
sua falta de liderança e agenda, 

por um lado, e a insensibilidade 
aos problemas do povo, por ou-
tro, a Nova Democracia afirma 
que continuará ao lado do povo 
e com ele marchará pela ver-
dade, pela dignidade e justiça 
social”.

Mostrando solidariedade 
com os militares e os populares, 
principais vítimas deste conflito, 
a Nova Democracia denuncia 
aquilo que chamou de demis-
são colectiva do Governo que 
se esquece que é pela resposta 
atempada da inteligência e pela 
inclusão socioeconómica que se 
vence este tipo de conflitos.

“O assustador fracasso da 
resposta governamental em as-
sumir e abordar as causas desta 
guerra, alimenta escandalosa-

“Um Governo que falha em proteger os seus cidadãos é 
um governo incapaz e infiel” - ND

O partido Nova Democracia considera que 
ao falhar em proteger os seus cidadãos, 
o Governo está a dar mais uma prova 
inequívoca de que é incapaz e infiel para com 
o povo moçambicano. Através de uma moção 

de censura que o Evidências teve acesso, aquele movimento 
político questiona o silêncio do Presidente da República, 
Filipe Nyusi perante uma tragédia de tão grande magnitude.

mente a competição criminosa 
pelos recursos, a corrupção das 
elites que impulsionam a violên-
cia e divisões entre os Moçambi-
canos e aprofunda a impunida-
de no país. Enquanto milhares 
de vítimas se abrigam em matas, 
o narcotráfico carrega e descar-
rega armas, drogas e recursos 
minerais de quantidades incal-
culáveis nos nossos portos e dis-
tritos”, sustenta.

O partido liderado por Sa-
lomão Muchanga denuncia, 
igualmente, “a arrogância cres-
cente e o cinismo político da-
queles que, confortados nas suas 
infames mordomias, à custa des-

te povo martirizado, ignoram 
o sofrimento das populações e 
preferem salvaguardar os seus 
interesses”.

“O conflito em Cabo Del-
gado já atingiu níveis de crimes 
contra a humanidade”

 Num outro desenvolvimen-
to, a Nova Democracia conside-
ra que os relatos que chegam de 
Palma denunciam, não apenas a 
sonegação de informação, como 
também que para o actual regi-
me, o gás, o petróleo e os bens 
são mais importantes que milha-
res de vidas humanas ceifadas 
diariamente.

 “O sofrimento incalculável 
da população civil resultando 
em mortes, estupros, destrui-
ção, incêndios e saque de bens 
e propriedades já atingiu níveis 
de crimes contra a humanidade 
que devem ser abordados à luz 
do previsto no artigo 1 da Car-
ta das Nações Unidas que de-
manda ‘medidas colectivas para 
evitar ameaças à paz e reprimir 
os actos de agressão contra qual-
quer ruptura da paz e, chegar, 
por meios pacíficos e de con-

SADC convoca reunião sobre ataques em Cabo Delgado

Enquanto o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, e o seu governo continuam a reagir 
sobre os ataques em Palma, em função da 
pressão social, a comunidade internacional 
vai tomando posição. O presidente do 

Botswana, Mokgweetsi Masisi, convocou uma reunião 
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), órgão curiosamente presidido por Moçambique, 
para esta semana, a fim de discutir medidas de 
intervenção regional para a resolução do conflito armado 
em Cabo Delgado.

A pedido do Botswana 

Ministério da Defesa da África 
do Sul, Siphiwe Dlamini, se-
mana passada.

A África do Sul, que res-
gatou, na semana passada, 
pouco mais de 50 sul-africanos 
que desapareceram devido aos 
ataques, “será guiada pelos re-
sultados desta reunião sobre 
como pode ajudar a estabilizar 
a situação em Moçambique", 
acrescentou o Dlamini.

No outro desenvolvimento, 
a fonte acrescenta que o Go-
verno de Pretória reiterou o 
seu apoio às iniciativas regio-
nais da SADC e da União Afri-
cana, que procuram alcançar a 
paz e estabilidade no continen-
te, incluindo na África Austral.

"O Governo pode confir-
mar que, com excepção de 
uma pessoa que morreu tra-
gicamente na violência, mais 
de 50 sul-africanos que foram 
dados como desaparecidos, 
através do Alto Comissariado 
da África do Sul, em Mapu-
to, foram localizados", disse o 
porta-voz das autoridades mi-
litares sul-africanas.

A Força Nacional de Defe-
sa da África do Sul (SANDF, 
na sigla em inglês) está a as-
sistir o Alto Comissariado de 
Pretória em Moçambique, no 
repatriamento de nacionais 
sul-africanos para a África do 
Sul.

Na sexta-feira (02/04), o 
Presidente da África do Sul, 
Cyril Ramaphosa, disse que 
militares de sul-africanos estão 
a garantir, em Cabo Delgado, 
a segurança dos seus cidadãos 
afectados pelos atentados ter-
roristas naquela província de 
Moçambique.

A Força Aérea da África 
do Sul retirou, na terça-feira 
(30/03) seis cidadãos sul-afri-
canos de Moçambique afec-
tados pelos recentes atentados 
terroristas no norte do país vi-
zinho, anunciou o Governo de 
Pretória.

A operação de evacuação 
para a África do Sul, realizada 
pela Força Aérea Sul-Africana 
(SAAF, na sigla em inglês), 
envolveu também o repatria-
mento dos restos mortais de 

um homem sul-africano de 40 
anos, que morreu nos atenta-
dos terroristas, na sexta-feira, 
na vila de Palma, norte da pro-
víncia moçambicana de Cabo 
Delgado, disse o Ministério 
das Relações Internacionais e 
Cooperação sul-africano.

No entanto, é preciso referir 
que há sul-africanos envolvidos 
na guerra em Cabo Delgado. 
Uns são mercenários recruta-
dos pelas autoridades moçam-
bicanas, outros pertencem às 
fileiras do Estado Islâmico.

Segundo a cadeia de rádios 
e televisões públicas da Áfri-
ca do Sul (SABC), acredita-se 
que pelo menos 12 cidadãos 
sul-africanos façam parte do 
grupo armado alegadamente 
integrante do Estado Islâmico 
que ataca a vila de Palma.

A notícia levantou preocu-
pações entre os especialistas 
sul-africanos em segurança. 
Muitos apelam à SADC para 
que intervenha no combate 
contra qualquer possibilidade 
de ataques terroristas na África 
do Sul.

"O Presidente Masisi reali-
zará esta reunião, na próxima 
semana, na sua qualidade de 

presidente do órgão da SADC 
sobre política, defesa e segu-
rança", referiu o porta-voz do 

formidade com os princípios da 
justiça e do direito internacio-
nal, a um ajuste ou solução de 
controvérsias ou situações que 
possam levar a perturbações’ da 
paz”, refere a moção de censu-
ra, a primeira conhecida de um 
partido político nacional, após o 
ataque.

Naquilo que pode ser in-
terpretado como uma crítica à 
aparente inoperância do sector 
da inteligência, que se mostra 
mais actuante na repressão das 
manifestações e no policiamento 
ideológico em fóruns de debate 
e grupos das redes sociais, a ND 
diz que o assalto dos insurgentes 
à Palma devia ter sido previsto.

“É horrível a situação que 
se vive na província de Cabo 
Delgado onde, desde 2017, o 
terrorismo prospera à mercê de 
discursos triunfalistas, uma po-
sição que deveria se ter previsto 
depois da tomada de Mocím-
boa, Nangade, Ibo, Macomia, 
parte de Quissanga e de Mueda, 
deixando Palma numa situação 
de isolamento e penúria popula-
cional”, destacou a ND.
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Na manhã do último sábado, o Movimento De-
mocrático de Moçambique (MDM) reuniu-se, 
na Beira, para traçar estratégias de inter-
venção e fortificação das suas bases ao nível 

local e proceder a distribuição de meios circulantes a 
representantes locais. No encontro, o secretário-geral 
do partido, que preside interinamente, fez saber que, 
devido à Covid-19, fica adiada a reunião que irá discutir 
o futuro do partido, que havia sido marcada para este 
mês em curso.

Daviz Mbepo Simango, fa-
lecido aos 57 anos, na vizinha 
África do Sul, vítima de doen-
ça, deixou à disposição os dois 
cargos que assumia, nomeada-
mente a Presidência do Muni-
cípio da Beira e a liderança no 
partido.

E, por força da lei vigente 
sobre a governação municipal, 
o primeiro cargo foi ocupado 
por Albano Carige e até então 
ainda está disponível o lugar da 
presidência do partido que, ac-
tualmente, é liderado interina-
mente pelo secretário-geral, José 

Domingos Manuel.
Logo após o funeral de Da-

viz Simango, ficou acordado 
para meados de Abril, a reali-
zação do Conselho Nacional 
para indicação das datas para o 
Congresso, que deverá culminar 
com eleição do presidente do 
MDM. No entanto, na reunião 
das bases, no último final de se-
mana, o secretário-geral anun-
ciou que este desejo fracassou 
devido às medidas impostas de 
contenção e propagação da Co-
vid -19, que limitam o número 
de aglomerados.

Jossias Sixpence, Beira

Como alternativa, o MDM 
pondera a realização do Con-
selho Nacional, porém, em um 
número reduzido. No encontro 
deste sábado, sem entrar em 
detalhes, o Secretário-geral fa-
lou de um número inferior dos 
quadros que o partido projecta 
para a realização desta magna e 
decisiva reunião que, para além 

da data para o congresso, ira dis-
cutir o futuro do partido após a 
morte de Daviz Simango.

“O congresso só será possível 
após o Conselho Nacional, que 
será digno em convocar o con-
gresso”, assegurou o Secretário-
-geral e presidente interino do 
partido, quem lembra que será 
o congresso a fazer avaliação 

PUBLICIDADE

MDM retarda eleição do substituto de 
Daviz Simango

Covid-19 condiciona o debate sobre o futuro do partido

da governação vigente nas ulti-
mas eleições, em que o MDM 
só ganhou o município da Beira 
e este será alvo de debate para 
avaliação de governação, cons-
trangimentos e acções a serem 
levadas a cabo para garantir o 
cumprimento do plano de go-
vernação do presente mandato, 
que leva o rosto de novo desa-
fio com o novo edil. Além das 
eleições autárquicas onde este 
ganhou na cidade da Beira, a 
derrota foi também notória nas 
eleições gerais, onde o MDM 
viu seus assentos na Assembleia 
reduzidos.

Ainda no evento, o parti-
do fez entrega de motorizadas, 
como forma de revitalizar as 
suas bases e impulsionar cada 
vez mais o trabalho ao nível dos 
bairros e postos administrativos, 
e garantir que estes actores mo-
bilizem cada vez mais jovens a 
aderirem ao movimento, com 
destaque para os que tiverem 
idade para votar nas eleições de 
2023.
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EPC 04 de Outubro sem condições básicas de higiene

Por entender que as escolas não eram focos de contaminação da pan-
demia do novo corona vírus, o Governo ordenou o regresso às aulas, 
mediante o cumprimento de certos protocolos sanitários, com desta-
que para o distanciamento social, a construção ou reabilitação de sa-
nitários, disponibilização de água e desinfectantes. Contudo, tal como 

acontece em muitas outras escolas do país, na Escola Primária Completa 04 de 
Outubro, sobejamente conhecida por “comboio”, arredores do município da Ma-
tola, nas barbas da capital do país, mesmo sem condições básicas de higiene, os 
alunos retomaram as aulas, o que, de certa forma, coloca em perigo a saúde dos 
professores, alunos e, em última instância, da comunidade.

Apoiando-se na inexistên-
cia de evidências que com-
provam que as infecções ocor-
riam nos estabelecimentos de 
ensino, o Presidente da Re-
pública, Filipe Jacinto Nyusi, 
autorizou a retoma das aulas 
presenciais nas instituições do 
ensino primário, secundário, 
técnico-profissional, forma-
ção profissional e superior em 
todo o território nacional. Po-
rém, nem todas as escolas reú-
nem condições básicas para o 
efeito.

Antes do reinício das au-
las presenciais, o Ministro das 
Obras Públicas, Recursos Hí-
dricos e Habitação, João Ma-
chatine, adiantou que mais de 

200 estabelecimentos de en-
sino, no país, ainda não esta-
vam preparados para funcio-
nar no âmbito da imposição 

das medidas contra o novo 
coronavírus. 

Na verdade, 200 é apenas 
o número politicamente cor-
recto, tendo em conta que, 
durante muito tempo, as in-
tervenções foram concentra-
das em escolas secundárias 
e algumas escolas primárias 
com segundo ciclo, deixando 
maior parte das escolas, so-
bretudo em zonas rurais, em 
condições deploráveis.

Em geral, as escolas que 
figuram na lista dos estabele-
cimentos de ensino que não 
reúnem condições mínimas 
para a retoma das aulas con-
tinuam encerradas, um pouco 
por todo o país, mas a equipe 

de inspecção, por motivos in-
confessos, decidiu fazer vista 
grossa a algumas delas, que se 
encontram a funcionar, mes-

mo não oferecendo as condi-
ções exigidas. 

É o caso da Escola Pri-
maria Completa (EPC) 04 
de Outubro, estabelecimento 
que lecciona de 1ª a 7ª classes 
e ainda recebe turmas ane-
xas da Escola Secundária da 
Liberdade. Naquele estabele-
cimento de ensino, os alunos 
não têm acesso às condições 
básicas de higiene como água 
para lavar as mãos.

“Não temos casas de ba-
nho, latrinas e, por vezes, fal-
ta água para lavar as mãos. 
Temos colegas que não vêm 
à escola por medo da Co-
vid-19. Aqui sentamos dois 
alunos em cada carteira, por-
que ninguém aceita ficar no 
chão. Na verdade só viemos 
à escola para não comprome-
ter o nosso futuro, mas não 
há condições. Pertencemos à 
Escola Secundária da Liber-
dade, mas, por falta de salas, 
fomos transferidos para esta 
escola, conforme pode obser-
var as condições não são nada 
agradáveis, mas preferimos 
voltar à escola para não ficar 
em casa”, disse desapontada 
Júlia Magaia.

Os alunos ouvidos pela 
nossa equipa de reportagem 
foram unânimes em decla-
rar que a Escola Primária 
Completa 04 de Outubro 
não reúne as condições bási-
cas para processo do ensino e 
aprendizagem.

