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Philipe Gagnaux avisa sobre agravamento de medidas contra Covid-19

PUBLICIDADE

Guerra no Norte vai 
agudizar-se em 2021

PUBLICIDADE

Analistas dão nota 
negativa ao 1º ano de 
governação de Nyusi

Confinamento 
trará mais 

mortes 
colaterais

Profetiza Egídio Guambe

- Os números de infectados e de mortos têm 
estado a atingir novos máximos
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PR apela para rendição de Mariano Nhongo
O Presidente da República, Filipe Nyusi, exigiu que o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano 
Nhongo, deponha as armas “antes que seja tarde”. Nyusi pediu ainda que as FDS sejam implacáveis em Cabo 
Delgado. Ele voltou a apelar ao líder da Junta Militar e aos dissidentes a entregarem as armas e a aderirem ao 
processo de DDR.

Philipe Gagnaux reage às novas medidas contra a Covid-19

Com o confinamento teremos 
mais mortes colaterais
Ainda não são os 20 
milhões de infectados 
que o Governo perspecti-
vava. Mas os números de 
infectados e de mortos 
têm estado a atingir a 
cada dia novos máximos. 
Enquanto novas estirpes 
do vírus são anunciadas 
no mundo, e Moçambique 
espera pela vacinação 
no segundo semestre, o 
Governo volta a agravar 
as medidas de prevenção. 
Então escolhemos esta 
altura para voltar a ouvir 
o médico Philipe Gagnaux, 
que olha com estranheza 
para estas restrições.

Elton Pila

T
emos os 
números de 
infectados a 
subir expo-
nencialmente, 

com recordes de infec-
ções diárias. Como olha 
para esta evolução?

-Tenho repetido constante-
mente que há muitas falá-
cias na contagem e algumas 
interpretações negativistas 
na avaliação dos números. 
Todas as epidemias começam 
com um caso e vão evoluin-
do de forma “quase” expo-
nencial. Cada indivíduo que 
contrai o vírus transmite a 
muitos mais e cada um de-
les também, assim sucessi-
vamente. Portanto, é normal 
que os casos aumentem, se-
não não seria uma epidemia. 
Note que nas entrevistas e 
declarações anteriores adverti 
que os casos iriam aumentar, 
e adverti que se fizéssemos 
um lockdown baseado er-
radamente num número de 
testados tão baixo teríamos 
complicações para números 
mais altos. 

Mas este aumento o que 
nos diz da evolução da 
Covid-19?

-É normal que haja um au-
mento de severos e óbitos 
também, visto que temos 
talvez já 10/15% da popula-
ção que já teve Covid-19. Ou 
seja, entre 3 a 5 milhões de 
pessoas já estiveram em con-
tacto com o vírus. Há muita 
gente que morre por outras 
causas, se testar positivo 
será mais uma morte com 
Covid-19 e não por causa da 
Covid-19.
Mas se notarmos a declara-
ção na conferência de im-
prensa, apenas 50% das ca-
mas estão preenchidas com 
internamentos. Portanto, 
está claro que se estamos 
preocupados com mais casos 
graves que necessitem real-
mente ser postos nos cuida-

dos intensivos a solução é 
aumentar camas e deixar a 
sociedade seguir as suas ac-
tividades normais, normal-
mente. Ou seja, resolver o 
problema sem causar proble-
mas maiores que o próprio 
problema.

Esta evolução terá mais a 
ver com a nova estirpe ou 
pelo descaso na quadra 
festiva?

-Não acredito que seja a nova 
estirpe, porque há novas mu-
tações várias vezes por mês e 
continuará a acontecer. O au-
mento de testes sempre leva 
ao aumento dos positivos. 
Este fenómeno irá durar até 
se atingir um limiar que pode 
ser a tal imunidade do reba-
nho. Não nos esqueçamos que 
poderemos ter mais de 20 mi-
lhões de pessoas (cumulativo) 

com contacto com o vírus.   
Portanto, não se entende essa 
nova vaga de dramatização. 
Estamos a viver um processo 
normal de disseminação do 
vírus. A quadra festiva pode 
ter participado de um aumen-
to de casos, mas não é signi-
ficativo.
Deixemos de dar tanta im-
portância aos testes positivos. 
O importante é debruçar-se 
sobre a letalidade dessas no-
vas estirpes e até agora há 
consensos que não são letais. 
Portanto, é outra publicida-
de que cria pânico para levar 
as pessoas a vacinar. Quando 
também não há pressa nem 
necessidade de vacinar a po-
pulação em geral.

Mas temos estado a 
saber de mais mortos do 
que no passado. Isso não 
nos deve preocupar?

“A vacina não irá garantir que não haja sintomas, apenas espera-se que sejam mais ligeiros”.

PR anuncia novas 
medidas de prevenção da 
Covi-19
O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, anunciou, semana 
passada, numa comunicação 
à Nação, novas medidas de 
prevenção e contenção da Co-
vid-19, no âmbito do Estado de 
emergência decretado no ano 
passado.
Entre as medidas anunciadas 
pelo estadista, reforça-se a exi-
gência do teste à Covid-19 para 
quem quer entrar no País, ago-
ra sem excepções, e a medida se 
aplica a todos os viajantes, ape-
lando a que cada um se mante-
nha actualizado sobre as normas 
em vigor em todos os países por 
onde vai circular.
Na sua comunicação, o Chefe do 
Estado acrescentou que toda a 
actividade comercial passa a ter 
o seu encerramento às 18h00, 
sendo que os restaurantes po-
dem fechar mais tarde, até às 
20h00 de segunda à sexta, e às 
15h00, aos fins-de-semana.
Segundo o PR, bares, disco-
tecas, salas de jogo, casinos e 
bancas de venda de bebidas 
voltam a fechar na nova fase de 
restrições, assim como ginásios e 
piscinas públicas, mantendo-se 
abertos espaços públicos como 
calçadões para caminhadas, sem 
aglomerações.
As praias estarão também in-
terditas a quem as procura para 
recreação e lazer, numa altura 
em que a afluência crescia, dado 
ser esta a época mais quente e 
de férias no país.
O número máximo de partici-
pantes em eventos privados é 
reduzido para 30, podendo che-
gar aos 50 desde que ao ar livre, 
devendo os mesmos decorrer até 
às 20h00. O número de partici-
pantes em cerimónias de cultos 
religiosos está limitado a 50 e os 
funerais e velórios não podem 
juntar mais que 20 pessoas, 10 
caso a morte tenha sido provo-
cada por Covid-19.
O Governo moçambicano reco-
menda ainda o recurso ao tele-
trabalho e uso de novas tecnolo-
gias, sempre que possível.
Após 21 dias em vigor, a partir 
das 00h00 de sexta-feira, será 
feita nova avaliação das me-
didas, ou seja, depois de 04 de 
Fevereiro, com base na evolução 
dos casos de Covid-19.
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-Devemos nos preocupar em 
dar mais cuidados de saúde 
a esses raros susceptíveis. 
Quando tens mais casos acti-
vos terás sempre mais mortes 
que muitas vezes não são por 
Covid-19, mas sim com Co-
vid-19. Não podemos esque-
cer que o motivo de medidas 
das afastamento é apenas 
para evitar o colapso dos ser-
viços de saúde. 
Ora, as mortes que estão a 
aumentar não são controla-
das por medidas de preven-
ção, elas apenas adiariam 
essas mortes. Temos que in-
vestir nos cuidados. 

A segunda vaga

A Europa fez pouco de 
uma possível nova vaga 
e hoje está a entrar em 
novo confinamento. Não 
corremos esse risco?

-Não há certeza que seja uma 
segunda vaga, pois todos os 
anos há vagas no Inverno 
(em geral) de qualquer vi-
rose. É óbvio que o mesmo 
pode acontecer com a Co-
vid-19, pois também é um ví-
rus. Sempre existe esse risco 
de entrarmos para um novo 
confinamento, pois são mui-
tas vezes decisões políticas. 
Mas seria um erro. Se a pri-
meira vaga não foi grave, a 
segunda tem poucas chances 
de o ser. Em Moçambique 
pode ser apenas uma maior 
disseminação normal com a 
evolução da epidemia.

Mas está claro que esta-
mos a morrer mais. Logo, 
é mais grave do que a 
primeira.

-Não. É a primeira vaga 
que está em continuação da 
epidemia. Neste momento 
tens o dobro ou o triplo das 
pessoas a terem a infecção 
ao mesmo tempo, portanto 
também há uma proporção 
maior de mais graves. Mas, 
na minha opinião, são mais 
pessoas a morrer por ou-
tras causas. Há mais pessoas 
com o vírus e essas pessoas 
também morrem. Quando a 
OMS mudar a definição dos 
casos de morte “com” teste 
positivo para morte “por” 
Covid os números vão dimi-
nuir.
O importante é aceitar que a 
Covid-19 é apenas mais uma 
doença que talvez até já exis-
ta há mais tempo, mas como 
é benigna passou despercebi-
da até se fazerem testes du-
vidosos. Antes desta histeria 
colectiva as pessoas morriam 
com diagnóstico fisio-patoló-
gico de causas como diabe-
tes, AVCs, infartos cardía-
cos, pneumonias e por outras 

causas. 
Outro aspecto importante é 
para que serve ter hospitais 
capazes de receber doentes 
quando mesmo os graves que 
vão ao hospital muito poucos 
deles sobrevivem? Por exem-
plo, na Itália, 0,5% dos infec-
tados são graves e precisam 
de internamento e eventuais 
cuidados intensivos com 
ventiladores. Ora, apenas 
10% destes doentes graves 
sobreviveram. Sendo assim, 
os outros 90%, mesmo ten-
do acesso ao hospital, estão 
condenados à morte. Signifi-
ca que 90% dos graves irão 
falecer mesmo com os SNS 
intactos. Será que se justifi-
ca o lockdowns? Para salvar 
apenas 10% dos 0,5% graves. 
Mas quantos morrem por 
consequências da destruição 
da economia? Quantos mor-
rem por ficar em casa e não 
ir fazer o controlo das suas 
doenças crónicas?

Na sua perspectiva, um 
possível lockdown seria 
um erro?