“Antes da retoma das au-
las, fomos obrigados a con-
tribuir 100 meticais para o 
melhoramento das casas de 
banho, mas, até hoje, conti-

Duarte Sitoe Fotos: Albano Uahome

nuam imundas. Nenhum aluno se 
atreve a entrar. Preferimos fazer 
as necessidades atrás das retretes. 
Não se sabe onde que foi parar 
o dinheiro das contribuições. O 
máximo que se fez foi colocação 
de três torneiras, as quais só for-

necem água de quando em vez”, 
disse Gaspar Hermenegildo.

Frustrada com as condições da-
quele estabelecimento de ensino, 
estava Julieta Mavale, aluna da 9ª 
classe, para quem as condições sa-
nitárias daquela escola não são das 

Ser professor é uma profissão 
que exige muito esforço, pre-
paro, conhecimento, pesquisa, 
tempo e dedicação, e, sobretu-
do, compromisso e comprome-
timento. No caso daquela esco-
la, os professores enfrentam o 
desafio de leccionar em condi-
ções precárias e contra todos os 
riscos. 

“As condições são estas, con-
tudo, temos que fazer o nos-
so trabalho. Esta é uma escola 
primária e não reúne condições 
básicas para acolher alunos de 
outras escolas, mas, por insufi-
ciência de salas na Escola Se-

cundária da Liberdade tinham 
que arranjar salas anexas.”, 
disse Alexandre Langa, profes-
sor daquela estabelecimento de 
ensino.

Langa denuncia, por outro, 
a interferência dos malfeitores 
no decorrer das aulas, o que, de 
certa forma, acaba desviando a 
atenção dos alunos. “A escola 
não tem vedação e isso, de al-
guma forma, condiciona o nos-
so trabalho. Por vezes estamos 
a explicar e passa um grupo de 
malfeitores nos corredores e os 
alunos perdem a concentração. 
Sabemos que as nossas condi-

Professores com trabalho condicionado

Alunos e professores entregues à própria sorte

Não há carteiras suficientes e as casas de banho estão em condições deploráveis
Direcção da Escola diz que ainda não recebeu dinheiro para obras

Na verdade, 200 é apenas 
o número politicamente 
correcto, tendo em conta 
que, durante muito tempo, 
as intervenções foram 
concentradas em escolas 
secundárias e algumas escolas 
primárias com segundo 
ciclo, deixando maior parte 
das escolas, sobretudo em 
zonas rurais, em condições 
deploráveis.
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EPC 04 de Outubro sem condições básicas de higiene

O porta-voz da Direcção 
Provincial da Educação e De-
senvolvimento Humano da 
Província de Maputo, Ernesto 
Raso, disse à reportagem do 
Jornal Evidências que o Exe-
cutivo chefiado por Júlio Par-
ruque não está a par do assun-
to, tendo remetido o assunto 
ao governo distrital.

“As aprovações das escolas 
partem dos governos distra-
tais. Como Governo provin-
cial não estamos em condições 
de dizer como a escola em 
alusão foi aprovada sem que 
reúna as condições exigidas 
para a retoma das aulas. O 
Governo provincial criou con-
dições para o melhoramento 
das escolas tendo em vista o 
regresso às aulas mediante os 
protocolos sanitários. Quem 

pode responder como a escola 
foi aprovada sem condições é 
o governo distrital. Se quise-

rem ter essa informação de-
vem ir ao distrito”, destacou, 
de forma comedida, Raso.

melhores. “Nas outras escolas as 
condições são muito melhores que 
as nossas. Uma carteira está para 
um aluno e as casas de banho são 
limpas, mas nesta escola as coisas 
são diferentes. Há muitos alunos 
que não trazem desinfectantes, 

confiando que a escola irá dispo-
nibilizar água e sabão, facto que 
não se verifica. Portanto, sem água 
não temos como nos prevenirmos 
da covid-19. Pedimos a quem é de 
direito para melhorar as condições 
de higiene nesta escola”, clamou.

ções podem ser muito melhores 
em relação aos colegas das ou-
tras províncias, mas agora esta-
mos num contexto diferente e as 
condições devem ser melhora-
das para evitar a propagação da 
pandemia”

Por seu turno, uma profes-
sora, que preferiu se identificar 
pelo nome de Alice, teceu duras 
críticas à direcção Provincial de 
Educação da província de Ma-
puto pelas péssimas condições 
em que se encontra a escola.

“Estamos no ensino secun-
dário, mas parece que conti-
nuamos no primário. Somos 

obrigados a escrever no quadro 
porque estas salas são peque-
nas e não podemos estar a ex-
plicar todos ao mesmo tempo. 
Se o professor da sala três está 
a explicar outros devem estar 
em silêncio. Para ultrapassar 
esse impasse, coordenamos en-
tre nós para que as explicações 
sejam faseadas. Se eu estiver a 
explicar, outros professores de-
vem estar em silêncio, mas nem 
sempre isso acontece, porque 
há colegas que não cooperam”, 
lamentou.

O drama que se vive naquela 
escola não tira a vontade de en-

Direcção Provincial da Educação deixa a 
aprovação das escolas para os distritos

Professores com trabalho condicionado

sinar a Paulo Bala, que ob-
serva que “há escolas com 
condições piores que esta e 
que quando chove não há 
aulas. As condições não são 
as que desejávamos, mas o 
trabalho tem de ser feito. 
Enquanto não haver me-
lhoramentos temos que nos 
contentar com o que temos, 
fazemos das dificuldades 
uma motivação para prepa-
rar os homens do amanhã”. 

Direcção da escola 
reconhece e espera 

melhorias 

O Governo moçambi-
cano desembolsou dinheiro 
para melhorar as condições 
de higiene e limpeza nos 
estabelecimentos de ensino 
no país. A intenção era per-
mitir um reinício seguro das 
aulas presenciais nas escolas 
públicas, mas quase nada 
se fez na Escola Primária 
Completa 04 de Outubro.

A coordenadora das 
turmas anexas da Escola 
Secundaria da Liberdade 
declarou que a falta de con-
dições naquele estabeleci-
mento de ensino é do conhe-

cimento da direcção, tendo 
pedido a quem é de direito 
para melhorar as condições 
básicas para o processo do 
ensino e aprendizagem.

“Falta quase tudo nesta 
escola. Não temos carteiras 
suficientes e as casas de ba-

nho estão em condições de-
ploráveis. Antes da retoma 
das aulas, a direcção da es-
cola fez uma consulta com 
vista a melhorar as condi-
ções, mas nada aconteceu”, 
disse a fonte para posterior-
mente acrescentar que “não 
queremos o luxo, queremos 

apenas condições para fazer 
o nosso trabalho. Pedimos a 
quem de direito que melho-
re as condições básicas para 
que a Escola Primaria 04 de 
Outubro não seja foco de 
transmissão Covid-19”.

Por sua vez, mesmo sem 

gravar entrevista, a direcção 
daquela Escola Primária 
Completa reconheceu que 
as condições não são as me-
lhores e garantiu que está à 
espera do fundo desembol-
sado pelo Governo com vis-
ta a melhorar as condições 
básicas de higiene.
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CTA propõe medidas para aliviar sufoco 
das PME ́s

Com o propósito de minimizar os constran-
gimentos resultantes do desalinhamento 
de perspectivas e de interpretação do De-
creto Presidencial, a Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique 

(CTA), estabeleceu uma plataforma de diálogo com o 
Governo, antes da entrada em vigor das novas medidas 
restritivas anunciadas pelo Presidente da República. A 
CTA levou à mesa de diálogo algumas medidas que, de 
algum modo, poderão ajudar a aliviar o sufoco em que 
se encontram as Pequenas e Médias Empresas (PME ́s) 
nacionais.

Em Dezembro do ano pas-
sado, o Executivo decidiu aliviar 
algumas medidas restritivas e os 
empresários conseguiram respi-
rar de alívio, depois de muitos 
meses a acumularem prejuí-
zos. Todavia, este alívio trouxe 
consigo uma curva ascendente 
do número de infecções, inter-
namentos e óbitos, obrigando 
o Presidente da República a 
avançar com medidas restritivas 
que condicionaram, de alguma 
forma, as actividades de alguns 
sectores económicos.

Cansada de assistir à degra-
dação do ambiente de negócios, 
como consequência das medi-
das de prevenção da Covid-19, 
a Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
lançou, há dias, um rol de pro-
postas para serem colocadas 
em prática no próximo Decre-
to Presidencial. Liderado por 
Agostinho Vuma, o grupo de 
empresários liderado exige a 
clarificação da viabilidade de 
algumas medidas actualmente 
em vigor.  

A CTA defende que o Go-
verno devia, por um lado, rea-
brir as piscinas das instâncias 
turísticas que possuem o Selo 
Limpo & Seguro e aquelas que 
se localizam em hotéis, cuja ca-
pacidade para albergar pessoas 
é inferior ao estabelecido no De-
creto e, por outro, defende a ne-
cessidade de os estabelecimentos 
de bebidas alcoólicas venderem 
os seus produtos através de uma 
plataforma online.

“Os esforços do Governo 
para a contenção da propaga-
ção da pandemia resultaram em 
perdas significativas para estes 
estabelecimentos, visto que estes 
acumulam stocks que, pelo facto 
de estarem encerrados, não po-

dem ser vendidos, com o risco 
de vencimento da sua validade. 
Para minimizar estes constran-
gimentos e ao mesmo tempo 
assegurar a contenção da pro-
pagação da pandemia, propo-
mos que estes estabelecimentos 
sejam atribuídos a prerrogativa 
de vender os seus produtos por 
via de plataformas online, atra-
vés do serviço de entrega ao do-
micílio”, sugeriu.

Novo horário do recolher 
obrigatório 

O recolher obrigatório de-
cretado pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, tem sido 
um fiasco na zona Metropolita-
na do Grande Maputo. A falta 
de transporte tem contribuído 
sobremaneira para que esta me-
dida, colocada em vigor para 
travar a onda das infecções e 
óbitos, não seja cumprida por 
todos.

Reconhecendo a forma de 
actuar dos agentes da lei e or-
dem, o vice – presidente da 
CTA avançou que “em respei-
to a esses nossos concidadãos e 
para evitar as propensas viola-
ções de Direitos Humanos por 
parte das autoridades fiscaliza-
doras, propomos o alargamento 
do horário do recolher obriga-
tório para 23 horas, tempo que 
julgamos ser razoável para que 
todos estejam já recolhidos nos 
seus aposentos ou mesmo o le-
vantamento da medida, visto 
que o número de casos mostra 
uma tendência de redução na 
segunda quinzena do mês de 
Março”.

A obrigatoriedade do uso 
de máscaras em todos locais de 
aglomeração de pessoas é ou-
tro aspecto apontado pela CTA 

Duarte Sitoe 

Estado de Calamidade 

como sendo dúbio, pois, no en-
tender da agremiação, há falta 
de clareza sobre o conceito de 
locais de aglomeração, o que faz 
surgir várias interpretações so-
bre esta norma. 

Pelo que, propõe a CTA, 
para evitar os prováveis cons-
trangimentos que possam advir 
desta multiplicidade de interpre-
tações, a obrigatoriedade do uso 
de máscaras deve ser em qual-
quer local, sem indicar expressa-
mente os locais abrangidos, in-

dicando apenas os locais isentos.
Nas zonas rurais, medica-

mentos e outros suprimentos 
médicos, são vendidos pelos 
comerciantes que comerciali-
zam outros produtos na mesma 
loja. Entretanto, o Ministério da 
Saúde decidiu que os mesmos 
passam a ser vendidos exclusiva-
mente nas farmácias. 

A CTA entende que o Go-
verno devia levantar a proibi-
ção, uma vez que alguns comer-
ciantes garantiam a distribuição 

dos fármacos em zonas onde 
nem sequer há farmácias.

“A sua proibição, nos termos 
da Circular nº 30 do MISAU, 
limita o acesso a produtos de 
prevenção a esta população que 
constitui a maioria no tecido 
social moçambicano. Nestes ter-
mos, a nossa proposta é que se 
permita a venda destes produtos 
pela rede comercial nas zonas 
rurais, desde que comprovada 
a autenticidade e proveniência 
dos produtos”, sugeriu.

Tendo em conta que a se-
gunda vaga de propagação 
da pandemia da Covid-19 
aumenta as incertezas sobre o 
futuro, com impactos cada vez 
mais visíveis no sector empre-
sarial, aquela organização dos 
empresários observa que urge 
a necessidade de adopção de 
novas medidas de estímulo e 
apoio ao sector empresarial, 
tendo igualmente pedido ao 
Governo para saldar as suas 
dívidas com os fornecedores, 
por sinal membros da CTA.

“Defendemos que se deve, 
imediatamente, travar todas 
intenções de introduzir ou 
agravar taxas ou impostos 
durante o período da crise, 
impelindo, assim, o agrava-
mento da carga tributária, que 
já se afigura bastante pesada 
para as empresas nacionais, 

particularmente para as PME 
́s. Por outro lado, o Governo 
deve acelerar o pagamento 
das dívidas junto das empresas 
(incluindo dívidas referentes 
ao fornecimento de bens e ser-
viços e o reembolso do IVA), 
de modo a capitaliza-las, evi-
tando, assim, um colapso do 
tecido empresarial. Uma outra 
alternativa seria a titulariza-
ção destas dívidas e permitir 
que títulos possam ser usados 
para o pagamento de impos-
tos e demais obrigações com o 
Estado”.

Os ataques armados em 
alguns pontos da província 
norte de Cabo Delgado é ou-
tro assunto que inquieta a 
Confederação das Associações 
Económicas e propõe uma 
coordenação com o Executivo 
para prevenir possíveis acções 

terroristas.
 “Devido a esta inseguran-

ça, alguns bancos já demons-
traram desinteresse em apoiar 
as empresas nacionais para os 
projectos no norte, uma situa-
ção que só favorece as empre-
sas estrangeiras. Nesta situação 
de real emergência que põe em 
perigo não só a vida de muitas 
pessoas, mas também o futuro 
de Moçambique, a CTA pode 
ser o promotor de um pro-
tocolo de coordenação entre 
as empresas de segurança a 
operar na província de Cabo 
Delgado e as FDS de Moçam-
bique, para que se possa levar 
a cabo uma acção séria e con-
junta para se ter o controlo da 
dinâmica territorial e uma ca-
pacidade preditiva que ajude a 
prevenir os perigos das acções 
terroristas”, propõe a CTA.

Dívidas do Governo podem levar ao colapso do 
sector empresarial
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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

Estado de Calamidade 
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Bancários: Já ninguém lhes «lambe as botas»

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Mas é claro que a 
coisa não podia durar 
sempre. Primeiro 
com os cartões de 
plástico, depois 
com as Máquinas 
do Multibanco, com 
os telefones, com os 
computadores, com a 
Internet, e sobretudo 
com a concorrência, lá 
se foi virando o bico ao 
prego até acabarmos 
na desgraça de hoje. Da 
arrogância dos velhos 
tempos passámos para 
“o sabujice” nojenta 
e incomodativa. 
Que me perdoem os 
funcionários bancários 
da actualidade!!!...

Lembro-me perfeitamente! Aqui, há uns 
anos, o sonho de todos os “papalvos” era o de 
terem um emprego num Banco. Não havia 
família moçambicana (ou portuguesa)em que 
os paizinhos não acalentassem o sonho de ver 
“os rebentos” a pôr uma gravatinha e a entrar 
de pastinha na mão por aquelas portas de vidro 
adentro. Nesses tempos ser bancário era tudo 
o que de bom podia acontecer a um cidadão. 
Aquilo era o ordenado acima da média sem-
pre certinho ao fim do mês, era a inveja da viz-
inhança que nunca tinha conseguido «sair da 
cepa torta» e se arrastava conformada para 
uma reles repartição pública, era a porta ab-
erta para falar com os tipos “da nota” que pas-
savam pelo balcão e o prazer de mandar “às 
urtigas” os desgraçados que por lá apareciam 
a pedir para descontar uma Letra sempre que 
nos apetecesse. Enfim, um autêntico maná!

Para ter “um tacho”, por “mixuruca” que 
fosse, no ex-BCM (actual Millennium) ou na 
Caixa Geral de Depósitos, não havia limite 
para “as cunhas” que se metiam, para os 
cabritos e galinhas que se ofereciam pelo Natal 
ou na Páscoa aos doutores que tinham vindo lá 
“das berças” de Portugal para Moçambique 
a fim de ocuparem um cargo influente, nem 
para os salamaleques que se davam a um mero 
e reles caixa, na esperança  que pudesse  dar um 
jeito no dia em que lhes desse para abrir uma 
Agência lá na terra. A “castidade” das filhas, 
preservada a tanto custo na longa sequência de 
bailes e romarias, era oferecida com a maior 
das facilidades ao barrigudo de um Gerente 
desde que o tipo prometesse que arranjava à 
rapariga  o almejado lugarzito atrás do balcão.

Mas é claro que a coisa não podia durar sem-
pre. Primeiro com os cartões de plástico, depois 
com as Máquinas do Multibanco, com os tele-
fones, com os computadores, com a Internet, e 
sobretudo com a concorrência, lá se foi virando 
o bico ao prego até acabarmos na desgraça de 
hoje. Da arrogância dos velhos tempos passá-
mos para “o sabujice” nojenta e incomodati-
va. Que me perdoem os funcionários bancários 
da actualidade!!!...

Um tipo que se preze raramente põe hoje os 
pés numa dependência bancária e até já nem 
é bem capaz de distinguir um Banco de outro. 
Pela frente encontra inevitavelmente uma 
cambada de meninos “engravatadinhos”, 
iguaizinhos e assépticos, que falam muito baix-
inho e repetem até à exaustão aquela conversa 
barata que lhes ensinaram no curso de forma-
ção tirado à presa. A única função daquela 
malta passou a ser a de nos tentar impingir Se-

guros que não seguram “a ponta de um cor-
no”, fundos de suposto investimento, planos 
de reformas quando ainda estamos “para as 
curvas”, e outras tretas do género. De resto, 
já foram substituídos por máquinas e telefones 
que, graças a Deus, não nos mostram as caras 
daquelas “almas penadas”... Uff!

Ser bancário passou a ser mal visto e é sinóni-
mo de gente que já não têm miolos que dêem 
para qualquer coisinha um bocadinho melhor. 
Os tipos deixaram de se exibir em bares e dis-
cotecas, os almoços à custa dos clientes vão 
escasseando, já ninguém lhes lambe as 

botas e passaram a receber postais ilustrados 
com “santinhos” no Natal em vez de garrafas 
Chivas e cabritos acabados de desmamar. As 
famílias , envergonhadas, disfarçam a ocupação 
dos filhos passando a dizer que são «técnicos 

fiduciários» em vez de caixas ou cambistas. Co-
itados...

E, com efeito, aquela malta de roupa foleira 
e de maneiras estudadas que por ali deambula 
de secretária para secretária — já que o bal-
cão há muito que desapareceu — limita a sua 
actividade a escrever “umas lérias” no teclado 
e a deixar que as máquinas  tratem do resto. 
Para compensar, sempre que apanham um sa-
loio que ainda não se apercebeu que os tempos 
mudaram, atacam a vítima com toda a litera-
tura que têm à mão e só largam o desgraçado 
depois de ter rabiscado a assinatura numa data 
de papéis que lhe garantem este mundo e o 
outro mas que lhe vão doer para caraças já no 
próximo extracto. 

Como já não havia muito a dar que fazer a 
esta malta, resolveram agora transformá-los em 
«gestores de conta», e quer a gente queira 
quer não, lá nos enfiam com uma Sofia ou com 
um Viriato, que a gente nunca viu mais gordos, 
e que passam “a velar” pela nossa Felicidade. 
É claro que a coisa não podia dar bom resul-
tado. 

Agora que a Tecnologia já nos tinha poupado 
“ao convívio” com esta “espécie acinzentada”, 
passam a vida a telefonar-nos a desoras para 
nos informar que a conta está a descobe-
rto (como se não soubéssemos perfeitamente 
que depois de ter pago a estadia do hotel com 
a namorada nova já não ficava nada para a 
prestação do carro) ou que não podemos deixar 
de subscrever mais umas acções que provavel-
mente vão acabar por ficar a forrar paredes. 

Mas o pior mesmo são os resistentes “da vel-
ha guarda”, carecas e lambuzados, que ainda 
não entenderam que o único papel que lhes 
resta é o de embrulho, e que estão ainda con-
vencidos que a gente precisa deles para alguma 
coisa. Passam a vida a debitar teorias baratas e 
a tentar convencer-nos que só por especial favor 
nos arranjam o “empréstimozito” para a casa 
a oito por cento, quando na porta ao lado já 
nos ofereceram o “taco” a menos de cinco por 
cento sem ter de mexer uma palha. E que tal 
se os reciclassem em Assessores de Imprensa de 
Directores de Grandes Empresas (ou PCA ob-
scuros?)Não deixa de ser uma sugestão... 

Antes de concluirmos apraz registar um 
outro artigo de opinião, alusivo (também!) ao 
tema dos Bancos, embora realçando um tema 
diferente, de autoria do jornalista Hilário Mab-
ota, publicado no Jornal SÁBADO, na sua ed-
ição do dia 13 de Março último, com o título 
«Banco é o Pior Lugar Para se Ser Paci-
ente», a merecer a nossa atenção. 
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O termo “propaganda” foi cunhado, em idade mo-
derna, pela Igreja Católica numa altura de “guerra reli-
giosa” muito complicada. Com efeito, no século XVII, 
para limitar a ofensiva protestante, a igreja romana fun-
da a Congregatio de Propaganda Fide, ou seja, a Congrega-
ção da Propaganda da Fé, um departamento específico 
destinado à difusão do catolicismo e seus ensinamentos 
numa Europa em que o protestantismo estava se alas-
trando perigosamente.

Foi o Papa Gregório XV, com a bula Inscrutabili Divi-
nae de 1622 a criar este departamento de fundamental 
importância para a (re)afirmação, difusão, evangeliza-
ção do catolicismo no mundo, que asssumiu outra confi-
guração e denominação em 1967, quando o Papa Paulo 
VI, com a bula Immortalis Dei, a transformou na Congre-
gação para a Evangelização dos Povos.

Originariamente, a propaganda não tinha o mesmo 
significado que hoje: ela representava uma forma siste-
mática e organizada de comunicação externa para que 
os indivíduos pudessem perceber com maior clareza a 
mensagem da Igreja Católica. A mudança do significado 
e da prática da propaganda deu-se com a Primeira Guer-
ra Mundial, em que este termo foi usado para transmitir 
informações parciais e, por vezes, não verídicas, com o 
objectivo de dissuadir o inimigo, e, ao mesmo tempo, 
levantar o moral das próprias tropas e populações.

O auge da propaganda deu-se com o regime nazista 
de Hitler que, tomando o exemplo do fascista italiano 
Mussolini, amplificou, com imagnes e representações 
largamente populistas, as actividades do Terceiro Reich, 
iludindo a população alemã de que a vitória estaria cer-
ta. O mesmo fizeram regimes autoritários de ideologias 
opostas, tais como a União Soviética com Estaline que, 
na época da Guerra Fria, propagandeava seus sucessos 
tecnológicos e militares, em contraposição ao inimigo 
americano.

Em suma, a propaganda, hoje, é um tipo de comuni-
cação de massa peculiar de conflitos, sejam estes levados 
a cabo através de armas, assim como comerciais e ideo-

lógicos, por exemplo o conflito entre Estados Unidos e 
China durante a administração Trump.

Em Moçambique, a propaganda tem um historial 
antigo. Desde a luta pela independência de Portugal, a 
máquina da propaganda da Frelimo procurou se contra-
por àquela portuguesa, principalmente na altura da ope-
ração Nó-Gordio, levada a cabo pelo general Kaúlzsa de 
Arriaga em 1970 e que devia resultar no esmagamento 
da resistência da Frelimo. Conseguida a independência, 
o regime autoritário estabelecido por Samora Machel 
usou de forma bastante sofisticada a propaganda, pri-
meiro para ostentar os sucessos sociais e económicos 
das suas políticas, depois para minimizar a seriedade e 
o impacto da guerra civil desencadeada pela Renamo 
ou, usando palavras daquela altura, pelos “bandidos ar-
mados”.

Depois da obtenção da paz, em 1992, o Governo mo-
çambicano sempre utilizou uma boa dose de propagan-
da, proporcional à diminuição do nível de democracia 
no país. Ela era menos utilizada com Chissano, tornou-
-se muito presente com Guebuza, que inclusive organi-
zou o grupo conhecido como “G40”, e continua hoje 
com Nyusi.

O conflito em Cabo Delgado, porém, abriu cenários 
em parte novos, se comparados com o uso anterior da 
propaganda governamental. Com efeito, antes deste 
conflito a propaganda institucional devia se confrontar 
fundamentalmente com uma parte da imprensa priva-
da, que procurava desmentir algumas das alegações que 
a comunicação oficial difundia, ou trazer à tona assun-
tos que os órgãos públicos não queriam enfrentar, pri-
meiro a questão das dívidas ocultas. Hoje, uma vez que 
em Cabo Delgado o cenário é de um conflito armado, 
existe uma concorrência de várias propagandas: a go-
vernamental procura o monopólio da informação no 
teatro de guerra, sem que outras fontes possam verificar, 
comprovar ou desmentir quanto as fontes oficiais costu-
mam declarar (ver a proibição a jornalistas estrangeiros 
de fazerem a cobertura no teatro das operações bélicas); 

a “anti-governamental” interna, composta, além de ór-
gãos privados, de pessoas e grupos em redes sociais que, 
mediante um “jornalismo cidadão”, desmentem muitas 
das afirmações emitidas pelas fontes oficiais; finalmente 
– e esta é a novidade principal – a propaganda é fei-
ta também pelos protagonistas do conflito armado: em 
primeiro lugar, os insurgentes que, com vários vídeos ou 
comunicados, já têm dado prova de saber usar a sua pro-
paganda para mostrar a sua capacidade militar e os seus 
horrorosos trofeus humanos; em segundo lugar, ligados 
aos insurgentes locais, o Estado Islâmico também está 
usando a sua propaganda, de dimensão internacional. 
Por 45 vezes, desde 2019, esta entidade tem reivindica-
do ataques dos insurgentes moçambicanos, embora sem 
uma prova concreta de que foi ela a promover efectiva-
mente tais acções…

Em suma, uma propaganda de guerra em plena re-
gra, que, nas últimas duas semanas, entrou em compe-
tição com a gigantesca máquina da propaganda ame-
ricana. Com efeito, pela primeira vez desde o início do 
conflito, o Departamento de Estado de Washington tem 
classificado os ataques em Cabo Delgado como estreita-
mente relacionados com o Estado Islâmico, ameaçando 
qualquer pessoa ou entidade institucional para não cola-
borar com os insurgentes, pois seriam estas consideradas 
inimigas dos Estados Unidos que, desde 11 de Setembro 
de 2001, estão em guerra com ISIS e Estado Islãmico.

No meio disso tudo, nesta guerra de propagandas, o 
cidadão moçambicano, primeiro, e do resto do mundo, 
depois, tem poucas referências credíveis para perceber 
o que, efectivamente, está se passando neste momento 
em Cabo Delgado. O que parece certo é que, a ver pelas 
propagandas cruzadas acima recordadas, Moçambique 
encontra-se numa guerra verdadeira, em que a informa-
ção, nacional e, em parte, internacional, procura trans-
mitir mensagens muito mais para espantar o inimigo 
ou para tranquilizar as populações ou os investidores 
estrangeiros do que para comunicar o estado da guerra 
na frente quente de Cabo Delgado.
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Havendo necessidade de se criar condições 
de acesso às fontes de financiamento e prover 
produtos e serviços financeiros a todos, in-
cluindo os segmentos desfavorecidos, o Banco 
de Moçambique lançou, em 2016, a primei-
ra Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 
(ENIF 2016-2022) suportada por três pilares 
que norteiam o seu funcionamento. O primei-
ro pilar refere-se aos aspectos jurídico-legais do 
ambiente regulatório compatível, o segundo 
reserva-se aos aspectos económicos institucio-
nais e o terceiro direcciona-se às tecnologias de 
informação e comunicação e infra-estruturas. 