-Nas nossas condições socio-
-económicas restringir as ac-
tividades de sobrevivência da 
população mais pobre, mais 
os aspectos médicos descri-
tos, traria mais problemas do 
que soluções.
Os lockdowns não tiveram 
o sucesso esperado e se hou-
ve foi transitório, apenas se 
vive a ilusão de adiar o pro-
blema. Com o confinamento 
causam-se mais mortes cola-
terais, o que teria consequên-
cias catastróficas. Ainda mais 
tratando-se de uma virose 
que causa menos mortes que 
a malária.

A vacina, as prioridades e 
o novo confinamento

Enquanto temos casos a 
aumentarem a vacinação 
só começa em Junho. 
Como olha para isso?

-A vacina parece-me de pou-
ca utilidade no nosso con-
texto. Acho que mesmo no 
contexto ocidental, inclusive 
os próprios fabricantes con-
fessam a provável ineficácia 
contra essas novas estirpes. 
Ora, lembrar que surgem cer-
ca de 3 mutações por mês. 
Não que isso seja preocupan-
te, pois elas não são mais por 
enquanto mais agressivas. 
Também há quem diga, mas 
precisa-se confirmar, que não 
irá diminuir as formas gra-
ves (o que é muito estranho), 
talvez até aumentá-las pois 
a pneumonia intersticial é 
de facto uma reacção muito 
forte ao vírus. Enfim, have-

ria que ter mais prudência 
antes de administrar a vaci-
na massivamente, pois não 
há pressa perante a relativa 
benignidade da Covid-19 em 
Moçambique em particular. 
Acredito que possa ter uma 
utilidade contra o pânico e 
acalmar psicologicamente 
as pessoas e justificar que 
se terminem as medidas de 
prevenção de pouca utilida-
de contra a Covidi-19 e com 
outros danos colaterais. De-
pois onde vamos arranjar 10 
milhões de doses para tentar 
garantir uma eventual pro-
tecção comunitária. 
Felizmente, a epidemia con-
tinua a propagar-se de forma 
relativamente benigna, fazen-
do seu papel de imunização 
também. Agora, se o vírus 
pode ser apanhado várias 
vezes o que nos garante que 
depois da vacinação não terá 
também o mesmo problema? 
Existem ainda muitas incóg-
nitas tanto sobre a segurança 
(efeitos colaterais/secundá-
rios a curto médio e longo 
prazo), bem como sobre a 
real eficácia da vacina sobre 
a epidemia, agora ainda mais 
com o aparecimento de novas 
estirpes.
Note que pessoalmente não 
acredito que reinfecte várias 
vezes num curto período de 
tempo. Podemos ter testes 
falsos positivos ou uma cura 
mais lenta, daí que possa se 
testar positivo por mais tem-
po.

Outros países têm esta-
do a identificar priorida-
des para vacinação. Quais 
acha que devem ser as 
nossas?

-Todo o mundo irá fazer isso, 
pois não dispõem por en-
quanto de vacinas em quan-
tidade suficiente para toda 
a população. Como já disse, 

eu não acredito que a vaci-
na vá resolver o caos que o 
pânico quase generalizado 
provocou pelo mundo fora. 
Depois permite observar se 
há efeitos secundários ou ne-
fastos a curto e médio prazo. 
Se eu fosse a favor da vacina 
imediata (poderei vir a ser a 
favor com o tempo) vacinaria 
só pessoas com comorbidades 
sérias que entram no grupo 
de susceptíveis. E os voluntá-
rios que se sentissem à von-
tade com uma vacina ainda 
não testada pelo tempo.
No entanto, seria muito bom 
que a vacina criasse uma ilu-
são, igual a que a C0vid-19 
criou, que nos permitisse sair 
destas medidas amputantes.
Mas o mais importante, mes-
mo que eu esteja errado na 
minha avaliação da virulên-
cia deste vírus, uma coisa é 
certa e todo o mundo deve 
ter especial atenção (mais 
do que a vacinação), pois a 
mortalidade pode continuar 
caso não se cuide e garanta 
a continuidade dos seus tra-
tamentos. Por isso, cuidar e 
dar muita atenção é a acção 
prioritária. A vacina não irá 
garantir que não haja sinto-
mas, apenas espera-se que se-
jam mais ligeiros

E já ouvimos caso de 
uma pessoa que morreu 
mesmo depois da vaci-
na. É uma prova de que 
a vacina não dá grandes 
garantias?

-Não, todas as vacinas do mun-
do têm possibilidade de criar 
reacções adversas, mesmo as 
que se provaram eficazes ao 
longo do tempo. Existem vá-
rias razões para uma possível 
reacção negativa no momento 
da administração da vacina. 
As mais graves são a “alergia 
grave” e o choque vazo-vagal-

-hipotensão. 

Foi decretado um agrava-
mento de medidas contra 
a Covid-19. Os números, 
que são os maiores desde 
que a pandemia começou, 
justificam estas medi-
das?

-Para justificar as medidas te-
mos de analisar o objectivo, 
que pode ser epidemiológico, 
social, político, etc. Epidemio-
logicamente, acho que são de 
utilidade pouco significativa. 
No entanto, preservam em 
grande parte a economia com-
parada com as primeiras im-
plementadas durante o estado 
de emergência. A eficácia das 
medidas não é consensual, par-
ticularmente num país onde 
a imunidade é das melhores e 
onde existem poucos susceptí-
veis de descompensar “aguda-
mente” das suas comorbidades.  
Temos as justificações sociais, 
ligadas ao pânico e a ignorân-
cia sobre esta aparente doença 
nova. O Governo e o Presiden-
te da República sofrem muitas 
pressões, onde o argumento da 
preservação da vida é difícil de 
ignorar, ainda que se baseie em 
medo não racional. Temos vivi-
do com a malária (com trata-
mento) e as outras viroses que 
são mais letais e não se contam 
nem se informa da mesma ma-
neira que cria pânico. Então há 
que satisfazer ambas as suscep-
tibilidades. 
Acredito que estas medidas 
são mais para não se dizer que 
não se fez nada. Exceptuan-
do a proibição de ir às praias 
apanhar sol, nadar nas piscinas 
públicas e fechar os ginásios, 
elas são todas aceitáveis. No 
entanto, lembrar que podemos 
passear na praia, só não está 
claro se pode ser de fato de ba-
nho para podermos apanhar o 
sol que produz a vitamina D. 
Notar que o uso de ginásio e 
piscinas públicas, mesmo que 
trave a propagação, são casos 
muito raros e de pouco signifi-
cado no número de infectados. 
Lembrar que o desporto é tam-
bém uma forma de estimular 
a imunidade. E o contrário de 
aumentar a susceptibilidade a 
doenças virais que dependem 
essencialmente do nosso estado 
de saúde.
Portanto, toda a restrição que 
impacte na economia e na saú-
de (directo ou indirectamente) 
deve ser evitada ao máximo. 
Mas como já disse, o Governo 
e a Comissão Técnica estão 
de parabéns por não se terem 
precipitado em tomar medidas 
drásticas como fazem outros 
países de forma errada e pre-
cipitadamente. Só espero que 
estas medidas não sejam para 
nos preparar para piores mo-
mentos daqui a 20 dias.

“Estas medidas são mais para não se dizer que não se fez nada”
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Ex-diretor provincial condenado a prisão efetiva por corrupção
O Tribunal Judicial da Zambézia condenou a quatro anos de prisão efetiva o ex-diretor provincial da Educação. 
Armindo Primeiro estava acusado de participar no desvio de 2,8 milhões de meticais dos cofres do Estado. 
Primeiro encomendou a um empreiteiro a reabilitação da Casa de Cultura de Chinde, no sul da região, mas as 
obras nunca foram realizadas.

Bispo Carlos Matsinhe: o líder 
religioso que segue na CNEDois anos de Ossufo 

Momade no comando da 
Renamo
A 17 de Janeiro de 2019, Ossu-
fo Momade foi escolhido como 
presidente do maior partido da 
oposição. Críticos do sucessor 
de Afonso Dhlakama dizem que 
o actual líder continua a não ter 
carisma e capacidade de unificar 
a Renamo, cuja oposição visível 
de Ossufo Momade é a Junta 
Militar, liderada por Mariano 
Nhongo.
Com a morte do líder histórico 
do partido, Afonso Dhlakama, 
em 2018, Momade assumiu inte-
rinamente o comando do partido 
e a 17 de Janeiro de 2019 foi ofi-
cializado como presidente da Re-
namo, no congresso do partido. 
Entretanto, críticos do actual lí-
der do maior partido da oposição 
dizem que Ossufo Momade não 
tem o carisma necessário para 
unificar aquela formação política.
Em entrevista à DW África, em 
Novembro passado, o analista 
moçambicano Lourenço do Ro-
sário disse que a escolha de Mo-
made como sucessor de Afonso 
Dhlakama foi um “erro de cas-
ting” e afundou o partido numa 
crise profunda.
“Ossufo Momade não era ca-
rismático de modo a poder do-
minar como dominava Afonso 
Dhlakama, a ala militar e a ala 
política”, afirmou.
“Por aquilo que eu conheço do 
discurso de Afonso Dhlakama, 
por aquilo que eu conheço do 
pouco contacto que tive com 
Mariano Nhongo, por aquilo que 
eu conheço de alguns líderes que 
não estão nas matas, mas que 
contestam a liderança de Ossu-
fo Momade, não se trata de um 
líder que consiga neste momen-
to congregar uma unanimidade 
dentro da Renamo”, acrescentou 
Lourenço do Rosário.
A 6 de Agosto de 2019, Ossufo 
Momade assinou o Acordo de 
Paz Definitiva e Reconciliação 
Nacional com o Governo mo-
çambicano, acto que marcou 
o fim da instabilidade política 
e militar que o País viveu en-
tre 2014 e 2016, com a recusa 
da Renamo em reconhecer os 
resultados das últimas eleições 
gerais.
“Todos nós somos chamados 
a praticar actos que protejam 
estes valores tão importantes 
para a manutenção da união 
entre os moçambicanos”, afir-
mou Momade, na altura.

DW/Redacção

Dom Carlos Matsinhe, 
Bispo da Igreja Anglicana, 
é o homem que substitui 
o Sheik Abdul Carimo na 
presidência da Comis-
são Nacional de Eleições 
(CNE). Matsinhe é o se-
gundo religioso a presidir 
o controverso órgão de 
administração eleitoral. A 
candidatura do Bispo foi 
suportada pelo Conselho 
Cristão de Moçambique, 
esperando-se que tenha 
lisura suficiente para 
colocar ordem em grupos 
antagónicos.

Elísio Muchanga 

Depois  de  um 
muçulmano en-
tra um cristão 
na CNE. Esta 
foi a decisão do 

voto de cerca de 17 membros 
que compõem a Comissão 
Nacional de Eleições, tendo 
sido o Bispo Carlos Matsinhe 
o escolhido para presidir a 
recomposta Comissão Nacio-
nal de Eleições (CNE), em 
substituição do muçulmano e 

Sheik Abdul Carimo, que di-
rigia a Comissão Nacional de 
Eleições desde Maio de 2013.
 Matsinhe obteve 11 votos 
dos 17 membros da CNE 
contra seis do outro candi-
dato, Apolinário João, que 
também tentava a sorte de 
dirigir o órgão máximo de 
administração eleitoral.
Momentos depois de ser elei-
to presidente do órgão, Car-
los Matsinhe prometeu tra-
balhar em coordenação com 
os seus colegas para cumprir 
cabalmente a missão conferi-
da pela lei.
Matsinhe foi proposto para a 
CNE pelo Conselho Cristão 
de Moçambique.
“Esperamos fazer tudo que 
possível para orientar e guiar 
este órgão nos processos que 
lhe cabem guiar, nomeada-
mente o recenseamento e to-
dos os actos eleitorais que vão 
se seguir”, disse Matsinhe, na 
ocasião, tendo também agra-
decido as organizações da So-
ciedade Civil que propuseram 
e apoiaram a sua proposta.
Durante a tomada de posse 
dos novos membros da CNE, 
o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, pediu imparciali-
dade no desempenho das suas 
funções. “Recomendamos ain-
da o diálogo constante, con-
sensos na gestão dos processos 

eleitorais, comunicação peran-
te todas as partes intervenien-
tes do processo”, apelou.
Entretanto, a Sala da Paz, 
uma Plataforma da Sociedade 
Civil que monitora os proces-
sos eleitorais em Moçambique, 
apela aos novos membros da 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), recentemente empos-
sados, a contribuírem para 
melhorar a integridade dos 
processos eleitorais em Mo-
çambique, observando as leis, 
pautando sempre pela busca 
de consensos e mantendo diá-
logo aberto e permanente com 
os partidos políticos e com os 
demais actores interessados 
nos processos eleitorais.  
Para a Sala da Paz, passa-
dos 30 anos desde que o País 
instituiu formalmente a de-
mocracia multipartidária, um 
período em que foram organi-
zadas seis eleições gerais, cinco 
eleições autárquicas e três elei-
ções provinciais, a organização 
considera haver experiência 
necessária e capacidade para 
que Moçambique possa fazer 
parte de países que realizam 
processos eleitorais transpa-
rentes, cujos resultados sejam 
credíveis e aceites pelos princi-
pais actores.
Independentemente da sua 
proveniência, a Lei da CNE 
protege a cada um dos mem-

bros ao estabelecer que os 
mesmos são inamovíveis
As dez personalidades prove-
nientes dos partidos políticos 
com assento parlamentar 
são Carlos Alberto Cauio, 
Rodrigues Timba, Abílio 
da Conceição Lino, Eugênio 
Fernanda Chipene, António 
Focas Mauvilo, Fernando 
Mazanga, Maria Anastá-
cio da Costa Xavier, Abílio 
Baessa da Fonseca, Alberto 
José Sabe e Bernabé Lucas 
Nkomo, sendo que dos 10, 
a Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo), par-
tido no poder, indicou cin-
co, a Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo), o 
principal partido da oposi-
ção, quatro, e o Movimento 
Democrático de Moçambi-
que (MDM), terceiro parti-
do, um. 
Além de Carlos Matsinhe, as 
organizações da Sociedade 
Civil indicaram Alice Banze, 
Daúto Ussene Ikamuji, Pau-
lo Cuinica, Salomão Moyana, 
Rui Manuel Cherene e Apoli-
nário João. 
A nova CNE tem a respon-
sabilidade de fazer a supervi-
são do recenseamento e das 
eleições autárquicas de 2023 
e do recenseamento e eleições 
gerais (presidenciais e pro-
vinciais) de 2024. 
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Primeiro ano do segundo mandato 

Nota negativa à governação de Nyusi 
O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, com-
pletou um ano de gover-
nação no seu segundo 
mandato (2020-2025). 
Nyusi tomou posse com 
o desafio de eliminar a 
instabilidade político-mi-
litar no Centro, enquanto 
isso a guerra em Cabo 
Delgado atingia propor-
ções alarmantes. Mas não 
foi somente a guerra com 
armas mortíferas que 
tornou a governação de 
Nyusi negativa, a Covid-19 
veio também colocar a 
nu todas as fragilidades 
do Sistema Nacional de 
Saúde. 

Neuton Langa

Segundo o director do 
Centro de Integri-
dade Pública (CIP), 
Edson Cortez,  o 
uso de mercenários 

no Teatro Operacional Norte 
(TON) foi uma estratégia per-
versa porque sustenta a lógica 
de sobrevivência dos mercená-
rios, que é garantir que haja 
guerra para poder facturar, 
acrescentando que os recursos 
que estão a ser despendidos po-
deriam ser usados para equipar 
o Exército. 
Por seu turno, a política Qui-
téria Guirengane afirma que 
as Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM) 
foram ofuscadas pela Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) no TON, enquanto a 
Constituição da República de 
Moçambique e a Política de 
Defesa e Segurança prevêem 
que a componente militar da 
Defesa Nacional deve estar sob 
competência das FADM. 
O coordenador de programas 
do Instituto para Democracia 
Multipartidária, Dércio Alfaze-
ma, defende que os ataques ter-
roristas se agravaram em 2020 
e era preciso encontrar respos-
tas mais rápidas. O recurso a 
mercenários e empresas priva-
das tinham em vista reforçar 
a capacidade logística e evitar 
o avanço dos terroristas para 
outros distritos. Neste momen-
to em que estamos claros em 
termos do tipo de problema e 
tipo de apoio que precisamos, 
o Governo está a manter con-
tactos com diferentes países e 

organismos multilaterais para 
buscar apoios para responder 
aos ataques.

Guerra no Centro do 
País 

O director do CIP caracteri-
za o conflito no Centro como 
sendo irritante, porque não se 
consegue ter uma paz efectiva 
desde os tempos do saudoso 
presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, não se sabendo por-
quê nunca há um entendimen-
to definitivo. As partes teimam 
ciclicamente em não encontrar 
consensos para a paz.
Quitéria Guirengane conside-
ra os ataques na região Cen-
tro como um acordo de paz 
sem paz, devido aos anúncios 
de trégua incessantes, mas to-
dos eles violados por ambas as 
partes. A título de exemplo, as 
tréguas anunciadas pelo Presi-
dente da República, e mais re-
centemente por Mariano Nhon-
go. “Digamos que são atitudes 
de dois actores que apenas 
propalam a paz nos discursos”, 
disse. 
Por outro lado, o coordenador 
de programas do IMD, Dércio 
Alfazema, disse que o Presiden-
te da República foi o primeiro 

a declarar trégua para a Junta 
Militar, de modo a juntar-se 
ao processo de DDR em cur-
so, mas esta não levou a sério, 
considerando que é preciso que 
os implicados sejam levados às 
instituições de justiça para a 
devida responsabilização. 

Covid-19

Edson Cortez diz que o Gover-
no de Filipe Nyusi esteve mui-
to mal na implementação das 
medidas de prevenção da Co-
vid-19, principalmente no fim 
de ano. “Quando todo mundo 
mostrou preocupação e criou 
mecanismos para controlar a 
mobilidade das pessoas, princi-
palmente as euforias inerentes 
àquela época festiva, Moçambi-
que relaxou as medidas”, disse. 
Acrescentou que certamente o 
Governo de Moçambique deve 
ter pensado que a pandemia 
terminava com o ano 2020, por 
isso devemos arcar com as con-
sequências.  
Por outro lado, Guirengane 
disse que apesar de o País ter 
conseguido atrasar o pico de 
casos de Covid-19, evitando o 
colapso do Sistema Nacional 
de Saúde, concedendo o tem-
po que o Governo solicitou 

para reforçar a capacidade de 
resposta, a economia registou 
grandes retrocessos com a sus-
pensão de actividades de mais 
de 314 empresas, a paralisação 
das aulas, o aumento das taxas 
de desemprego, o funcionamen-
to condicionado de várias en-
tidades públicas e falência de 
uma série de empreendimentos.
Por seu turno, Dércio Alfaze-
ma afirma que Filipe Nyusi 
teve uma intervenção acertada, 
sobretudo pelo facto de reco-
nhecer as limitações do País e 
pela adopção de medidas res-
tritivas. As medidas restritivas 
sempre dividiram as opiniões, 
mas em Moçambique os resul-
tados das medidas foram bas-
tante satisfatórios. As equipas 
de fiscalização estiveram aten-
tas a propostas e recomenda-
ções da Sociedade Civil, o que 
contribuiu para os resultados 
alcançados.

Direitos Humanos e 
Democracia

“Eu acho que na questão dos 
Direitos Humanos, Moçambi-
que está mal. Os índices inter-
nacionais de democracia falam 
por si”, afirma Edson Cortez, 
lembrando que o julgamento 

dos assassinos de Anastácio 
Matavele se materializou por-
que eles tiveram aquele aciden-
te e foram capturados. Aliás, 
se não tivesse sido o acidente a 
Polícia estaria até hoje a inves-
tigar. Esta nunca se movimen-
ta para resolver os crimes ma-
cabros, são vários os exemplos 
de activistas sociais agredidos 
e mortos, mas desconhece-se os 
respectivos mentores. 
Em relação aos Direitos Huma-
nos, Quitéria Guirengane acu-
sou o Presidente da República 
de liderar e autorizar uma série 
de ataques contra cidadãos, ac-
tivistas, líderes religiosos e jor-
nalistas. 
Por outro lado, Dércio Alfaze-
ma disse que enquanto estiver-
mos em situações de conflitos e 
ataques terroristas será difícil 
termos a situação controlada. 
Preocupam situações de políti-
cos que são raptados e depois 
os corpos são encontrados sem 
vida. O caso mais recente foi 
do ex-deputado e delegado po-
lítico da Renamo na província 
de Manica, Sofrimento Mate-
quenha. 