Uma análise de alguns países de África 
(África do Sul, Zimbabwe, Tanzania, Kenya  e 
Lesotho), de Ásia (Bangladesh e India), Euro-
pa Reino Unido e no Continente Americano 
(EUA e Brasil), no âmbito da pesquisa para 
desenvolvimento da Dissertação de Mestrado, 
cujo tema é: Reflexão Sobre Estratégia de In-
clusão Financeira em Moçambique, Ferramen-
ta para Desenvolvimento do Empreendedoris-
mo, a Nível do Distrito: O Caso dos Distritos 
de Boane e Moamba, pode-se compreender 
que as áreas-chave de sector financeiro- pilares 
da Inclusão Financeira- que integram em uma 
estratégia de inclusão financeira variam em 
função da realidade socioeconómica e político 
de cada país. 

Nesta óptica, uma Estratégia de Inclusão 
Financeira que responde às necessidades das 
populações financeiramente excluídas ou mal 
atendidas, integra uma série de pilares que 
operam de forma sistémica, tal como se se-
gue: políticas inclusivas; seguros; assessoria 
financeira; contas bancárias e crédito acessí-
vel; poupanças; pagamentos ou investimentos; 
instituições financeiras e técnicos qualificados; 
e Educação Financeira-Literacia Financeira 
(Khayum & Tasneem (2018:12). 

Seguindo uma abordagem trilógica, a In-
clusão Financeira cinge-se na protecção finan-
ceira; educação financeira e empoderamento 
financeiro a curto, médio e longo prazos. Está 
igualmente e intrinsecamente relacionada com 
a cidadania financeira, a legislação mais mo-
derna, a eficiência e provisão crédito mais ba-
rato. Nesta abordagem atinente aos principais 
factores de uso de serviços financeiros, enfati-
za-se a adequação de soluções; acessibilidade 
de soluções; conveniência de soluções; segu-
rança e confiabilidade de soluções; e capacida-
de financeira. Compreende-se que a Inclusão 
Financeira está relacionada com o acesso, o 
uso e a qualidade de produtos e serviços finan-
ceiros, a saber: crédito, seguro e remessas a um 
grande número de pessoas.

Embora em Moçambique, a provisão de 
produtos e serviços financeiros seja, além de 
Bancos Comerciais, coadjuvada igualmente 
pelas microfinanças, cooperativas de crédito, 
instituições de moeda electrónica, sociedades 
de investimento, sociedades financeiras e or-
ganizações de poupança para a expansão de 
serviços financeiros, ainda se observa grande 
parte de população continua excluída no aces-
so às fontes de financiamento, principalmente 
as comunidades recônditas distritais de baixa 
renda. 

Para minimizar este problema, só é possí-
vel através de implementação de políticas in-
clusivas. Políticas inclusivas referem-se a um 
conjunto de legislação financeira que estabe-
lece directrizes ao sector financeira, promove 
a participação de todos os segmentos sociais, 
particularmente aos segmentos sociais de ren-
da baixa desfavorecidas. Uma política inclu-

siva pode-se referir, por exemplo, a legislação 
que defende o acesso às fontes de financia-
mento à pessoa portadora de deficiência, ge-
ralmente desfavorecidas devido ao seu estado 
físico. Nesta vertente, espera-se que o legis-
lador promulgue instrumentos jurídicos que 
possam incluir a esta classe de pessoas aceder 
às fontes de financiamento por forma a desen-
volver acções que visam melhorar a sua condi-
ção social. A falta ou a falha de acesso às fontes 
de financiamento gera a exclusão financeira e, 
consequentemente, a exclusão social desta fas-
quia populacional.

Um outro exemplo pode-se referir a criação 
de um banco comunitário para o empode-
ramento da mulher rural e pessoa portadora 
de deficiência, implementação de diferentes 
mecanismos de financiamento tais como sub-
venções (grants), Financiamento Baseado em 
Resultados (RBF- em Inglês) e outros instru-
mentos de financiamento em prol do desenvol-
vimento da população de baixa renda e pes-
soas portadora de deficiência. 

No Sistema Financeiro Inclusivo (SFI), o 
acesso aos produtos e serviços financeiros 
não se cinge apenas às instituições bancárias, 
aplica-se uma diversidade de mecanismos fi-
nanceiros que visam facilitar a oferta de bens 
financeiro a todos os segmentos populacionais.  

  A compreensão do acesso aos activos fi-
nanceiros e respectiva serviços suscita-nos a 
análise do pilar Seguros financeiros, compo-
nente importante na Inclusão Financeira, para 
torná-los relevantes e sustentáveis. Neste pris-
ma, os seguros respondem pelo fornecimento 
de um leque de produtos e serviços financei-
ros destinados à protecção do consumidor, in-
cluindo as pessoas desfavorecidas, protegê-las 
das oscilações económicas que a moeda possa 
apresentar ao longo do ano comercial. Infe-
lizmente, o acesso às fontes de financiamen-
to não é per si o garante da IF, tanto que o 
produto financeiro concedido pelo banco ou 
por instituição financeira não bancária deve 
ser seguro e acessível ou barato, no sentido de 
promover a sustentabilidade das acções desen-
volvidas pelos consumidores dos produtos fi-
nanceiros, nas actividades de geração de renda 
ou empreendedorismo.

Paralelamente, a condição primária para 
aceder aos produtos e serviços financeiros ban-
cárias, é a existência de Instituições Bancárias 
próximas ao consumidor, em determinado dis-
trito, localidade ou vila. A este respeito, o Pla-
no do Governo de Moçambique que assegura 
um distrito um banco, responde ao pilar da 
disponibilidade de instituições bancárias. Po-
rém, a disponibilidade de um banco per si não 
é tudo. As instituições bancárias devem facili-
tar a abertura de contas bancárias e disponi-
bilizar produtos financeiros acessíveis, reduzir 
uma série requisitos constituem barreiras, tais 
como a exigências de activos como garantias 
bancárias, demanda de emprego fixo que ga-
rante o retorno, temendo o risco de perda de 
créditos concedidos ao consumidor de baixa 
renda. Assim, a redução destes entraves, só é 
possível através da implementação de políticas 
inclusivas que desestimulam exclusão financei-
ras de determinados segmentos populacionais. 

OPINIÃO

 Reflexão sobre Inclusão Financeira das 
comunidades rurais de baixa renda

Por: Teodósio Camilo 

Pilares de Inclusão Financeira

Para minimizar este 
problema, só é possível 
através de implementação 
de políticas inclusivas. 
Políticas inclusivas referem-
se a um conjunto de legislação 
financeira que estabelece 
directrizes ao sector financeira, 
promove a participação de 
todos os segmentos sociais, 
particularmente aos segmentos 
sociais de renda baixa 
desfavorecidas. Uma política 
inclusiva pode-se referir, por 
exemplo, a legislação que 
defende o acesso às fontes de 
financiamento à pessoa portadora 
de deficiência, geralmente 
desfavorecidas devido ao seu 
estado físico. 
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União Africana pede acção urgente contra terrorismo 
em Cabo Delgado

África espera chegada de 400 milhões de vacinas da Johnson & Johnson 

A reacção da União Afri-
cana surge após o ataque ter-
rorista registado em Palma, 

cujos confrontos duram há 
mais de duas semanas e que 
fez dezenas de mortos, ainda 

O presidente da Comissão da União Africana 
(UA), Moussa Faki Mahamat pediu uma ac-
ção regional e internacional urgente e coor-
denada, em resposta à "ameaça à seguran-

ça” comum causada pelo "terrorismo internacional" 
em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

O Banco Africano de Exportações e Impor-
tações (Afreximbank) acaba de garantir 
disponibilidade de fundos para a União 
Africana comprar, à farmacêutica Johnson 

& Johnson, perto de 400 milhões de vacinas contra a 
Covid-19.

condenou, veementemente, os 
ataques terroristas em Moçam-
bique e apelou uma acção re-
gional e internacional urgente 
e coordenada, em resposta à 
ameaça à segurança comum 
causada pelo terrorismo inter-
nacional em Cabo Delgado.

"A Comissão da União 
Africana, através dos seus ór-
gãos competentes, está pronta 
a apoiar a região e os seus me-
canismos para enfrentar con-
juntamente esta ameaça urgen-
te à paz e segurança regional e 
continental", anunciou.

Mahamat, que se pronun-
ciou através de um comunica-
do de imprensa, disse que con-
dena, nos termos mais fortes, 
os ataques terroristas em Cabo 
Delgado e a violência recente 
na vila de Palma, manifestan-
do extrema preocupação com 
a presença de grupos terroris-
tas internacionais a operar na 
África Austral.

Vários países têm oferecido 
apoio militar no terreno a Ma-
puto para combater estes in-
surgentes, mas, até ao momen-

to, ainda não existiu abertura 
para isso, embora haja relatos 
e testemunhos que apontam 
para a existência de empresas 
de segurança e de mercenários 
na zona.

A Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) também realizou con-
versações de emergência em 
Harare para discutir a violência 
em Moçambique. Mokgweetsi 
Masisi, Presidente do Botswa-
na, prometeu ajuda regional, 
mas não avançou pormenores.

A província de Cabo Del-
gado, no norte de Moçambi-
que, é, há cerca de três anos, 
alvo de ataques terroristas e 
o último aconteceu no passa-
do dia 24, em Palma, em que 
dezenas de civis foram mortos, 
segundo o Ministério da Defe-
sa moçambicano.

A violência está a provocar 
uma crise humanitária com 
quase 700 mil deslocados, se-
gundo agências da ONU, e 
mais de duas mil mortes, se-
gundo uma contabilidade feita 
pela Lusa.

O facto, que anuncia aquilo 
que pode ser a acção da orga-
nização continental no combate 
contra a Covid-19, foi tornado 
público, através de um comu-
nicado de imprensa divulgado 
pelo banco. 

“Todos os países membros 
da União Africana vão ter aces-
so a 200 milhões de doses da va-
cina da Johnson & Johnson con-
tra a Covid-19, com o potencial 
de poderem encomendar mais 
180 milhões adicionais, através 
de um acordo assinado a 28 de 
Março no âmbito do Fundo 
Africano de Aquisição de Vaci-
nas”, lê-se no comunicado.

Maior parte das doses da 
vacina, lê-se no comunicado 

citado pela Lusa, será produ-
zida no gigantesco laboratório 
da África do Sul, operado pela 
Aspen Pharma, e as vacinas se-
rão disponibilizadas aos países 
africanos, através da Plataforma 
Africana de Fornecimento de 
Equipamentos Médicos, num 
período de 18 meses.

A transacção foi possível 
através do fundo de 2 mil mi-
lhões de dólares (1,7 mil mi-
lhões de euros), aprovado pelo 
Afreximbank, que agiu como 
intermediário financeiro em 
toda a operação, diz o banco, 
agradecendo “o apoio da Co-
missão Económica das Nações 
Unidas para África e do Fun-
do Internacional de Emergên-

cia das Nações Unidas para as 
Crianças (UNICEF)”.

No comunicado, o banco 
multilateral vocacionado para 
os investimentos salienta ainda 
que esta é a vacina preferida 
pela maioria dos países africa-
nos e aponta que o pagamento 
pode ser feito em dinheiro ou 
usando as plataformas financei-
ras do próprio Afreximbank.

“A aquisição directa das vaci-
nas pelos estados africanos atra-

vés da iniciativa AVATT (Grupo 
de Trabalho para a Aquisição 
de Vacinas em África) faz parte 
do objectivo continental de atin-
gir um mínimo de 60% de imu-
nização da população africana 
para eliminar a Covid-19, uma 
meta que está em linha com 
outras regiões, como a Europa 
e os Estados Unidos”, lê-se no 
comunicado, que lembra ainda 
que “a comunidade internacio-
nal de doadores comprometeu-

-se a fornecer 27% das vacinas 
através da iniciativa Covax e 
Gavi, enquanto África terá de 
adquirir o resto”.

Para o Director do Cen-
tro Africano de Prevenção e 
Controlo de Doenças (Africa 
CDC), John Nkengasong, “esta 
transacção permite que África 
cumpra quase 50% do objec-
tivo de vacinar 750 milhões de 
africanos, sendo que, a grande 
vantagem da vacina é ser de 
toma única, o que a torna fácil 
de distribuir de forma rápida e 
eficaz, salvando vidas”.

Moçambique, que também 
é membro da União Africana, 
regista, desde o início da pande-
mia, mais de 770 vítimas mor-
tais e perto de 70 mil infectados 
com o novo coronavírus SARS-
-CoV-2, sendo que, o processo 
de vacinação já arrancou à es-
cala nacional, esperando-se que 
sejam vacinados dezassete mi-
lhões de pessoas, até 2022.

que oficialmente o Governo só 
reconheça sete. O Estado Is-
lâmico reivindicou o controlo 
da vila de Palma e até ao fecho 
desta edição os combates ainda 
continuavam.

Numa declaração, na se-
mana passada, o presidente da 
Comissão da União Africana 
(UA), Moussa Faki Mahamat 

Combate à pandemia
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A Rede de Mulheres Jovens Líderes defende 
a suspensão das celebrações do dia 07 de 
Abril, este ano, em solidariedade para com 
toda a mulher martirizada e submetida às 
mais cruéis formas de tratamento, sobretu-

do devido aos ataques armados em Cabo Delgado, de 
onde chegam relatos de mulheres escravizadas sexual-
mente, usadas em armadilhas e como cuidadoras de 
combatentes contra a sua vontade, perante um silêncio 
ensurdecedor dos governantes.

Mulheres com motivos mais do que suficientes 
para não celebrarem o 07 de Abril

A rede das Mulheres Lí-
deres elenca, na verdade, 12 
motivos mais um para que as 
mulheres de todo o país não 
celebrem com a habitual azá-
fama o dia da mulher. Entre 
os problemas que apoquentam 
esta classe social constam as 
guerras, as calamidades natu-
rais, a exclusão, os vários tipos 
de violência, entre outros.  

“Diante deste contexto 
nem o Presidente da Repú-
blica, nem o Ministério de 
Género se dignaram prestar 
informação ou esclarecimento 
sobre os esforços em de mar-
che para responder a todo este 
cenário. Clamamos por um 
maior envolvimento da socie-
dade civil, das forças políticas 
nacionais, das confissões reli-
giosas incluindo islâmicas, dos 
artistas, da academia, do sector 
privado e, de toda a sociedade 
no geral na agenda da paz. As-
sim, reconhecendo os esforços 
que diferentes entidades, movi-
mentos e actores têm estado a 
empreender na assistência hu-
manitária, no quadro da Reso-
lução 1325 sobre Mulher, Paz e 
Segurança, da Constituição da 
República e demais instrumen-
tos nacionais e internacionais. 
BASTA!”, declarou a rede.

Leia na íntegra os 12 
motivos para não celebrar 

o 07 de Abril de 2021

1. Quase metade da popu-
lação de Cabo Delgado está 
deslocada e o ataque de Palma 
que vitimou também membros 
desta Rede veio evidenciar 
como as populações sentem-se 
no abandono no processo de 
fuga, quando o número de des-
locados ascende já ao milhão, 
maioritariamente mulheres e 
crianças;

2. Palma, Mocimboa, Nan-
gade, Quissanga, Muidumbe, 

Ibo e Macomia foram assalta-
dos pelos terroristas nos últi-
mos 12 meses com um número 
inespecífica do de mulheres 
raptadas, mulheres, escraviza-
das sexualmente, usadas em 
armadilhas e como cuidadoras 
de combatentes;

3. Os relatórios da Conta 
Geral do Estado, os balanços 
governamentais e os informes 
sectoriais não provém informa-
ção de direito público transver-
salizada na óptica de género e 
nem desagregam dados para 
demonstrar como as realida-
des têm impactado de forma 
diferenciada sobre mulheres e 
homens e, muito menos escla-
recem quantas mulheres bene-
ficiaram dos fundos de respos-
ta ao covid e de assistência aos 
deslocados nas regiões centro e 
Norte;

 4. 2021 iniciou um ano 
sangrento para a covid19 com 
um número bastante elevado 
de mortos e internados graves;

5. O preço do pão e da cesta 
básica ameaçam subir num pe-
ríodo em que milhares de mu-
lheres tiveram as suas fontes de 
renda brutalmente expropria-
das em nome da pandemia;

6. O número de mulhe-
res detidas, violadas, estupra-
das e violentadas incluindo 
por aqueles que têm o dever 
de protegê-las no período da 
pandemia atingiu números 
assustadores (exemplos: vide 
no emaze.me/2020genero); 7. 
Num período em que o susten-
ta pouco sustenta milhares de 
mulheres morrem de fome em 
Muecate, Monapo, Nacala-a-
-Velha, Chibuto, Chicualacua-
la, e outros distritos de Tete, 
Manica e Cabo Delgado, che-
gando a consumir capim para 
sobreviver; 

8. A violência obstétrica e 
a mortalidade materno infantil 
continuam bastante elevadas 

como mostra o Relatório das 
Nações Unidas sobre os ODS 
2019, o que pode ter agravado 
com a pressão da pandemia 
que contribuiu para a redução 
da capacidade de resposta à 
outras enfermidades;

9. Os locais de culto estive-
ram fechados na semana San-
ta e mesmo a Ressurreição de 
Cristo foi comemorada de for-
ma individual;

10. Desde que Rosa 
Cukwua e sua companheira 
foram barbaramente assassi-
nadas nos finais de 2020 nas 
imediações da residência do 
director do SERNIC em Li-
chinga nunca as autoridades se 
dignaram em prestar qualquer 
esclarecimento, relegando a 
sua sorte as mulheres activistas 
políticas e defensoras dos direi-
tos humanos;

11. Embora Moçambique 
só tenha apurado mulheres 
para os jogos olímpicos do Ja-
pão pouca atenção tem sido 
dedicada a sua preparação e 
a mobilização da consciência 
nacional para o apoio;

12. Milhares de mulheres 
professoras principalmente 
primárias duplicaram o núme-
ro de horas laborais em 2021 
sem reforço no subsídio ou em 
mecanismos de prevenção da 
infecção por covid19 quando 
parte significativa das escolas 
continua sem acesso a água se-
gura e potável;

13. Enquanto os choques 
climáticos continuam a criar 
desastres de proporções alar-

mantes reduzindo a resiliência 
das mulheres para responder 
à violência ou uniões preco-
ces, a auditoria do Tribunal 
Administrativo à Conta Geral 
do Estado 2019 denúncia que 
parte considerável das empre-
sas actuantes no sector extrac-
tivo não implementa medidas 
de prevenção e mitigação de 
impactos ambientais, não é fis-
calizada regularmente e nem 
tem planos de encerramen-
to ou caução de garantia de 
reabilitação.

Diante deste contexto nem 
o Presidente da República e 

nem o Ministério de Género 
se dignaram prestar informa-
ção ou esclarecimento sobre 

os esforços em de marche para 
responder a todo este cenário. 
Clamamos por um maior en-
volvimento da sociedade civil, 
das forças políticas nacionais, 
das confissões religiosas in-
cluindo islâmicas, dos artistas, 
da academia, do sector priva-
do e, de toda a sociedade no 
geral na agenda da paz. Assim, 
reconhecendo os esforços que 
diferentes entidades, movi-
mentos e actores tem estado 
a empreender na assistência 
humanitária, no quadro da 
Resolução 1325 sobre Mulher, 
Paz e Segurança, da Cons-

tituição da República e de-
mais instrumentos nacionais e 
interBASTA! 

Principais vítimas da guerra e outros fenómenos
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Uma salada de interesses numa “bolada” 
chamada Moçambique

Os últimos acontecimentos no país, particular-
mente em Cabo Delgado, estão envoltos em um 
mar de estranhas coincidências que só mostram 
o quão o nosso país virou um campo onde diver-

sos interesses convergem, transformando, aos poucos, a 
bênção dos recursos naturais em autêntica maldição.

O anúncio da descoberta de 
quantidades enormes de gás natu-
ral na bacia do Rovuma, aliado a 
acções de agências financeiras e de 
rating internacional que, a serviço 
de uma máquina demolidora de 
economias, inflacionaram as expec-
tativas do pobre e martirizado povo 
moçambicano, com suas projecções 
de um crescimento acelerado e um 
PIB que pudesse roçar o céu, não 
só encontrou em contramão a todos 
que pensaram que os recursos na-
turais são uma bênção, como tam-
bém abriu o apetite de interesses 
nacionais e externos.

A elite moçambicana, ligada ao 
partido no poder, correu logo para 
abocanhar todas as oportunidades, 
chegando ao extremo de urdir ver-
gonhosas dívidas, que mais tarde 
ficariam conhecidas como ocultas. 
E porque os interesses dos donos do 
país, a essa altura, valiam mais que 
qualquer coisa, foram forjados, ao 
estilo da máfia, contratos, conces-
sões e muitos moçambicanos em 
zonas estratégicas foram expropria-

dos das suas terras.
Os mais ousados, entre políticos 

e generais, cientes de que para além 
de apelidos, não detém capital, cor-
reram para fora do país em busca 
de parcerias estratégicas para po-
derem reclamar uma parte do bolo 
que se chama “nosso gás”. Quando 
já estavam com os buchos estendi-
dos esperando engolir o dinheiro do 
gás são encontrados em contra-pé. 
Os mafiosos mais mafiosos do que 
eles tinham planos melhores e tudo 
milimetricamente arquitectado.

Sem que eles se apercebessem já 
haviam mandado sua máquina de 
propaganda para nos fazer as cabe-
ças e já andavam por cá, em festas 
com gente da elite, assassinos eco-
nómicos, faltava somente accionar 
os bons ofícios de um Wall Streat 
Journal para anunciar o pesadelo. 
Traídos pela expectativa, os nossos 
libertadores às escondidas andavam 
a mamar “galinhas” a torta e gros-
sa, o que acabou nos prendendo em 
masmorras das dívidas ocultas. 

Quando estávamos a digerir a 

traição dos libertadores, somos sur-
preendidos com sussurros de armas 
de fogo e catanas. Eram os pés des-
calços e esfomeados que introduzi-
ram o nível mais alto de barbárie 
nas nossas aldeias, a serviço de cer-
tos grupos de interesse que podem 
estar em solo pátrio assim como 
fora do país.

A verdade é que nada disso 
acontece por acaso e aos poucos 
os pontos se encaixam como mi-
limentricamente foi desenhado. 
Os insurgentes são uma espécie 
de batedores que fazem a pressão 
em momento certo para depois 
aparecerem os donos de todas as 
soluções. Os ataques aumentam e 
resfriam-se ao nível dos interesses 
de grupos.

O ataque a Palma, mais do 
que sabotagem ao projecto multi-
-bilionário, consegue garantir al-

gumas vantagens a vários grupos. 
É que a aparente fragilidade das 
FDS em garantir o perímetro de 
segurança, soa como um “eu não 
disse”?, tendo em conta o interesse 
antigo das multinacionais de trazer 
a Cabo Delgado as firmas de segu-
rança com as quais tem lucrativos 
contratos para a vigilância das pla-
taformas. Interessa-lhes serem ex-
clusivamente controlados por seus 
próprios empregados.

Quem também deve ter esfre-
gado as mãos com o assalto à Pal-
ma, a duas semanas do fim do seu 
milionário contrato é a Dick Advi-
sory Group (DAG), que mais uma 
vez investiu forte na propaganda. 
Para além de corredores a nível do 
sector castrense nacional, houve 
tentativa de usar a imprensa para 
vender a imagem de total incapa-
cidade da parte moçambicana para 

lidar com o conflito, chegando a ir 
revelar a BBC que, afinal, andamos 
nus, sem ânimo e sem capacidade 
para fazer frente sozinhos a aqueles 
pés descalços. 

Por outro lado, os nossos senho-
res da guerra, quais generais, devem 
ser os únicos que, apesar da situa-
ção devem estar ainda a esfregar as 
mãos. É que a guerra lhes garante 
lucro hoje e amanhã. Para além dos 
dinheiros desviados sem auditoria, 
no futuro, se se provar que as FDS 
não têm capacidade para lidar com 
os pés descalços pode se fazer alguns 
arranjos constitucionais para trazer 
empresas de mercenários com liga-
ções a uma elite castrense e política. 

Mas há também interesses cla-
ros dos actuais líderes mundiais no 
negócio do gás, de retardar a entra-
da de Moçambique neste mercado, 
até porque o tempo de vida útil dos 
combustíveis fósseis acaba de ser afi-
nado. Em todas essas equações há 
uma salada de interesses e quem so-
fre é o martirizado povo. Os senho-
res da guerra não sentem nenhum 
remorso quando homens, mulheres 
e crianças são degolados, muito me-
nos quando sonhos de toda uma 
vida são sequestrados de dia para 
noite quando pessoas que já viviam 
uma vida miserável são forçados a 
abandonar o pouco que consegui-
ram juntar. Organizem-se!
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Continua da pag 25

Luís Gonçalves não superou o registo 
de Abel Xavier 

Um início que deu esperança 
aos moçambicanos 

Mambas falham qualificação e FMF culpa 
Luís Gonçalves
A selecção nacional de futebol voltou, mais uma 

vez, a falhar a qualificação para o Campeo-
nato Africano das Nações. Se, por um lado, 
para o músico irmão Mbalua “o culpado é o 

namorado da moça que andava com o telefone amara-
do com borracha”, para a Federação Moçambicana de 
Futebol o culpado pelo não apuramento ao CAN é Luís 
Gonçalves.

Moçambique tinha gran-
des esperanças de voltar ao 
convívio dos grandes do fute-
bol africano, 11 anos depois da 
sua última participação. As as-
pirações do combinado nacio-
nal foram “sol de pouca dura”, 
ou seja, os Mambas caíram de 
forma estrondosa em pleno 
Estádio Nacional do Zimpeto.

Na antevisão do duelo com 
o Cabo Verde, o selecciona-
dor nacional agora demitido, 
prometeu fazer a festa por vol-
ta das 23 horas do dia 30 de 
Março, contudo viu-se obriga-
do a alugar o seu salão para a 
festa dos crioulos.

Terminado o jogo, Luís 

Gonçalves mandou uma men-
sagem forte para a instituição 
que chancela o futebol em 
Moçambique.

“Lamentamos muito, de-
mos o nosso melhor, quería-
mos vencer o jogo, criamos 
muitas oportunidades de golo 
para vencer, sofremos um golo 
de bola parada que até foi 
por auto-golo, mas criamos 
oportunidades suficientes para 
marcar, demos o máximo, ter-
minamos o jogo com três avan-
çados, não foi possível…temos 
que fazer uma reflexão, penso 
que o futebol moçambicano 
tem que se reorganizar, não es-
tou agora a arranjar desculpas, 

Gorada a possibilidade 
de os Mambas voltarem ao 
Campeonato Africano de 
Futebol pelas mãos de Abel 
Xavier, a nova fase de qua-
lificação começou com Luís 
Gonçalves na batuta. Na pri-
meira jornada, Moçambique 
fez uma exibição de sonho e 
atropelou o Ruanda pelos es-
clarecedores 3 a 0.

Na ronda seguinte, o com-
binado nacional deslocou-se 
ao terreno do Cabo Verde 
onde foi arrancar um em-
pate a dois golos. Na dupla 
jornada com os Camarões, 
Moçambique averbou duas 
derrotas e esperava discutir o 
apuramento nas derradeiras 
jornadas.

Tal como aconteceu nas 
partidas com os leões indo-
máveis, Luís Gonçalves não 
contou com os jogadores que 
o ajudaram a somar quatro 
pontos nas primeiras duas 
jornadas. Mesmo sem Zai-
nadine Júnior, Mexer Sitoe, 

Geny Catamo, Reginaldo 
Faite, Amâncio Canhem-
ba, Witi e Pepu, Gonçalves 
apoiou-se na velha máxima 
de que “só faz falta aquele 
que está presente”.

Face às ausências dos jo-
gadores que actuam no velho 
continente, o seleccionador 
viu-se obrigado a apostar 
nos jogadores “Made in 
Moçambola” que não com-
petiam desde os meados de 
Fevereiro.

Na deslocação a Kigali, 
Moçambique foi derrotado 
com margem mínima, por 
sinal o mesmo resultado com 
qual foi derrotado na der-
radeira ronda na nova cate-
dral do futebol nacional. Ao 
cabo de seis jornadas, Luís 
Gonçalves e os seus Mambas 
somaram quatro pontos, ou 
seja, metade dos que foram 
amealhados por Abel Xavier 
na campanha anterior.