Desempenho do Parlamento 

Em relação à Assembleia da 
República, onde a Frelimo tem 
maioria qualificada, Edson Cor-
tez disse que mais uma vez o 
partido defendeu os seus interes-
ses. A Frelimo nunca defende os 
interesses do povo, mas sim dos 
seus membros mais importan-
tes. A título de exemplo foi na 
eleição dos membros da Comis-
são Nacional de Eleições (CNE), 
em que o CIP intentou uma im-
pugnação do processo junto da 
Procuradoria-Geral da República 
contestando a forma de eleição 
dos membros da Sociedade Ci-
vil. “A maneira como é feita esta 
eleição é somente para legitimar 
os interesses da Frelimo, apesar 
de existir alguns membros de 
congregações religiosas, os quais 
se esperava alguma lisura. Mas o 
que acontece nos processos elei-
torais é uma autêntica comédia 
protagonizada por estes senhores 
religiosos”, considerou.  
Na opinião de Quitéria Guiren-
gane, o desempenho do Parla-
mento foi uma catástrofe, so-
bretudo na questão que tem a 
ver com a eleição dos vogais da 
CNE. Este foi um processo bas-
tante controverso. 
Para Alfazema, houve questões 
problemáticas como a eleição dos 
membros da Comissão de Ética 
Pública e dos membros da CNE, 
onde houve pouco consenso, mas 
o facto é que estes dossiers foram 
encerrados e a Sociedade Civil 
deixou registados os seus receios.Analistas consideram governação de Nyusi desastrosa

Um Governo a braços com várias pandemias
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opinião

Pelágio Pascoal, o embondeiro 
Campeão Africano de Voleibol

Pelágio Pascoal, ainda mui-
to jovem demonstrou a sua 
paixão pelo desporto, tendo 
sido para além de pratican-
te de andebol, basquetebol, 
futebol e voleibol, grande 
fundista na modalidade de 
atletismo, valendo-se da sua 
fisionomia esguia e flexível.
Chamado à servir a pátria, 
foi incorporado no Seviço Mi-
litar Obrigatório em meados 
dos anos 80, e fez parte do 
grupo de jovens oficiais trei-
nados na Academia Militar 
de Harusha, na Tanzania, 
sob comando do Tenente-
-general Joaquim João Mu-
nhepe. Regressado ao país, 
foi destacado para o Quartel 
de Sargentos de Boane, com 
a patente militar de Alferes 
de Unidade.
Alguns anos mais tarde pas-
sou à disponibilidade e re-
tornou à sua velha paixão, 
o desporto, e desde o ano 
2005, é Secretáro-Geral da 
Federação Moçambicana de 
Voleibol, tendo sido campeão 
africano na modalidade de 
Voleibol de Praia, cerca de 
10 vezes nos escalões sub 19 
e sub 21, para além de tam-
bém ter sido campeão em sé-
niores masculinos.
Pelágio Pascoal é sem dúvi-
da, a cara do voleibol nacio-
nal, onde coloca mais do que 
a sua cabeça, a própria alma. 
Ele vive e incorpora o volei-
bol nacional. Naturalmente 
que a sua veia desportiva 
contribui bastante para os 
seus feitos, mas a disciplina 
militar não deixa de estar 
presente na sua determinação 
e tenacidade de liderança.
Pelágio Pascoal não é dado à 

jactâncias, apesar dos títulos 
que já trouxe ao país. Quan-
do aparece para falar do 
voleibol, raramente fala na 
primeira pessoa do singular. 
Não chama à si qualquer tipo 
de protagonismos. Privilegia 
a colectividade e é sempre 
em nome da colectividade 
que se expressa.
Filho de um iluminado eru-
dito embondeiro, Francisco 
Daniel Pascoal, um dos már-
tires da ignomiosa guerra 
civil que dilacerou o país, e 
de uma senhora que deu de 
si na Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), na 
vila carbonífera de Moatize. 
Portanto, servir à pátria, é 
algo que nutre a sua alma 
desde a infância.
Pelágio Pascoal (Pepe ou 
tio Pepsy) na sua simpli-
cidade, participa assídua e 
regularmente dos encontros 
de confraternização de ami-
gos, naturais e simpatizan-
tes de Tete, na qualidade de 
membro do conglomerado de 
embondeiros de Tete, onde 
contribui com as suas ideias 
em prol do crescimento só-
cio-económico e cultural de 
Tete. Católico convicto, as 
suas abordagens sociais são 
conhecidas pela sua evocação 
ao seu Deus.
Pelágio Pascoal é um nome 
a ser tido e achado nas pers-
pectivas de melhoria de qua-
lidade do desporto nacional, 
não apenas circunscrito na 
modalidade de voleibol, aliás 
sendo a modalidade que mais 
eleva o nome do país na ac-
tualidade, sugiro às auto-
ridades competentes, que 
revejam os seus critérios de 

Embondeiro

Lionel Papane

discussão do desporto na-
cional de uma forma geral, 
como forma de inclusão de 
outras mentalidades despor-
tivas, para estimular o cresci-
mento do desporto nacional.
Não sei se a ideia já tem sido 
implementada mas, acredito 
que a partilha de experiên-
cias, que é sempre salutar, e 
não deveria circunscrever-se 
apenas aos actores das mo-
dalidades em questão. Um 
treinador de artes marciais, 
por exemplo, pode ser con-
vidado à participar numa 
discussão sobre futebol, pois 
a disciplina das artes mar-
ciais pode ser útil no fute-
bol. Um treinador de boxe, 
talvez possa transmitir aos 
jogadores da selecção nacio-

nal de futebol, os truques 
para nocautear um adver-
sário em momentos crucias 
do jogo, e por aí fora. Pelá-
gio Pascoal é um dos nomes 
que atrevo-me a sugerir nes-
ta rubrica, para que possa 
partilhar a sua experiência 
nos debates sobre a selecção 
nacional de futebol, pois 
está comprovado que o mé-
rito de vencer, também per-
tence à outros actores que 
não sejam necessariamente 
os jogadores, técnicos e trei-
nadores.
Paralelamente, as autori-
dades locais da vila carbo-
nífera de Moatize, deviam 
homenagear esta figura, cujo 
berço de incubação, foi pre-
cisamente a Vila de Moatize, 

onde aprendeu a lidar com as 
diferentes vertentes do des-
porto. Pelágio Pascoal, na 
qualidade de Secretário-Geral 
da Federação Moçambicana 
de Voleibol, já ganhou acima 
de uma dezena de títulos. É 
campeão africano e é tetense!
Está de parabéns, Pelágio 
Pascoal. Apesar da sua hu-
mildade e modéstia, o seu 
legado é apreciado e seguido, 
por isso o homenageio nesta 
rubrica. Auguro que um dia 
o seu verdadeiro valor seja 
enaltecido e reconhecido, 
pois merece respeito e con-
sideração. É um verdadeiro 
embondeiro.
Bem haja Pelágio Pascoal, 
embondeiro Campeão Afri-
cano de Voleibol!
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Como um ano pode desbloquear uma década

Dias depois do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, ter 
revisto as medidas de preven-
ção para fazer face à rápida 
propagação do coronavírus, o 
fim-de-semana foi severamen-
te dramático para Moçambi-
que, cujo epicentro das conta-
minações e mortes é a cidade 
de Maputo.
O cenário ilustrado por núme-
ros é assustador. De sexta-fei-
ra para domingo registaram-
-se mais de 1500 infecções e 
25 mortes por Covid-19. Dos 
25 óbitos, três é que se regis-
taram fora de Maputo. São 
números jamais vistos desde 
que há registo de casos de Co-
vid-19.
Outrossim, chegam-nos infor-
mações preocupantes, segun-
do as quais mais de quarenta 
profissionais de saúde estão 
infectados pelo coronavírus, 
em Nampula. As autoridades 
provinciais indicam que des-
de que se registou o primeiro 
caso positivo de coronavírus 
naquela província, mais de 
cem profissionais de saúde fo-

ram vítimas da doença, mas 
sem óbitos na classe.
As unidades sanitárias de Ma-
puto, embora as autoridades 
tenham anunciado o aumento 
de camas, estão mesmo no li-
mite da sua capacidade. Mas 
o pior de tudo é que os ser-
viços de testagem, neste caso 
os laboratórios, já não conse-
guem responder à procura.
Há relatos, por exemplo, de 
que o laboratório do Hospital 
Central de Maputo, a maior 
unidade de saúde do País, 
aconselha os pacientes que 
pretendem fazer o teste de 
Covid-19 a procurar este diag-
nóstico essencial em unidades 
privadas. Este aconselhamen-
to vem do facto dos pacientes 
correrem o risco de receber 
um resultado de um outro 
doente que pode ou não estar 
infectado pela Covid-19, cujas 
implicações são devastadoras. 
No geral, todas as províncias 
moçambicanas estão a regis-
tar aumento de infecções a 
um ritmo extremamente preo-
cupante, tendo como foco a 

transmissão local. Até domin-
go, Moçambique apresenta-
va mais de 26 mil casos, 241 
óbitos e mais de 200 pessoas, 
entre adolescentes, jovens e 
adultos no leito hospitalar a 
pintar o quadro de negro.
Não restam dúvidas que esta-
mos a pagar esta pesada fac-
tura devido ao mau compor-
tamento manifestado durante 
o relaxamento das medidas 
decretadas em Dezembro pelo 
Governo. Em meio à quadra 
festiva, a população baixou 
a guarda. Os ajuntamentos 
das pessoas, as festas, os en-
contros familiares e abertura 
de estabelecimentos de venda 
de bebidas alcoólicas permi-
tiram com que não houvesse 
cumprimento das medidas de 
prevenção da Covid-9, nomea-
damente o uso da máscara, a 
lavagem constante das mãos e 
distanciamento social.
Aliado a este relaxamento, 
um outro foco de propagação 
da Covid-19 está a ser equa-
cionado pelas autoridades e 
especialistas. Trata-se dos 

transportes colectivos de pas-
sageiros. A falta de transporte 
e o não cumprimento das re-
comendações sobre a lotação, 
a falta de medição da tempe-
ratura corporal e não uso cor-
recto da máscara concorrem 
significativamente para a con-
taminação e propagação da 
Covid-19.
Ainda bem que o Presidente 
da República recuou nas me-
didas de relaxamento anun-
ciadas em Dezembro. Nós 
entendemos e sublinhamos 
que o Governo não devia ter 
baixado a guarda contra a 
Covid-19 com as medidas de 
relaxamento, situação que 
permitiu uma nova vaga de 
contaminações a ritmo assus-
tador.
Esperamos que as novas medi-
das anunciadas pelo Governo, 
em vigor desde 15 de Janeiro 
e por um período de 21 dias, 
concorram para a redução de 
casos e mortes por Covid-19.
Horários mais curtos no co-
mércio e restauração, encerra-
mento de espaços culturais e 

praias são algumas das medi-
das anunciadas pelo Presiden-
te Nyusi, perante o avanço da 
pandemia no País.
Todos somos chamados a 
cumprir rigorosamente com as 
medidas de prevenção, porque 
a segunda vaga está a dar si-
nais de que o coronavírus será 
implacável se não mudarmos 
de comportamento.
Todos somos chamados a usar 
os conhecimentos e informa-
ção que fomos adquirindo 
desde Março do ano passado, 
altura em que o País registou 
o primeiro caso e se observa-
ram os sucessivos estados de 
emergência.
Não faz sentido continuarmos 
com comportamentos irres-
ponsáveis que concorrem para 
o aumento de casos de trans-
missão local. Se pretendemos 
evitar outras medidas mais se-
veras do Governo, então urge 
a mudança de comportamen-
to. Não contamine e não dei-
xe se contaminar, pois a nova 
vaga está cada vez mais perto 
de qualquer um de nós. 

Não contamine e não se 
deixe contaminar

Nos próximos anos existirão con-
dições únicas para termos criati-
vos a contribuir para este novo 
ciclo. Para ajudarem a pensar 
diferente, para encontrarem no-
vos desígnios e novas formas de 
os comunicar.
Se é inquestionável que o ano de 
2020 ficará para sempre marcado 
pela pandemia provocada pelo 
vírus Covid-19, é impossível apa-
gar da memória o inqualificável 
reality show de Trump, a agonia 
de George Floyd e, no sentido 
oposto, a esperança viva que é 
Greta Thunberg.
Também acredito que 2020 fica-
rá ligado ao grande feito da recu-
peração económica de Portugal, 
que decorrerá nos próximos anos 
e que marcará uma década de 
prosperidade com impactos na 
qualidade de vida, laboral, social, 
cultural e ambiental dos Portu-
gueses.

São várias as razões para este 
otimismo, – perdoem-me – a 
primeira pela negativa: a consta-
tação que o gap de qualidade de 
vida que existe entre Portugal e 
a Europa é tão grande e com um 
impacto tão avassalador no au-
mento das desigualdades sociais, 
que tem como resultado uma es-
tratificação social intolerável.
A segunda razão é que existe um 
plano de recuperação económi-
ca, pensado por um outsider da 
política, António Costa e Silva, 
um engenheiro e poeta – só esta 
combinação inspira –, que define 
a visão estratégica do Plano de 
Recuperação 2020/2030. Servirá 
de bússola para a ação política e 
terá um financiamento europeu 
nunca antes visto (57,9 mil mi-
lhões de euros). Um plano que 
aposta na qualidade das institui-
ções existentes, numa economia 
mais inteligente, transformadora, 
ambiciosa geograficamente e na 
atração do maior número de pes-
soas para a atividade económica 
a fim de desenvolverem os seus 
projetos e as suas empresas.

A terceira razão: a pandemia 
veio acelerar vertiginosamente os 
processos de transformação digi-
tal das organizações e das suas 
ofertas, confirmando novas for-
mas de entrega e monetização de 
serviços, redefinindo modelos de 
negócio, conduzindo a uma alte-
ração profunda da experiência do 
utilizador, em grande parte com 
o aumento do comércio online.
A quarta razão, talvez a mais 
importante, a conversa cada vez 
mais global, que desperta os te-
mas da inevitabilidade de novas 
políticas mais justas a nível am-
biental, cultural, e de tolerância, 
que só nos podem conduzir, en-
quanto comunidade, para um 
lugar melhor.
É este melting pot que também 
me faz acreditar que a próxi-
ma década é uma década de 
infinitas possibilidades como 
outros já o afirmaram. Nunca 
em outro momento, a ciência 
teve tanto conhecimento trans-
formado em oportunidade de 
mercado. A “data”, também 
ela a crescer exponencialmen-

te pelo aumento da frequência 
online verificada neste ano, for-
necerá um conhecimento ainda 
mais aprofundado sobre cada 
um de nós, que conduzirá a um 
processo de individualização da 
oferta de produtos e serviços. A 
nossa vida encontrará um equi-
líbrio híbrido entre experiências 
on e offline. Nada ficará como 
estava. Tudo estará em trans-
formação. As empresas com 
ativos físicos pesados terão di-
ficuldades acrescidas em gerir a 
inevitável mudança, ao contrá-
rio das empresas com ativos físi-
cos light, que vão ter a agilidade 
de se afirmarem e reinventarem 
em função da oportunidade.
É neste contexto de transfor-
mação digital e de princípios 
fundacionais, que as empresas 
encontrarão nas marcas um pa-
pel ainda mais relevante. Elas 
serão protagonistas deste novo 
ciclo. Com propósito para agre-
garem equipas internas e empá-
ticas para atuarem com os valo-
res certos, para assim poderem 
contribuir para um bem coletivo 

maior e para assegurarem que 
são muito mais do que a sua 
oferta de produto ou de serviço 
no momento, porque estes vão 
mudar de forma muito mais 
acelerada. O ativo marca pas-
sará a ser um ente de afinidade 
e uma plataforma de oportuni-
dades entre o individuo e o seu 
mundo.
E é também neste contexto que 
existirão, nos próximos anos, 
condições únicas para termos 
criativos a contribuir para este 
novo ciclo. Seja como empresá-
rios, empreendedores ou pró-
ximos das esferas de decisão, 
para ajudarem a pensar dife-
rente, para conceptualizarem 
novos produtos e serviços fo-
cados nas pessoas, para encon-
trarem novos desígnios e novas 
formas de os comunicar e, assim, 
criarem uma nova geração de 
marcas.
Por estas razões, querida gera-
ção emergente que se apresenta 
ao mundo criativo através do 
Young Lions, a próxima década 
é vossa. Observador 

Miguel Viana
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Olhar fotográfico

Zita António
Continua a aumentar o número de 

casos positivos do novo coronavírus 
em Moçambique, situação que está a 
preocupar as autoridades sanitárias. 
Portanto, prevenir a Covid-19 é res-
ponsabilidade de cada um de nós e de 
todos como comunidade moçambica-
na. Se cada um de nós fizer a sua par-
te nós vamos ter sucesso na preven-
ção. Se um de nós falhar todos vamos 
falhar.

Sérgio Sitoe
De facto ainda há ignorância das 

medidas de prevenção ao coronaví-
rus como o distanciamento social e 
uso da máscara. Portanto, quando 
algumas pessoas decidem relaxar 
ou desconfinar pensam que a doen-
ça acabou, mas esta está a matar. 
Por isso não devemos confiar na 
consciência de prevenção dos mo-
çambicanos. Apelo ao povo para 
continuar a cumprir com as medi-
das de prevenção para evitar a pro-
pagação da doença.

Cristóvão Mairosse
No meu entender, a decretação da 

situação de calamidade pública não 
significa baixar os braços nos esfor-
ços de combate à doença, mas sim a 
continuação da mesma estratégia de 
equilibrar e manter a economia para 
a sociedade funcionar, ao mesmo tem-
po controlar o alastramento do novo 
coronavírus. Portanto, devemos agir 
com responsabilidade e realismo, por-
que as medidas podem ser alteradas 
em função da progressão da pande-
mia.

Lúcia Nhadombe
Ainda que o uso da máscara não 

seja objecto de negociação para o pró-
prio indivíduo, porque ao prevenir-se 
da propagação da Covid-19 estará a 
proteger outras pessoas, principalmen-
te nos transportes públicos e nos mer-
cados, a preocupação cresce numa al-
tura em que surgem novas cadeias de 
transmissão em vários pontos do País. 
Este apelo deve ser redobrado porque 
nós saímos de uma situação de trans-
missão comunitária. 

Nilton Cumbe

Ainda há pessoas que ignoram as medidas 
de prevenção contra a Covid-19

Voz do Povo
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Chuva intensa alaga vias de acesso e inunda em Inhambane
A situação está a inquietar os munícipes que desdobram-se na criação de condições para assegurar a sua circulação. 
Na baixa da cidade de Inhambane, os campos repletos de hortícolas, milho e feijão nhemba estão inundados, e os cam-
poneses empenham-se na abertura de valas para permitir o escoamento das águas. O Conselho Municipal da Cidade 
de Inhambane está atento à situação e até ao momento não há nenhuma família que necessita de apoio.  RM

População de Benga abandona 
reassentamento de Mualádzi
A população de Benga 
reassentada em Mualádzi, 
posto administrativo de 
Kambulatsitsi, no distrito 
de Moatize, em Tete, está 
a abandonar aquela região 
à procura de melhores 
condições de vida. A em-
presa indiana Internatio-
nal Coal Ventures Limited 
(ICVL), detentora da mina 
de Benga, que explora 
carvão mineral, não está 
a prover água em Mua-
ládzi, obrigando que até 
as mulheres em serviço 
de parto naquela pobre 
unidade sanitária tenham 
que levar baldes de água 
para os seus cuidados de 
maternidade.