No reinado de Abel Xavier, 
Luís Gonçalves desempenhava 
as funções de adjunto. Entre-
tanto, depois do desentendi-
mento com Xavier, Gonçalves 
preferiu abandonar o barco, 
tendo seguido para a China.

Mesmo com a saída do seu 
braço direito, Abel não tremeu, 
continuou com o objectivo de 
levar os Mambas ao CAN. 
Nas eliminatórias de acesso 
ao CAN-2019, Moçambique 
conseguiu oitos pontos em 18 
possíveis e terminou a fase de 
grupos na terceira posição. 
Com Abel Xavier, o combina-
do nacional quebrou o enguiço 
e derrotou a Zâmbia, dentro e 
fora de portas, depois de mui-
tas derrotas acumuladas.

Contra a Guiné – Bissau, 
na primeira assim como na 
primeira volta, a selecção na-
cional deixou o triunfo escapar 
nos últimos minutos. Aliás, o 
último empate ditou mais um 
fracasso de Moçambique na 
fase qualificação para o CAN.

Abel Xavier conseguiu 

manter a invencibilidade dian-
te dos principais candidatos ao 
apuramento, contudo, foi duas 
vezes derrotado pelo outsider 
Namíbia. Não tendo consegui-
do o apuramento para a fase 
final da prova rainha do fute-
bol africano, o “Loirinho”, as-
sim como era carinhosamente 
tratado quando actuava nos 
grandes palcos do futebol eu-
ropeu, foi despedido.

Depois da demissão de 

Abel Xavier, com pompa e 
a circunstância, a Federação 
Moçambicana de Futebol e 
Alberto Simango Júnior anun-
ciavam Luís Gonçalves como 
novo timoneiro dos Mambas. 

Simango Júnior concorreu 
para o segundo mandato, mas 
foi copiosamente derrotado 
por Faizal Sidat. Saiu Siman-
go, mas Gonçalves continuou a 
comandar os destinos da equi-
pa de todos os moçambicanos.

mas se olharmos para o jogo 
veremos que o guarda-redes 
de Cabo Verde fez imensas 
defesas, não foi possível”, disse 
Gonçalves para posteriormen-
te acrescentar que “o povo 

moçambicano deve diminuir 
as suas expectativas em rela-
ção à selecção nacional, deve 
ser realista”.

Estas declarações não 
agradaram a estrutura da Fe-

deração Moçambicana de 
Futebol, que avançou com 
a rescisão do contrato com o 
técnico luso que já pensava na 
fase de grupos de qualificação 
para o Mundial Qatar-2022.



25VIDÊNCIAS  E 06 DE ABRIL DE 2021
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 06 de Abril de 2021 | Edição nº: 09 | Ano: 01 

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

A herança pesada de Dário Monteiro e Tico-Tico 

Dário Monteio e Tico-Tico 
são, sem sombra de dúvidas, a 
melhor dupla de avançados que 
actuou pelos Mambas. Por ver 
que a idade já não perdoava, os 
dois ícones do futebol nacional 
penduraram as botas.

Depois da saída de Mon-
teiro e Tico-Tico o combinado 
nacional não tem tido uma refe-
rência no sector mais avançado. 

No presente, os seleccionadores 
tem feito experiências para ver 
se conseguem encontrar um 
homem de golo que faça os mo-
çambicanos esquecerem Dário 
de Jesus Monteiro e Manu.

el Bucuane.
Sonito foi o primeiro a her-

dar o fardo pesado deixado por 
Dário Monteiro, uma vez que 

Tico-Tico foi o primeiro a pen-
durar as botas. Apson Manjate 
foi a aposta de João Chissano, 
apesar de nunca ter reunido 
consenso no seio da crítica des-
portiva nacional. Sonito fixou-se 
no eixo ofensivo, tendo feito go-
los e exibições vistosas, todavia, 

em 2015, decidiu abandonar o 
combinado nacional, alegando 
falta de seriedade. “Já estou há 

7 anos na selecção, mas ainda 
não vi nenhuma mudança”, dis-
se Sonito 

Abel Xavier além de se-
leccionador tinha o papel de 
olheiro no combinado nacional, 
foi ele quem descobriu Stanley 
Ratifo, jogador que actua nos 

distritais do futebol alemão. 
Nas primeiras aparições, Rati-
fo fez exibições de gala, tendo 

marcado o golo que derrotou a 
Zâmbia em pleno estádio Levy 
Mwanawasa.

Depois do confronto com 
os chipolopolos, o moçambica-
no nascido na Alemanha que 
também segue a carreira na 
música, foi a sombra de si mes-
mo e não mereceu confiança 
de Luís Gonçalves nas últimas 
convocatórias.

Reginaldo Faite e Faisal 
Bangal são outros avançados 
que ainda não conseguiram se 
impor na selecção nacional. Se, 
por um lado, Reginaldo, apesar 
da raça que o caracteriza, ain-
da está longe de ser indiscutível 
nos Mambas, por outro, Bangal 
mostrou ser uma promessa que 
está longe de certa uma certeza.

Olhando para os núme-
ros dos avançados que estão 
no activo e tem sido opção nas 
convocatórias dos dois últimos 
seleccionadores, constata-se que 
Dário Monteiro e Tico-Tico 
deixaram um fardo pesado.

Continuação da pag 24

Primeira edição do BAL arranca no dia 16 de 
Maio em Kigali

A FIBA-AFRICA tornou público, recentemente, 
que o pontapé de saída a primeira edição da 
Liga Africana de Basquetebol Sénior masculi-
no, competição que surge da parceria entre a 

Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) e a Liga 
Norte – americana de Basquetebol (NBA), será dado no 
próximo dia 16 de Maio na capital ruandesa, Kigali.

A final do certame, diga-se, 
histórico para continente afri-
cano está agendada para o dia 
30 do quinto mês do ano em 
curso. A prova foi várias vezes 
adiada devido a pandemia do 
novo coronavírus e desta vez 
tem todas as condições para 
arrancar.

A BAL assegura que, base 
nas orientações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
estão acautelados todos os pro-
tocolos sanitários e de seguran-
ça para as 12 equipas que se 
farão a Ruanda para disputar 
o torneio.

“Estamos entusiasmados 
com o facto de a sessão inau-
gural da Liga Africana de Bas-
quetebol se realizar na Arena 
Kigali. Através da BAL, forne-

ceremos uma plataforma para 
jogadores de elite em todo o 
continente para mostrar o seu 
talento e inspirar fãs de todas 
as idades, queremos usar o 
basquetebol como um motor 
de crescimento económico em 
África e lançar uma luz para 
a vibrante cultura desportiva 
africana”, disse o presidente da 
BAL, Amadou GalloFall.

Por sua vez, o moçambica-
no Anibal Manave, Presidente 
do Conselho da FIBA – AFRI-
CA e da BAL, mostrou entu-
siasmado com o arranque da-
quela que é considerada a NBA 
do continente africano.

“Estamos extremamente 
felizes por finalmente lançar a 
muito antecipada primeira ses-
são da BAL. A FIBA e a NBA 

Anibal Manave, Presidente do Conselho da FIBA – AFRICA e da BAL
têm trabalhado em conjunto 
para desenvolver protocolos 
que atendam à saúde e à se-
gurança de todos os jogado-
res, treinadores e dirigentes. O 
Ruanda recebeu a última jane-
la de qualificação para o Afro-

basket no ano passado e isso 
contribuirá para que a BAL 
segura e bem-sucedida”, disse 
Manave.

Na primeira fase, as 12 
equipas estarão divididas em 
três grupos de quatros equi-

pas, sendo que as oito melho-
res classificadas, ou seja, os dois 
primeiros classificados de cada 
grupo e os dois melhores ter-
ceiros classificados apuram-se 
para os play-offs, que serão dis-
putados em três rondas.
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Kulungwana e MICULTUR lançam 
projecto Cantate 

A Associação Kulungwana, em parceria com 
o Ministério da Cultura e Turismo (MICUL-
TUR), lançaram, recentemente, o projecto 
Cantate. 

O Projecto de carácter for-
mativo tem como objectivo con-
tribuir para o florescimento dum 
movimento sociocultural através 
da orientação e ocupação cons-
trutiva de crianças, adolescentes 
e jovens. 

O lançamento oficial foi feito 
pelo Vice-ministro da Cultura e 
Turismo, Fredson Bacar, que de-
clarou que "com esta iniciativa 
o Ministério da Cultura e Turis-
mo e a Associação Kulungwana 
pretendem disponibilizar, aos 
jovens, ferramentas constituídas 
por oportunidades de formação, 
renda e emprego, bem como ha-
bilidades para abraçar activida-
des com efeito multiplicador na 
vida social e económica do país”. 

Por sua vez, a Directora Exe-
cutiva da Kulungwana, Henny 
Matos, indicou que o projecto 
representa para a Kulungwana 

uma nova etapa e para a sua im-
plementação vamo-nos basear 
na nossa experiência e replicar 
metodologias que deram prova 
de sucesso ao logo de vários anos. 

“As acções do Cantante es-
tão voltadas para a promoção 
da participação e inclusão de 
jovens, especialmente mulheres 
e raparigas dos 10 aos 30 anos, 
para dota-los de conhecimentos, 
habilidades e instrumentos na 
área das artes, tornando-os cida-
dãos activos no desenvolvimento 
do País”, disse Matos.

Luzumira Simbine, gestora 
do projecto, acrescentou que a 
iniciativa pretende criar meca-
nismos de inclusão e participação 
activa dos jovens, mas também o 
aumentar a capacidade técnica 
e artística dos grupos culturais e 
das associações. 

Já o Embaixador da União 

Alusivo ao dia da Mulher Moçambicana que se 
assinala amanhã, dia 07 de Abril, Lena Bahule e 
Lucrécia Paco, apresentam o espectáculo Fé-Me-
nina, que, segundo as mesmas, é uma celebração 

de universos possíveis relacionados à condição da mulher.

Fé-Menina une Lenna Bahule e Lucrécia Paco 

Europeia, Antônio Sánchez-Be-
nedito Gaspar, disse que com-
bater fenómenos de violência e 
terrorismo, aquele organismo 
continuará a reforçar apoio a 

Moçambique.
"Estamos a reforçar o nosso 

apoio humanitário. Temos tam-
bém a missão de desenvolvimen-
to a longo prazo em diferentes 

dimensões, inclusive na cultura 
e o Cantante vai ser desenvolvi-
do nas três províncias do Norte, 
afectadas, para que tenhamos 
um desenvolvimento integrado". 

 A performance, é um dese-
jo antigo, dos dois nomes incon-
tornáveis da cultura moçam-
bicana, que há muito tinham 
o desejo de actuar juntas nos 
palcos.

O espectáculo terá a dura-
ção de 20 minutos. Falando à 
imprensa, Lenna Bahule decla-
rou que este trabalho conjunto 
é resultado da afinidade em 
termos de ideais e criativida-
de. “Além de sermos artistas, 
sentimos que o que nos une é 
o facto de sermos mulheres e 
mães, com jornadas e processos 
dinâmicos”.

Este trabalho das duas poe-
tisas, além de ser uma perfor-
mance de reconstrução, realça, 
igualmente, a fé no universo fe-
minino, razão pela qual o subtí-
tulo do espectáculo ser “univer-
so das celebrações possíveis”.

Lenna Bahule entende, por 
outro lado, que a mulher é um 
estado constante de fé. Então, a 

performance gravada na Fun-
dação Fernando Leite Couto 
resume sensibilidades do corpo, 

Além de 
sermos artistas, 
sentimos que 
o que nos une 
é o facto de 
sermos mulheres 
e mães, com 
jornadas e 
processos 
dinâmicos. explora movimentos, palavras e 

vozes das poetisas Melita Matsi-
nhe e Hirondina Joshua, através 
das suas escritas.

Se, por um lado, Lenna Ba-
hule é quem é responsável pela 

música, acompanhada pela 
sensualidade do gingar da mu-
lher moçambicana, por outro, 
Lucrécia Paco dá voz à palavra, 
sem deixar de lado aquele ca-
rácter teatral partícula.

Importa referir que perfor-
mance Fé-Menina será trans-
mitida, no dia 07 de Abril, às 19 
horas, no Facebook, noYouTu-
be da Fundação Fernando Leite 
Couto
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A Syrah Resources, uma empresa australiana espe-
cializada na mineração de grafite, concluiu, recen-
temente, a instalação, no solo norte-americano, de 
uma nova unidade industrial para o processamen-

to do grafite extraído nos seus projectos em Moçambique.

 “Esta conquista posiciona a 
Syrah cada vez mais como a op-
ção mais avançada fora da China 
para fornecimento verticalmente 
integrado de grafite natural para 
fabricantes de baterias nos EUA e 
Europa”, referiu o presidente exe-
cutivo da empresa, ShaunVerner.

Através de um comunicado, a 
empresa australiana avançou que 
já foi instalada a fornalha de trata-
mento do minério, que está a ser 
fornecido para potenciais clientes 
a título experimental e para ob-
tenção de certificações.

Por outro lado, a Syrah avan-
çou que uma decisão final de in-
vestimento para criação de uma 
fábrica definitiva em Vidalia, nos 
Estados Unidos, deverá ser toma-
da no segundo semestre do cor-
rente ano e, alimentada pela mina 
de Balama, província de Cabo 

Delgado, prevê produzir cerca de 
10 mil toneladas por ano.

Em 2020, a Syrah Resources 
viu-se obrigada a interromper 
os seus projectos de extracção 
de grafite devido à pandemia do 
novo coronavírus, uma vez que o 
Presidente da República introdu-
ziu restrições nas viagens e pela 
queda na demanda. Contudo, 
nos meados de Março corrente 
retomou as suas actividades antes 
do previsto. 

“A Syrah aumentará progres-
sivamente a utilização da unidade 
industrial e os volumes de produ-
ção, a par da reintegração total do 
contingente laboral”, anunciou. 

Importar referir que a China 
é o grande mercado e, no final de 
2019, a grafite passou também a 
abastecer a unidade em implanta-
ção nos EUA.