António Zacarias

A população reas-
s e n t a d a  e m 
Mualádzi está 
a vender aque-
las casas para 

quem as precise como casas de 
campo. Pelo menos 80 casas de 
reassentamento de Mualádzi, no 
distrito de Moatize, província 
de Tete, foram vendidas a ter-
ceiros. Os vendedores das casas 
são os beneficiários directos, ou 
seja, os próprios reassentados, 
que não encontram em Mualá-
dzi a prometida vida igual ou 
superior àquela que tinham em 
Benga, segundo prescreve a lei 
de reassentamento em vigor no 
País. 
Estas são as razões, pelo menos, 
evocadas por aquela população 
e que significam violação dos 
direitos humanos daquele povo 
reassentado involuntariamente 
para dar lugar à exploração do 
carvão mineral. 
A população de Mualádzi de-
nuncia a retirada do autocarro 
escolar e de passageiros para a 
comunidade, a necessidade da 
harmonização da documenta-
ção sobre as casas e DUATs, 
para as machambas, incluindo 
o 2º hectare, bem como a rea-
bilitação das casas. Aliás, a não 

indemnização pela perda das 
machambas na área da conces-
são da mina e estabelecimento 
de projectos de geração de ren-
dimentos prometidos pela ICVL 
está também no rol das preocu-
pações daquele povo sofredor, 
que hoje vende as suas casas 
para juntar dinheiro e procurar 
outras fontes de sobrevivência.  
Está ainda a necessidade da 
melhoria das condições da via 
de ligação rodoviária entre Ca-
teme e Mualádzi, abastecimento 
de água em rede de canaliza-
ção, transladação dos túmulos 
do cemitério de Capanga para 
Mualádzi e operacionalização da 
zona do novo cemitério, as cons-
truções das capelas das igrejas 
destruídas pela empresa ICVL, 
em Benga.
O MAGAZINE apurou que a lei 
em vigor no País exige a avalia-
ção do grau de implementação 
dos benefícios sociais do projecto 
da ICVL em Mualádzi e o grau 
de satisfação daquelas comunida-
des visadas, uma vez que o pro-
blema em si revela que há fraco 
envolvimento da comunidade 
no projecto de exploração de 
carvão de Benga, operado pela 
ICVL. “E isto é uma grave falha 
da empresa ICVL”, porque, no 
entender de Rui de Vasconcelos 
Caetano, director da Associação 
de Apoio e Assistência Jurídica 
às Comunidades (AAAJC), “o 
envolvimento da comunidade 
no projecto de desenvolvimento 
é um dos princípios básicos para 
assegurar a sustentabilidade das 
iniciativas previstas no protocolo 
das Nações Unidas sobre a res-
ponsabilidade social das empre-
sas e um dos pontos de partida 
para o processo de avaliação do 
impacto ambiental e social dos 
mesmos”.

Aliás, é neste contexto que a 
AAAJC, segundo Rui Caetano, 
pretende iniciar uma gigantesca 
missão de avaliação do grau e da 
dimensão do envolvimento das 
comunidades locais no processo 
daquela empresa multinacional, 
como forma de determinar até 
que ponto foram ou não efectiva 
e cabalmente salvaguardados os 
direitos das comunidades locais 
no mega empreendimento que a 
empresa ICVL implementa na 
província, mais concretamente 
em Benga, distrito de Moatize. 
“É que este facto de venda de 
casas para afastar-se de Mualá-
dzi revela por si só que a ausên-
cia do envolvimento da comuni-
dade é um risco para o sucesso 
e sustentabilidade de qualquer 
projecto. E a grande questão que 
se tem colocado é se as comuni-
dades afectadas pelo projecto de 
carvão de Benga, em Mualádzi, 
foram consultadas sobre o pla-
neamento do projecto”, acres-
centando que só uma auditoria 
de responsabilidade social cor-
porativa, que também é descrita 
como auditoria de aprovisiona-
mento ético ou auditoria de con-
formidade social, deve ser parte 
integrante de toda a cadeia de 
suprimento global do empreen-
dimento carvoeiro da ICVL em 
Benga. 
Segundo aquele activista social e 
paralegal, para além de ser uma 
auditoria que deve ser frequente-
mente realizada de tal forma que 
os projectos sejam avaliados em 
conformidade com as leis locais, 
a AAAJC entende ser relevante 
para garantir que o projecto da 
ICVL em Benga seja avaliado, 
para determinar as condições em 
que aquelas comunidades já em 
Mualádzi são tomadas como par-
te do processo e assegurados os 

seus direitos e deveres. 
É que para além do dano ób-
vio para as comunidades sobre 
o transporte público, hospital, 
água, em Mualádzi, tal pode 
causar danos significativos à 
marca ICVL.
“Para este quadro, como AAA-
JC pretendemos junto da ICVL 
encontrar um espaço de diálogo 
permanente a ser indicado pela 
empresa, que servirá de mesa-
-redonda para a produção de 
recomendações à empresa sobre 
como melhorar os benefícios das 
comunidades e assegurar a ma-
nutenção contínua da ‘licença 
social’. E comprometemo-nos 
a lutar por uma parceria para 
elaborar planos de resolução e 
incorporação de estratégias de 
resolução de casos futuros para a 
ICVL, uma vez que a relação e o 
diálogo social com as comunida-
des e outras partes interessadas 
localizadas em áreas directamen-
te afectadas pelo projecto é um 
processo vital na implementação, 
operação e sustentabilidade da 
empresa”, disse. 
Citado pela Rádio Moçambique 
a propósito desta matéria, o che-
fe do posto administrativo de 
Kambulatsitsi, Carlos Alsicha, 
diz ser por ocupações agrícolas 
que grande parte das casas de 
Mualádzi se encontram fechadas 
e abandonadas, uma justifica-
ção que confronta a realidade de 
abandono das casas de reassen-
tamento de Mualádzi. 
Contactado na manhã desta 
segunda-feira pelo MAGAZINE, 
Yeves Jambo, das Relações Pú-
blicas da ICVL, fechou-se ao diá-
logo, rejeitando toda e qualquer 
tentativa de se explicar em direi-
to de resposta. 
Entretanto, a ICVL comprou 
da empresa Rio Tinto, em Ou-
tubro de 2014, a mina de carvão 
de Benga, localizada no dis-
trito de Moatize, na província 
de Tete, que antes pertencia à 
Riversdale. A comunidade foi 
reassentada em Mualádzi em 
troca das suas casas expropria-
das pela empresa de mineração, 
na altura Rio Tinto. Quando 
a ICVL adquiriu as minas de 
Benga, que antes eram detidas 
pela empresa Rio Tinto, já ti-
nha sido aprovado um plano 
de reassentamento daquela co-
munidade, sendo por isso da 
responsabilidade da ICVL tudo 
que a comunidade de Mualádzi 
hoje exige.

BAD abre linhas de 
créditos de 70 milhões 
em Moçambique e Angola 
O vice-presidente do Banco 
Africano de Desenvolvimento 
(BAD), Mateus Magala, disse 
esta segunda-feira em entrevista 
à Lusa, que foram abertas duas 
linhas de crédito em Angola e 
Moçambique, de 70 milhões de 
dólares, ao abrigo do Compacto 
Lusófono.
“Os projectos de Angola e Mo-
çambique estão mais avançados, 
tendo já duas linhas de crédito 
aprovados pelo BAD recente-
mente no valor global de 70 mi-
lhões de dólares para apoiar as 
Pequenas e Médias Empresas 
nesses países através da banca 
comercial”, disse Mateus Magala 
em entrevista à Lusa a partir de 
Abidjan, a sede do banco.
“Estes projectos encontram-se 
estrategicamente alinhados com 
os planos nacionais de desenvol-
vimento de cada país, bem como 
com as cinco áreas prioritárias 
operacionais do BAD, as ‘High 
5’ (Iluminar e Eletrificar África, 
Alimentar África, Integrar Áfri-
ca, Industrializar África e Me-
lhorar a qualidade de vida das 
pessoas em África)”, acrescentou 
o responsável, não precisando 
quais são os projetos, em concre-
to, que terão financiamento ao 
abrigo desde modelo inovador de 
acompanhamento dos projetos 
nos países africanos lusófonos.
“De uma forma geral, foram 
identificados projetos potenciais 
estruturantes em todos os países 
membros dos PALOP [Países 
Africanos de Língua Oficial Por-
tuguesa], nas áreas de infraes-
truturas, agricultura, energia, 
saúde, finanças e indústrias no 
montante global de 3 mil mi-
lhões de dólares ”, respondeu o 
banqueiro, quando questionado 
sobre os projetos concretos que 
serão financiados.
O Compacto Lusófono é um mo-
delo inovador de financiamento 
dos projectos nos países lusófo-
nos africanos, em que Portugal, 
que tem inscrita uma garantia 
de 400 milhões de euros no Orça-
mento do Estado para este ano, 
e o BAD desempenham um pa-
pel primordial no financiamento, 
preparação, acompanhamento e 
execução dos projectos.Lusa 
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O Governo de Moçambique lançou o Programa 
Energia para Todos que vai aumentar o número 
de novas ligações anuais, de 150 mil para 350 
mil, elevando a taxa de electri�cação nacional, 
de 34% para 64%. Através deste programa, o 
Governo de Moçambique vai prover energia de 
qualidade, sustentável e acessível a todos os 
moçambicanos até 2030. Por isso, a taxa de 
ligação foi eliminada para os clientes da tarifa 
doméstica. As novas instalações serão feitas 
gradualmente de acordo com plano de 
expansão da rede eléctrica nacional.

Até 2024 mais 10 milhões de moçambicanos 
terão acesso a energia eléctrica.

Energia para Todos
Mais energia, Mais Vida

MAIS ENERGIA
PARA TODOS

Governo de Moçambique

Um programa do Implementadores Parceiros

Iluminando a Transformação de Moçambique

PUBLICIDADE

Perfurações no projecto Coral Sul 
retomam este mês 
As actividades de per-
furação integradas no 
projecto Coral Sul, na 
Bacia do Rovuma, em 
Cabo Delgado, retomam 
em Janeiro corrente, após 
oito meses de interrup-
ção devido à pandemia da 
Covid-19.

O Instituto Nacio-
nal de Petróleo 
(INP) af irma 
que a conces-
sionária MRV, 

operadora da Área 4 e do 
projecto Coral Sul, notificou 
as autoridades moçambica-
nas sobre a chegada do navio 
SAIPEM 12000 à cidade de 
Pemba para o reinício das 
operações.
“O arranque do trabalho no 
mar está condicionado so-
mente à observância das for-
malidades, incluindo alfan-
degárias, carregamento do 
material e embarque da tri-

pulação remanescente”, ex-
plica o INP em comunicado. 
O INP frisa ainda que a 
construção da plataforma flu-
tuante Coral Sul FLNG pros-
segue conforme o previsto na 
Coreia do Sul, sendo que o 
início da primeira produção 
de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) continua programado 
para 2022.