PUBLICIDADEGrafite do projecto de Balama testado 
nos Estados Unidos da América 

O Ministério da Saúde pretende vacinar cer-
ca de 70 mil professores do ensino primá-
rio na segunda fase de vacinação contra a 
pandemia do novo coronavírus que iniciou 
no segundo dia do mês em curso.

MISAU vai vacinar 70 mil professores do ensino primário

Segundo indicou a directo-
ra-adjunta de Saúde Pública, 
Benigna Matsinhe, a segunda 
fase da primeira ronda, que 
vai começar em breve, vamos 
alcançar 70 mil professores 
primários.

Matsinhe avançou que até 
ao momento foram vacinados, 
no país, um total de 3.604 dia-
béticos, 3.224 idosos, incluin-
do pessoas reformadas, além 
de mais de 400 trabalhadores 
de morgues e coveiros. 

“Dentro dos diferentes gru-
pos há os que, por algum moti-
vo, não foram elegíveis no mo-
mento da vacinação porque, 
entre outras razões, estavam 

doentes ou a amamentar”, 
referiu a directora adjunta de 
Saúde Pública para depois 
acrescentar que “a situação 
verificou-se principalmente no 
grupo de diabéticos e dos tra-
balhadores em morgues”. 

Se, por um lado, o Exe-
cutivo vai, nesta segunda fase 
da vacinação, continuar a 
vacinar diabéticos, doentes 
crónicos com terapia imunos-
supressiva, insuficiência car-
díaca e respiratória crónica, 
por outro, há possibilidade de 
os reclusos, pessoas em centros 
de acomodação, jornalistas e 
polícias com idade superior a 
50 anos serem imunizados.

As vacinas que Moçambi-
que usa para imunizar os gru-
pos de risco recebeu dos seus 
parceiros de cooperação, ou 
seja, 200 mil da China, 100 

mil da Índia e outras 384.000 
doadas no âmbito da iniciati-
va Covax, de onde se espera 
receber, até Maio, mais 1,7 
milhões de vacinas. 

Importa referir que o Mi-
nistério da Saúde tornou pú-
blico que espera vacinar 17 
milhões de pessoas até 2022. 
DS
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 Insurgentes abandonam Palma

Dois dias depois de a francesa, Total, evacuar 
todo o seu pessoal devido ao recrudescimen-
to da insegurança, na vila de Palma, as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) anunciaram, este 

domingo, o controlo total da Vila. A invasão que ocorreu 
no dia 24 de Março resultou em dezenas de vítimas mor-
tais e mais de dez mil pessoas abandonaram as suas ca-
sas, incluindo a destruição de diversas infra-estruturas 
sociais. O brigadeiro Chongo Vidigal, porta-voz do Tea-
tro Operacional Norte (TON), assegura que o próximo 
passo da intervenção das FDS será a garantia do regresso 
seguro dos deslocados.

Conhecidos por antecipar vi-
tórias com narrativas triunfalistas, 
quando no terreno ainda soam 
tiros, neste domingo foram mobi-
lizados alguns membros do gover-
no provincial, em Cabo Delgado, 
para testemunhar que já se pode 
caminhar pelas ruas desertas de 
Palma e que, de facto, a batalha 
que durou 12 dias desta vez foi 
vencida.

Revisitando as imagens do 
ataque a Palma é possível teste-
munhar o cenário apocalíptico 
que caracterizou a vila: corpos 
pelas estradas, infra-estruturas 
destruídas (hospitais, agências de 
BIM e Standard Bank), viaturas 
incendiadas incluindo pessoas 
que permaneceram nas matas da 
vila, retornando, timidamente, às 
suas casas. 

Para além da destruição e 
mortes até então não quantifi-
cadas, as acções macabras dos 
insurgentes em Palma obrigaram 
a deslocação de mais de dez mil 
pessoas. E a Total teve que eva-
cuar todo o seu pessoal, devol-
vendo às FDS a responsabilidade 
de assegurar a protecção das suas 
instalações em Afungi.

“Estamos agora a avançar 
para a outra fase um pouco crí-
tica, à semelhança da primeira, 
que é reconquistar e receber a po-
pulação que tinha fugido para as 
matas. É crítica porque precisa de 
muita acutilância, muita atenção, 
muita ponderação por parte das 

Forças, no sentido de receber essa 
população, mas ao mesmo tempo 
ir fazendo a profilaxia, para evitar 
que alguns elementos se apro-
veitem dessa situação e possam 
criar-nos problemas no terreno”, 
explicou o brigadeiro, citado pela 
RM.

“Palma está completamente 
tomada pelas Forças de Defesa e 
Segurança”, assegurou o briga-
deiro Chongo, acrescentando que 
houve clarificação da única área 
que faltava clarificar, nomeada-
mente o aeródromo da vila. 

Aliás, neste domingo, jorna-
listas da TVM e alguns órgãos 
seleccionados a dedo, foram tam-
bém levados para testemunhar a 
reconquista desta área. Desta vez, 
diferentemente do dia do primei-
ro ensaio de vitória, não foram 
recebidos a tiros.

O brigadeiro Chongo reco-
nheceu ser uma fase sensível, na 
medida em que exige muita aten-
ção e ponderação das FDS para 
que o regresso não se traduza em 
mais uma investida dos terroristas.

Por seu turno o Governador 
da Província de Cabo Delgado 
disse “a nossa presença é por sa-
bermos que as FDS se entrega-
ram à causa da pátria. O trabalho 
que foi feito fez com que o inimi-
go fosse derrubado", declarou em 
Palma.

Contrato com a DAG 
termina hoje e não será 

renovado

Palma é um estado de sítio 
não declarado. Só é possível cir-
cular com uma espécie de “guia 
de marcha”. Desde o ano passa-
do. Mas os terroristas, no dia 24 
de Março, misturando-se com 
os refugiados, conseguiram se 
introduzir.

E já no interior, cortaram as 
comunicações e bloquearam o 
acesso, através do cruzamento de 
Pundanhar para impedir que as 
FDS se recebessem o reforço da 
tropa instalada em Mueda, onde 
está o quartel militar.

Em meio a fogo cruzado, 
começou a badalada de salva-se 
quem puder. Falava-se de 100 
terroristas que, com recursos a ar-
mas de fogo e brancas, aterroriza-
ram as populações, puseram em 
sentido as FDS, enquanto a DAG, 
que se mobilizou no primeiro mi-
nuto, mostrava dificuldades em 
distinguir os militares dos terro-
ristas por causa dos fardamentos.

Curiosamente, o horror re-
crudesceu na mesma semana em 
que deviam iniciar as operações 
da Total, que precisa arrancar 
com o trabalho de Afungi, o mais 
rápido possível, para cobrir o ca-
lendário de início de exploração 
de Gás em 2024. Ainda curioso, 
os terroristas mandam um sinal 
de grandeza no mesmo momento 
em que findava o contrato com 
os mercenários da DAG, cujo 
vínculo com o Estado termina 

esta terça-feira, 06 de Abril e 
não será renovado, segundo apu-
rou o Evidências de fonte bem 
posicionada.

E cresce mais a curiosidade, 
quando este golpe de terroristas 
se dá nos mesmos dias em que 
o Governo se gabou da criação 
de um tal Comando Operativo 
Especial de Afungi, voltado à 
protecção do Projecto de Gás. E 
com todo empenho heróico dos 
militares na linha da frente, os 
terroristas alcançaram os seus ob-
jectivos: a Total não retomou as 
actividades e paralisou comple-
mente as operações, colocando 
na incerteza seu investimento de 
20 mil milhões de dólares. Afinal, 

o Governo não conseguiu garan-
tir segurança no perímetro dos 
25 Km condicionados pela Total 
para segurança do complexo in-
dustrial daMozambique LNG.

Dos contornos do ataque, de-
preende-se que os terroristas esta-
vam à espera desses todos acon-

tecimentos para exporem a sua 
musculatura, e provar ter toda in-
formação estratégica das opera-
ções, de tal forma que a operação 
da passada quarta-feira (24) não 
foi coincidência dos factos.

A DAG, a empresa militar 
privada contratada pelo Minis-
tério do Interior para apoiar as 
FDS no combate ao extremismo 
violento, está de saída de Mo-
çambique, um ano depois da as-
sinatura do primeiro contrato. A 
empresa não conseguiu a terceira 
renovação do contrato com o Go-
verno, apesar de propaganda que 
fez para prorrogar a sua presença 
em Moçambique.

Seu líder e fundador Lionel 
Dyck, coronel zimbabweano na 
reserva, disse em entrevista à 
BCC que a DAG tinha alertado 
sobre a iminência do ataque à vila 
de Palma, mas seu alerta não fora 
levado a sério. Na mesma entre-
vista, o coronel que já combateu 
contra a guerrilha da Renamo a 
pedido do Governo de Samora 
Machel, denunciou que as FDS 
estão desmoralizadas e não têm 
equipamento apropriado para 
conter a guerrilha. Durante os 
ataques à vila dePalma, a DAG 
fez um trabalho notável na eva-
cuação aérea das vítimas, maiori-

tariamentedirigentes locais e tra-
balhadores de empresas ligadas 
aos projectos de gás da bacia do 
Rovuma. No entanto, nem a sua 
propaganda sobre o despreparo 
das FDS e nem o trabalho feito 
neste ataque conseguiu comover 
o Governo a renovar contrato.

ÚLTIMA HORA

Nelson Mucandze

Doze dias depois 

FDS prometem regresso seguro dos deslocados nos próximos dias
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A atitude prudente 
em relação aos 
investimentos deve 
também estender-
se aos aspectos 
relacionados com a 
gestão do património da 
instituição.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, in-
centiva o INSS a continuar a apostar em 
investimentos sustentáveis e rentáveis, 
com vista a viabilizar os fundos de reser-
va, de modo a contribuir para incremento 

de mais postos de trabalho.

PR encoraja INSS a apostar mais em 
investimentos sustentáveis

Filipe Jacinto Nyusi falava 
durante o acto de inaugura-
ção do edifício da Delegação 
Distrital do INSS de Matu-
tuine, localizado na Ponta 
D’ Ouro, na localidade de 
Zitundo, no distrito de Matu-
tuine, província de Maputo.

“A atitude prudente em 
relação aos investimentos 
deve também estender-se aos 
aspectos relacionados com a 
gestão do património da ins-
tituição”, acrescentou o Pre-
sidente da República.

O estadista moçambi-
cano exortou para que se 
paute pela conservação e 
valorização do novo edifício 

da delegação provincial de 
Matutuine, porque, segundo 
destacou, a valorização per-
manente das infra-estruturas 
depende da forma como 
são construídas, usadas e 
mantidas.

O Chefe do Estado desa-

fiou o Ministério do Trabalho 
e Segurança Social, através 
do INSS, a continuar a tra-
balhar com vista a garantir 
uma maior cobertura pessoal 
e territorial do Sistema de 
Segurança Social; assegurar 
a recuperação das contribui-
ções em dívida e aumentar 
o número de contribuintes 
(empresas), beneficiários (tra-
balhadores) e Trabalhadores 
por Conta Própria (TCP) e 
melhorar a qualidade e efi-
ciência do Sistema.

Apontou ainda a neces-
sidade de se avaliar a perti-
nência ou não da exposição 
de fundos de reserva e depó-

sitos a prazo, no lugar de se 
encontrar outras formas que 
garantam uma melhor renta-
bilização e estudar a aplica-
bilidade da recomendação da 
Comissão Consultiva do Tra-
balho, no que se refere à revi-
são do Estatuto orgânico do 

INSS para adequá-lo à nova 
realidade socioeconómica do 
País.

O edifício inaugurado 
pelo Chefe do Estado ocupa 
uma área de 360m², sendo 
264m² para o funcionamen-
to dos Serviços da Delega-
ção Distrital do INSS e 96m² 
para o arrendamento. A De-
legação Distrital do INSS de 
Matutuine assiste os Postos 
Administrativos de Bela Vista 
Sede, Zitundo, Catembe Nsi-
me, Catuane e Machangulo.

O Sistema de Segurança 
Social contava, a nível nacio-
nal, até ao mês de Fevereiro 
do ano em curso, com mais 
de 133 mil contribuintes, 
mais de 1.600.000 beneficiá-
rios, incluindo os abrangidos 
pelo regime dos TCP e acima 
de 100 mil pensionistas.

A infra-estrutura foi cons-
truída com o objectivo de 
proporcionar atendimen-
to condigno aos utentes do 
Sistema de Segurança So-
cial, nomeadamente os be-

neficiários (trabalhadores), 
pensionistas e contribuintes 
(empresas).

O projecto do edifício da 
Delegação Distrital de Matu-
tuine foi desenvolvido pelos 
técnicos do INSS e constitui 
um modelo semelhante ao 
dos edifícios implantados e 

em funcionamento nos Dis-
tritos da Manhiça, na pro-
víncia de Maputo; Vilankulo, 
na província de Inhamba-

ne; Marromeu, em Sofala; 
Cuamba, em Niassa; Mon-
tepuez, em Cabo Delgado; 
Monapo, em Nampula; Ka-
Mubukwana, na Cidade de 
Maputo; Manica, na provín-
cia do mesmo nome e Ca-
hora Bassa, na Província de 
Tete.

 Fotos: https://www.inss.gov.
mz/noticias/974-pr-quer-mais-
-investimentos-sustentaveis-e-ren-
taveis.html
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Nosso compromisso é com a verdade

A Montepuez Ruby Mining (MRM) continua 
focada na redução do impacto da explora-
ção mineira no ambiente, por isso, utilizan-
do estudos ambientais comprovados para 
se orientar, a empresa pretende cumprir e 

exceder as melhores práticas internacionais, de modo 
a mitigar os efeitos da mineração nas suas operações.

“Preenchemos as nossas 
minas a céu aberto, recolhe-
mos sementes de plantas e 
árvores indígenas do solo su-
perfi cial e criámos um banco 
de sementes para replantar 
a vegetação, a fi m de de-
volver a terra ao seu estado 
original na primeira opor-
tunidade. Não utilizamos 
produtos químicos perigosos 
para a saúde e reciclamos a 
água utilizada nas nossas la-
vouras”, declarou Amarildo 
Teixeira, Director de Saúde 
e Segurança no Trabalho. 

Na semana passada, foi 
celebrado o Dia Mundial da 

Água, com o lema “A valori-
zação da água”, o qual, para 
a mineradora, está em linha 
com as suas práticas na ges-
tão deste líquido. 