De referir que o projecto Co-
ral Sul FLNG está a ser de-
senvolvido pelas concessioná-
rias da Área 4 da Bacia do 
Rovuma, sob liderança da 
operadora MRV, S.p.A. que, 
no âmbito das suas activida-
des descritas no Contrato de 
Concessão para Pesquisa e 
Produção de Petróleo, desco-
briram 77 triliões de pés cú-

bicos (Tcf) de gás natural.
Para adicionar valor a este 
recurso, as referidas con-
cessionárias submeteram ao 
Governo o plano de desen-
volvimento, aprovado em 
Fevereiro de 2016, que des-
creve o projecto de produção 
de gás natural e respectiva 
liquefacção a partir de uma 
plataforma flutuante.
A unidade flutuante de lique-
facção de gás natural, a ser 
instalada no mar, terá uma 
capacidade para produzir 3,4 
milhões de toneladas por ano 
(mtpa) de gás natural.
O investimento para este 
projecto é de sete biliões de 
dólares norte-americanos, 
prevendo-se a geração de 
lucros directos na ordem de 
39.1 biliões de dólares, dos 
quais cerca de 19.3 biliões 
reverterão a favor do Estado 
durante 25 anos de vida útil 
do projecto, montante que 
será proveniente de impostos 
(IPP e IRPC), bónus, taxas 
e da partilha do petróleo-
-lucro.
As actividades de perfuração 

no projecto Coral Sul come-
çaram em Setembro de 2019, 
mas foram interrompidas em 
Abril de 2020 pela pandemia 
do coronavírus.
A construção da plataforma 
Coral Sul FLNG está entre-
tanto a ocorrer conforme o 
planeado na Coreia do Sul, 
com a primeira produção de 
gás natural liquefeito (GNL) 
ainda programada para 2022. 
A plataforma deve produzir 
3,4 milhões de toneladas de 
GNL
As concessionárias da Área 
4 da Bacia do Rovuma in-
cluem a Mozambique Rovu-
ma Venture (MRV) S.p.A., 
que é uma “joint ventu-
re” co-propriedade da Eni, 
ExxonMobi l  e  CNODC, 
com 70 porcento de interes-
se participativo, a Empresa 
Nacional de Hidrocarbo-
netos E.P. (ENH), com 10 
porcento de interesse parti-
cipativo, a Galp Energia Ro-
vuma B.V. com 10 porcento 
e a KOGAS Moçambique 
Ltd., também com 10 por-
cento.
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A guerra vai agudizar-se em 2021
Profetiza Egídio Guambe sobre terrorismo em Cabo Delgado

O ano 2021 iniciou com a 
aparição pública do Ge-
neral do Exército Eugénio 
Mussa, no Teatro Opera-
cional Norte (TON), dizen-
do que o ano que acaba 
de começar é decisivo no 
combate aos insurgentes. 
No entanto, o cientista 
político Egídio Guambe 
defende que o Estado não 
tem uma política de guer-
ra clara e proactiva, que 
possa debelar o fogo no 
TON. No campo político, o 
cientista observou que os 
partidos políticos estão 
bloqueados pelo interesse 
do clientelismo rápido e 
benefícios individuais.

 

Neuton Langa

C
omo é que 
analisa a 
governação 
da Frelimo 
nos últimos 

8 anos? 

-As bases institucionais de es-
truturação do Estado não es-
tão bem desenhadas. Os nos-
sos princípios de governação 
são débeis e me parece que a 
Frelimo ainda não entendeu 
que é preciso modernizar-se, 
ao invés de insistir na moder-
nização da sociedade. Esta 
sempre foi agenda da Freli-
mo desde a Independência. 
A Frelimo encaixou-se sobre 
linhas ideológicas que ela des-
conhece.

Mas o que seria moderni-
zar a Frelimo?

-Modernizar a Frelimo é fa-
zer dela uma organização 
flexível em termos de ges-
tão democrática, no verda-
deiro sentido, e não no cen-
tralismo democrático que a 
construiu a dada altura. É 
preciso que seja uma orga-
nização horizontal, aberta 
para o ambiente externo. A 
Frelimo construiu-se como 
uma rede fechada que a 
princípio ela só transmite 
a informação e não capta a 
informação para dentro do 
partido. Vê-se isso através 
da linguagem que é distan-

te das populações. Isto é, o 
diálogo com as populações 
encurtou-se. A Frelimo pre-
cisa de se desburocratizar, 
ela tem ainda a estrutura 
de elite para base, tipo clás-
sico weberiano. 

Dr. Guambe, a Frelimo 
abriu-se e aceitou as 
reivindicações da Renamo, 
uma delas é o pacote de 
descentralização que hoje 
é uma realidade... 

-Olha, o pacote de descen-
tralização está aberto sobre 
princípios muito frágeis. Este 
processo de descentralização é 
confuso, desestruturado e in-
compressível até para os pró-
prios governantes. 

Falando ainda da Frelimo, 
em Março teremos o 
Comité Central do partido 
e espera-se que as alas do 
partido possam se digla-
diar. Qual é a sua opinião 
em relação ao Comité 
Central?

-As alas existem há anos. Mas 
quando se trata de um perío-
do sério sempre há algum ní-
vel de união entre elas, mas 
penso que tem actores rele-
vantes dentro da Frelimo que 
conseguem no momento certo 
criar consensos. É verdade 
que o Comité Central vai le-
vantar uma grande empolga-
ção interna que pode resultar 
em algumas cisões, mas não 
será algo de outro mundo ou 

outra realidade.  

Acredita que Filipe Nyusi 
possa conseguir aglutinar 
as alas?

-Tenho sérias dúvidas. Me 
parece que Nyusi ao entrar 
para o poder não tinha uma 
agenda de aglutinar as alas 
da Frelimo. Não vejo uma 
política ou ideia de Nyusi. 
Como foi com Guebuza, onde 
assistimos o nascimento do 
empreendedorismo. 

Corre-se o risco do dossier 
das dívidas ocultas ser 
esquecido como foi com o 
escândalo do BCM

Não obstante a isso, este 

é o último mandato de 
Filipe Nyusi. Parece-nos 
que a questão das dívidas 
ocultas esteja a ser leva-
da ao esquecimento. Pode 
comentar?

-Provavelmente este seja ou-
tro grande assunto do ano. 
Existe uma tentativa de se 
esquecer o dossier das dívidas 
ocultas, como foi no escân-
dalo do Banco Comercial de 
Moçambique (BCM), talvez 
porque o Presidente Nyusi 
seja um actor que esteja di-
rectamente envolvido. 

Porquê há o risco do 
dossier das dívidas ocul-
tas ser esquecido como o 
escândalo do BCM?

-É muito simples. Por ser 
um assunto que toca o nú-
cleo duro do sistema polí-
tico moçambicano é óbvio 
que existe uma protecção 
para que o processo não 
seja devidamente tratado. 
Aliás, basta analisarmos a 
morosidade processual para 
transitar-se à outra fase do 
processo, que seria o julga-
mento dos arguidos detidos 
há mais de um ano. Por ou-
tro lado, este processo con-
tém uma sensibilidade polí-
tica elevada. O processo em 
si envolve actores relevantes 
da arena política moçambi-
cana que possuem um pode-
rio elevado para influenciar 
as decisões judiciais. 
Acredito que mesmo os ac-
tores internacionais não 
estariam interessados em 
pressionar tanto o regime 
do dia de modo a esclare-
cer o processo. Até porque 
o grande interesse dos acto-
res internacionais era usar 
as dívidas ocultas para fra-
gilizar o regime do dia, de 
modo a renegociar outras 
áreas de interesse. 

Não temos uma política de 
guerra clara e proactiva

Qual é a sua opinião em 
relação à guerra no Centro 
e Norte do País?

O Estado não se preparou 
para fazer guerra, não temos 
material. Um dos grandes 
problemas para este ano será 
o investimento que o Estado 
deverá fazer para combater 
a guerra no Centro e Norte. 
O ano será feito de negocia-

A Frelimo encaixou-se sobre linhas ideológicas que ela mesma desconhece.
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ções com Mariano Nhongo e 
com os mercenários no Norte. 
O mais caricato é não termos 
uma política clara e proacti-
va. Olha, é preciso ter uma 
política de guerra e não se 
guerrear apenas para defen-
der a população. Por isso digo 
que a guerra vai agudizar-se 
este ano.

Dr. Guambe, diz que a 
guerra no Teatro Ope-
racional Norte poderá 
agudizar-se este ano. Mas 
o Major-General Eugénio 
Mussa afirmou categori-
camente que este deve 
ser um ano decisivo para 
travar a insurgência. Pode 
comentar?

- Bom, a aposta não é de toda 
má. A guerra no Norte, e pela 
experiência que temos ao lon-
go do continente, nos leva a 
entender que é uma guerra 
que dificilmente será termi-
nada. Por acaso há momentos 
de baixa, mas a guerra volta 
a empolgar-se. Portanto, é 
preciso mapear bem os acto-
res e ter políticas sobre os ac-
tores mapeados se não aquilo 
vai ficar um caos total. Pelo 
menos no Centro imagino que 
haja um esforço para amainar 
a guerra. Caso contrário, o 
Presidente Nyusi corre o ris-
co de terminar o mandato e 
termos dificuldades de saber o 
que ele fez. 

A Renamo nunca conseguiu 
unificar-se

O partido Renamo vive 
queixando-se de mortes 
e sequestros dos seus 
membros.  O caso mais 
recente foi a morte do 
ex- deputado Sofrimento 
Matequenha. Qual deveria 
ser o papel da Renamo na 
resolução deste proble-
ma?

-O problema da Renamo é 
não ter uma visão ou políti-
ca de governação. A agenda 
antes da morte de Dhlakama 
era a descentralização, que 
seria a divisão do poder. Mas 
depois da morte de Dhlakama 
a divisão do poder foi um fra-
casso. 
Em relação às dinâmicas de 
governação, desde os tempos 
de Dhlakama sempre foram 
caóticas. O grande problema 
da Renamo é que nunca con-
seguiu unificar-se. Por outro 
lado, as mortes na Renamo 
podem ter alguma relação 
com a legitimação do poder. 
O partido precisa de se reor-

ganizar. Mesmo a negociação 
com Nhongo sob liderança do 
Governo pode fracassar caso 
a Renamo não esteja reorga-
nizada.

Mas o que seria uma Rena-
mo reorganizada?

-Isso é complexo. Minima-
mente, uma Renamo reor-
ganizada seria conseguir um 
consenso entre os actores di-
versos. Por exemplo, na Fre-
limo existem alas mas existe 
um consenso que ultrapassa 
as suas diferenças. Mesmo 
quando está quase a quebrar 
recua-se.  

Quais são as perspectivas 
políticas que antevê para 
a Renamo em 2021?