A MRM acompanha de 
perto a utilização da água no 
processo mineiro, para asse-
gurar a sua utilização susten-
tável, avaliando a vida útil 
do lençol freático e imple-
mentando as boas práticas 
ambientais, para assegurar a 
sua racionalização. 

Entre as boas práticas de 
gestão da água na MRM, 
destacam-se a reutilização 
da água de esgotos domés-

DESTAQUE

MRM reutiliza água no seu processo de mineração

As avaliações 
deste ano 
são mais 
importantes e 
valiosas do que 
em qualquer 
ponto da sua 
história de 28 
anos, dadas 
as condições 
económicas sem 
precedentes 
criadas pela 
pandemia global.

ticos; recirculação da água 
utilizada no processamento 
do minério; monitorização 
da qualidade da água; utili-
zação de testes interlaborato-
riais; bem como sensibiliza-

ção dos trabalhadores para a 
utilização racional da água. 

ARA NORTE, através da 
licença de utilização e explo-
ração de água n.º 049/2016, 
onde foram fi xados limites 

máximos mensais e anuais. 
E é dentro destes intervalos 
que a MRM desenvolveu 
um plano mensal e anual de 
monitorização do consumo 
de água. 

O Standard Bank foi, recentemente, nomea-
do o Melhor Banco no Continente Africa-
no, no decurso da 28ª cerimónia dos pré-
mios anuais da Global Finance para os 
Melhores Bancos do Mundo.

Standard Bank nomeado melhor banco de África

Os prémios surgem numa 
altura em que a indústria 
bancária tem desempenha-
do um papel importante no 
apoio às empresas e clientes 
afectados pela Covid-19. 
Eles demonstram o empe-

nho do Grupo Standard 
Bank em promover o desen-
volvimento socioeconómico 
nos mercados onde opera, 
no continente africano.

Os vencedores dos pré-
mios deste ano são os bancos 

mental na recuperação eco-
nómica em todo o mundo. 
Os prémios de Melhor Ban-
co destacam os líderes na 
restauração do crescimento 
e no mapeamento de um ca-
minho a seguir", disse Joseph 
Giarraputo, editor e director 
editorial da Global Finance.

"As avaliações deste ano 
são mais importantes e va-

liosas do que em qualquer 
ponto da sua história de 28 
anos, dadas as condições 
económicas sem precedentes 
criadas pela pandemia glo-
bal", frisou.

Importa referir que to-
das as selecções foram feitas 
pelos editores da Global Fi-
nance, após consultas com 
executivos fi nanceiros de 
empresas, banqueiros e con-
sultores bancários, para além 
de analistas de todo o mun-
do. Ao seleccionar estes ban-
cos de topo, a Global Finan-
ce considerou factores que 
variavam desde o objectivo 
quantitativo até ao subjecti-
vo informado.

Os critérios objectivos 
considerados para nomea-
ção do Standard Bank in-
cluíram o crescimento dos 
activos, rentabilidade, alcan-
ce geográfi co, relações estra-
tégicas, desenvolvimento de 
novos negócios e inovação 
em produtos. Os critérios 
subjectivos incluíam as opi-
niões de analistas de acções, 
analistas de notação de cré-
dito, consultores bancários e 
outros envolvidos no sector.

que responderam, cuidado-
samente, às necessidades dos 
seus clientes em mercados 
difíceis e conseguiram resul-
tados signifi cativos, ao mes-
mo tempo que lançaram as 
bases para o sucesso no futu-
ro, de acordo com a Global 
Finance, publicação norte-
-americana que tem mais de 
50 mil leitores em 189 países.

"Os bancos estão a de-
sempenhar um papel funda-
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Oitenta mil garrafas por hora repre-
sentam a capacidade de produção da 
mais recente fábrica de Cervejas de 
Moçambique (CDM), recentemente 
inaugurada pelo Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, no histórico distrito de Marra-
cuene, na província de Maputo. 

São no total 10 agricultores de contacto perten-
centes a sete dos vinte povoados abrangidos 
pelo Projecto Vila Sustentável de Molumbo 
(PVSM), província da Zambézia, que estão a 
ser capacitados em matérias ligadas à produ-

ção de fertilizantes orgânicos com recurso a minhocas 
de superfície do tipo vermelhas (género Eisenia). Es-
tas minhocas são misturadas com restos de culturas 
(ou outro material vegetal) e estérico bovino ou capri-
no, promovendo deste modo a decomposição dos com-
ponentes desta mistura numa tecnologia denominada 
vermicompostagem.

Falando no acto de lança-
mento deste novo empreen-
dimento da CDM, Filipe 
Nyusi, indicou que a fábrica 
irá abastecer-se de matéria-
-prima nacional, uma medi-
da que, segundo sublinhou, 
visa alavancar e promover 
a participação do sector fa-
miliar, transformando-o em 
agricultura comercial.

Nyusi sustentou que 
grande parte da produção 
da mandioca produzida na 
província de Nampula era 
para o consumo “ mas agora 
os produtores estão a traba-
lhar com a garantia de ven-
derem o seu produto, visto 

haver um mercado para o 
efeito.

Por sua vez, o Presidente 
do Conselho Administrativo 
(PCA) da CDM, Tomás Sa-
lomão, salientou que a nova 
fábrica tem como desafi o 
abastecer todos os mercados 
da região, o que, segundo 
ele, contribuirá no reforço 
das unidades do vale do In-
fulene, Beira e Nampula.

Refi ra-se que as obras 
de construção do novo em-
preendimento de produção 
de cerveja arrancaram em 
Dezembro de 2018 e estão 
avaliadas em 180 milhões 
de dólares. Trata-se de uma 

Esta capacitação é minis-
trada pelos técnicos do PVSM 
que para a componente agrária, 
têm como principal objectivo 
introduzir inovações e tecnolo-
gias para aumento da produção 
e produtividade dos recursos no 
cultivo de tomate, cebola, pimen-
to e milho, bem como em técni-
cas de construção de camas para 
a produção do vermicomposto.

A introdução desta tecno-
logia (a vermicompostagem) é 

considerada pioneira por par-
te dos agricultores do Distrito 
de Molumbo que vêem usando 
fertilizantes químicos com um 
custo elevado e nalgumas vezes 
de acesso limitado. O vermi-
composto quando comparado 
a fertilizantes químicos tem a 
vantagem de reduzir o impacto 
ambiental e pode ser produzido 
a nível local.

Para  a  concretização  da  ini-
ciativa,  o  PVSM  entregou  mi-

DESTAQUE

Capacidade de produção avaliada em 80 mil 
garrafas por hora

Tecnologia de Compostagem chega a distrito de Molumbo 
através do Projecto Vila Sustentável de Molumbo

obra que ocupa uma área 
total de 71 hectares, equiva-
lente a 71 campos de futebol.

Com este edifício, a CDM 
passa a contar com um total 
de 4 fábricas no país, estan-

do os primeiros três implan-
tados nas cidades de Mapu-
to, Beira e Nampula.

nhocas  vermelhas  aos  agricul-
tores  de Molumbo  provenientes  
da  Delegação  Distrital  do  Cen-
tro  de  Investigação  de  Transfe-
rência  de Tecnologias para o De-
senvolvimento Comunitário de 
Caia, na província de Sofala. As 
minhocas entregues permitiram  
estabelecer  10  camas de vermi-
compostagem  que  serão  geridas 
por  10 agricultores  de  contacto  
selecionados  na  região  e  que  

receberam  treinamento.  Estas  
camas visam essencialmente do-
tar os agricultores de contacto de 
capacidade para a sua replicação 
nos restantes povoados em que o 
projecto actua. 

Albino Banco, agricultor 
do povoado de Mongessa, no 
distrito de Molumbo mostra-se 
optimista nesta nova tecnologia 
que está sendo implementada e 
acredita que irá reduzir os custos 

de dois mil e quinhentos meticais 
que vinha gastando com a com-
pra de fertilizantes químicos.

Outro agricultor é Adelino 
António, do povoado de Malu-
wa, que referiu que esta capaci-
tação em vermicompostagem  irá  
ajudar  a  aumentar  a  produção  
e  manter  os  níveis  vegetativos  
dos produtos para melhor alcan-
ce da produção e produtividade. 

Importa referir que o PVSM 
é um projecto de desenvolvimen-
to comunitário integrado basea-
do na disseminação de conheci-
mento cientí� co e transferência 
de tecnologias e é implementado 
pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, atra-
vés do Centro de Investigação 
eTransferência de Tecnologias 
para o Desenvolvimento Comu-
nitário (CITT) com o � nancia-
mento do  Banco  Islâmico  de  
Desenvolvimento  e  do  Fundo  
de  Solidariedade  Islâmica  para  
o Desenvolvimento.

Da nova fábrica da CDM 
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Câmara de Petróleo e Gás condena atentados 
terroristas em Palma

A Câmara Moçambicana de Petróleo e 
Gás, em comunicado de imprensa, con-
denou, na semana passada, os atenta-
dos terroristas de Palma, região norte 
da província de Cabo Delgado, nos mais 

veementes termos e expressa as suas sinceras con-
dolências a todas as vítimas dos atentados. 

“Os nossos pensamentos e 
orações estão com as famílias 
dos falecidos, feridos e deslo-
cados”, declara a agremiação, 
num comunicado assinado 
por Florival Mucave, CEO da 
câmara de gás e petróleo de 
Moçambique, que diz estar 
confi ante na possibilidade de 
o Governo conseguir garantir 
uma solução duradoura dos 
problemas que assolam Cabo 
Delgado e que poderá propor-
cionar um ambiente propício 
para a realização de investi-
mentos multi-bilionários em 
Moçambique.

“Estamos empenhados em 
trabalhar com o Governo, as 
empresas de energia e a socie-
dade civil para garantir que tais 
actos não possam perturbar a 
estabilidade de Moçambique 
e a execução de importantes 
projectos de energia que são tão 
fundamentais para o crescimen-

to económico do nosso país e o 
avanço da prosperidade global”, 
disse Florival Mucave, CEO da 
Câmara de Petróleo e Gás de 
Moçambique.

Aquela agremiação não tem 
dúvidas de que estes ataques são 
especialmente direccionados 
para afectar negativamente os 
investimentos em projectos de 
petróleo e gás em Moçambique 
e aterrorizar a população local. 

“O ataque a Palma tinha 
como objectivo específi co minar 
o projecto pioneiro de US$23 
mil milhões denominado Mo-
zambique LNG e liderado pela 
Total”, assegura.

O comunicado lembra que 
é o maior Investimento Estran-
geiro directo no continente afri-
cano. O projeto Mozambique 
LNG posiciona Moçambique 
como o terceiro maior expor-
tador de gás globalmente até 
2045. Prevê-se que duplique o 

Covid-19 não atrapalha inscrição dos 
contribuintes em Gaza

Apesar da pandemia que tem vindo a as-
solar o país e o mundo, a inscrição de 
contribuintes e benefi ciários, durante o 
primeiro trimestre, ultrapassou a meta 
planifi cada em 100,98 por cento na pro-

víncia de Gaza, região sul de Moçambique.

As acções de consciencia-
lização a trabalhadores e em-
pregadores junto a empresas 
e associações sócio econó-
micas que tem sido levadas 
a cabo por equipas móveis 
do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), bem 
como junto aos balcões da 
delegação provincial de Gaza 
que estão a contribuir para a 
entrada de mais contribuintes 
e benefi ciários no sistema de 
segurança social obrigatório.

Falando por ocasião do 
encerramento do seminário 
de divulgação do sistema de 
segurança social obrigató-
ria, a delegada do INSS em 
Gaza, Eugénia Sumate, rei-
terou o comprometimento de 
continuar com a mesma dinâ-
mica do sector, tendo em vis-
ta o alcance da meta do ano 
e do quinquénio e prometeu 
trabalhar com a sua equipa 
para encontrar soluções para 
as questões abordadas na re-

ferida formação, que tinha 
como benefi ciários os gesto-
res de empresas e os parceiros 
sociais.

Disse ainda que, o sector 
compromete-se em a investir 
nos sistemas de atendimen-
to para responder ao cida-
dão com maior celeridade e 

atempada.
Por sua vez, o director dos 

Serviços Províncias de Justiça 
e Trabalho, Manuel Machan-
guane, considerou a divul-
gação da legislação sobre a 
segurança social obrigatória e 
auscultação das preocupações 
dos contribuintes e benefi -

PIB de Moçambique até 2035, 
sublinhando o impacto trans-
formador deste projecto no país, 
nos seus cidadãos e nos estados 
vizinhos.” 

O projecto irá fundamen-
talmente reformular o perfi l de 
Moçambique elevando-o de um 
dos países mais pobres do mun-
do para, possivelmente, um país 
de rendimento médio”.

“Apelamos à comunidade 

internacional para que apoie o 
Governo de Moçambique nos 
seus esforços para lidar com o 
terrorismo em Cabo Delgado. 
O terrorismo é um problema 
global e, portanto, Moçambique 
não pode ser deixado sozinho 
nesta luta”, lê-se na nota, em que 
a Câmara de Petróleo e Gás de 
Moçambique compromete-se a 
trabalhar em estreita colabora-
ção com o Governo de Moçam-

bique, investidores estrangeiros 
e actores locais para capacitar 
os empresários moçambicanos 
e posicioná-los para aproveitar 
as inúmeras oportunidades que 
Moçambique oferece.

 “Vamos trabalhar sem des-
canso para cumprir as expecta-
tivas de milhões de moçambica-
nos, garantindo o fornecimento 
do primeiro gás do projecto Mo-
çambique LNG até 2024”, lê-se.

ciários uma proactiva que 
o INSS tem encontrado no 
sentido de divulgar os seus 
serviços, bem como as inova-
ções trazidas no atendimen-
to ao utente, sobretudo o 
alargamento de cobertura de 
protecção social dos traba-
lhadores por conta própria.

Machanguane apontou 
ainda, a informatização do 
sistema de segurança social 
como tendo sido um dos 
maiores ganhos que o bene-
fi ciário e o contribuinte ob-
tiveram como vantagem nos 
últimos tempos, visto que é 
inquestionável a celerida-
de no tratamento de vários 
processos, os pagamentos de 
contribuições, entre outras 
solicitações.