-Todas as organizações são 
feitas de conflitos, mas o es-
sencial nos conflitos das or-
ganizações é que devem ser 
conflitos com uma agenda 
para reestruturar o partido. 
A minha perspectiva sobre a 
Renamo é que provavelmente 
antes das eleições o partido 
tome isso como uma agenda 
fundamental para se reestru-
turar. 

Alertamos o MDM para 
não confiar na Frelimo e 
Renamo

O ano político de 2020 
terminou com a eleição 
polémica dos membros da 
CNE e exclusão do MDM 
na eleição de um membro 
da Sociedade Civil. O que 
tem a dizer sobre isso?

-O EISA chamou muita 
atenção sobre a forma como 
se pretendia compor a CNE. 
O MDM, que depois ficou 
a reclamar sozinha, aconse-
lhamos diversas vezes que 
o modelo não era funcional, 
mas como parecia que o mo-
delo lhes beneficiava esta-
va tudo bem. Não se pode 
partidarizar o Estado. O 
problema não é só a Freli-
mo, são os partidos da opo-
sição que replicam o modelo 
da Frelimo de partidarizar 
o Estado. A CNE virou um 
espaço de clientelismo, onde 
os partidos políticos se dis-
tribuem os bens do Estado.  

Como é que o MDM se 
deve impor perante a Freli-
mo e a Renamo?

-O MDM tinha começado com 
uma visão interessante. Havia 
identificado uma área de pe-
numbra, sobretudo nos espaços 
urbanos, onde tinha identifica-
do uma classe intermedia que 
não se tinha envolvido nos con-
flitos pós-coloniais ou na guerra 

dos 16 anos. O partido tinha 
captado alguns actores que lhe 
permitiram vencer algumas au-
tarquias. Infelizmente, o MDM 
entrou na mesma lógica dos 
outros partidos։ no clientelis-
mo, no controlo de forma cen-
tralizada... A agenda do MDM 
deveria identificar uma área 
específica que não faz parte da 
agenda dos dois principais par-
tidos conflituosos. 
O grande problema do MDM 
foi imitar os mesmos mode-
los, reproduzir a corrupção, o 
clientelismo e o nepotismo. Por 
exemplo, estudei um pouco o 
modelo de governação da ci-
dade Beira e descobri que não 
havia diferença com uma au-
tarquia sob gestão da Frelimo.  

Podemos afirmar que este 
seja o fim do MDM?

-Não sei o que as próximas elei-
ções poderão ditar. O MDM 
tem ainda três anos para rever-
ter a situação, mas penso que 
pode não ser necessariamente 
o fim do partido, no meu en-
tender. Mas isso deve significar 
um investimento na constru-
ção de um discurso que não se 
identifica nem com a Frelimo 
nem com a Renamo.   
Por exemplo, será que o MDM 
tem um discurso sobre a guerra 
de Cabo Delgado? Será que o 
MDM tem um discurso sobre a 
guerra no Centro do País? Será 
que o MDM tem um discur-
so sobre as dívidas ocultas? O 

MDM tem uma política sobre 
a gestão dos recursos naturais? 
Será que o MDM se conceitua 
como um partido da oposição 
com uma visão diferente para 
fazer face a qualquer que seja 
uma combinação ou visão de 
Estado? Tenho as minhas dú-
vidas, e isso faria a diferença.  

Aliás, o MDM sempre 
reclama de inclusão nas 
principais discussões polí-
ticas nacionais, tais como 
a paz...

- Na verdade, a inclusão que o 
MDM tanto clama é uma inclu-
são de também quero a minha 
parte nos recursos do Estado 
para me beneficiar. Já agora, 
qual é a diferença que o MDM 
desencadeia na Assembleia da 
República, para além de recla-
mar regalias? 

Em suma, que 2021 se 
reserva à Frelimo, Renamo 
e ao MDM?

-Poderemos ver um sistema 
político bloqueado, com parti-
dos políticos pobres, partidos 
não reflexíveis, nem na visão 
do Estado, nem na visão do 
País. Estão bloqueados pelo 
interesse do clientelismo rápi-
do, dos benefícios individuais. 
Não vejo nenhum partido 
com uma agenda clara e de 
inclusão. 

A inclusão que o MDM pretende é uma exigência para beneficiar dos recursos do Estado
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FAO steps up support for Cabo Delgado displaced

Terrorist hostages released 
A group of 21 people (15 women and six children), kidnapped by the islamist terrorists operating 
in the northern Mozambican province of Cabo Delgado can now return to their homes on Matemo 
island, after being rescued by the defence and security forces. 

Josina Machel’s former boyfriend seeks injunction  

The United Nations Food 
and Agriculture Organi-
sation (FAO) is providing 
agricultural inputs for the 
victims of terrorism and 
other needy population 
groups in the northern 
Mozambican province of 
Cabo Delgado.  
 

The aim of this 
initiative is to 
lessen the suffe-
ring of the people 
forced to aban-

don their homes and seek safe 
areas following the ruthless 
attacks that have spread pa-
nic and terror and have made 
farming, the main economic 
activity of the affected hou-
seholds, impossible. 
 The FAO intervention con-
sists basically of attributing 
“E-vouchers” with a face value 
of up to 3,600 meticais (about 
48 US dollars) to the displaced 
people in resettlement areas, 
as well as to the communities 
hosting the victims of violence. 
The vouchers are intended to 
purchase seeds and agricultu-
ral tools, so that the displaced 
can resume farming. 
 Through this action, FAO 
hopes to take about 14,000 
households out of dependence 
on food aid, and stimulate the 
self-reliance of those affected 
by the Cabo Delgado conflict. 
 The provincial FAO Coor-
dinator, Gaudencio Montei-
ro, speaking on Wednesday 
in Ancuabe district, where 
he was distributing farming 
inputs, guaranteed that this 
emergency activity, under-
taken in partnership with the 

government, will end the dis-
placed people’s dependence on 
aid.     
 “Since December, we have 
been distributing agricultural 
inputs to more than 14,000 
households”, he said. “About 
12,000 have received the E-
-vouchers, allowing them to 
acquire seeds and tools. This 
initiative, in coordination with 
the government and partners 
of the United Nations, will re-
duce the suffering of the dis-
placed people”.   
 Monteiro said this activity 
is being implemented in the 
five Cabo Delgado districts of 
Ancuabe, Montepuez, Chiure, 
Namuno and Metuge, as well 
as Meconta district, in the nei-
ghbouring province of Nampu-
la, where some of the people 
fleeing from violence in Cabo 
Delgado have resettled.  
 Other activities are also un-
der way to speed up a return 
to normal life of the displaced, 
who mostly lost everything 
when they fled from their ho-
mes, and are having to rebuild 
their lives from scratch. 
 “We are also assisting in the 
livestock component”, said 
Monteiro. “We will cover 
about 5,000 households, throu-
gh distributing chickens for 
poultry breeding. This is ac-
companied by training the fa-
mers, and vaccinating the bir-
ds against Newcastle disease”.
Bonifácio António, displaced 
from his home in Quissanga 
district, told AIM of the hor-
rors he had experienced, when 
he had seen islamist terrorists 
butcher their victims and burn 
down their homes.   
 Now he wants to forget a 
tragic past, and start his life 
again in the Tocota resettle-
ment centre in Metuge dis-

trict, where he is living with 

his four children, on the basis 
of support from the govern-
ment and from NGOs. 
 “I lost everything because of 
the war”, he said. “I’m grate-
ful for the support being given 
so that I can farm my field 
and bring up my children”. 
 Similar stories of horror and 
of attempts to resume lives 
that were brutally interrupted 
can be heard from displaced 
people in other resettlement 
areas.  
 In the Maricane resettlement 
centre, in Ancuabe, which 
houses over 4,000 people dis-
placed from Mocimboa da 
Praia, Quissanga, Muidumbe 
and Macomia districts, AIM 

found Issa Said who is trying 
to pick up the pieces of his 
life.  
 “What I lived through in 
Mocimboa da Praia is very 
sad, and if I told people of it, 
nobody would believe it”, he 
said. “I’m here in this centre, 
and I want to bring up my 
children and work here. The 
support in seeds is welcome, 
and I hope they bring us food 
as well”. 
 The terrorist attacks in Cabo 
Delgado began in October 
2017. To date it is estimated 
that more than 2,000 people 
have died and over half a mi-
llion have been driven from 
their homes.AIM

A Maputo judge has granted 
businessman Rufino Licuco an 
injunction seeking to forbid his 
former girlfriend, Josina Machel, 
daughter of Mozambique’s first 
President, Samora Machel, from 
using his name or image.  
 A court announcement publi-
shed on Thursday gives Josina 
eight days to appeal against the 
injunction. 
 This is the latest stage in a le-
gal battle arising from a vio-
lent incident in October 2015, 
in which Josina was blinded in 
one eye. The case came to trial 
in February 2017, and the Ma-
puto City Court found Licuco 
guilty of assault and of domestic 
and psychological violence. The 
court sentenced Licuco to a pri-
son term of three years and four 
months. 
 The sentence was suspended for 
five years – on condition that 
Licuco pay his victim damages 
of over 200.6 million meticais 
(about 2.7 million US dollars at 
today’s exchange rates). Rather 
than pay up, Licuco appealed, 
and, in a ruling that was a blow 
to all Mozambican women threa-
tened by abusive husbands or 
boyfriends, the Higher Appeals 
Court overturned the verdict in 
June this year.  
 The appeals judges quashed the 
sentence of the lower court, whi-
ch means that Licuco will not 
have to pay Josina Machel any 
damages at all. 
 The key part of the appeal was 
the claim “there is no proof that 
the accused injured the victim 
because the event allegedly oc-
curred when the accused and the 
victim were alone and there were 

no witnesses to this crime”. 
Of course there were no witnes-
ses! Abusive men do not assault 
their victims in front of rooms 
full of onlookers. But the unde-
niable fact is that Josina Machel 
has lost one of her eyes. 
The Machel family issued a 
brief statement pointing that 
the Appeals Court ruling means 
that “justice has been denied, 
with very serious implications for 
thousands of victims of domestic 
violence who still believe in and 
seek support from our system for 
the administration of justice”. 
 In an open letter published on 
30 June, Josina said that she 
and the Machel family had belie-
ved in Mozambican justice. She 
had presented evidence she had 
believed was irrefutable, inclu-
ding a confession, and “recogni-
sed experts gave their professio-
nal testimony as to the origin of 
the injury to my face”. 
 Josina added that “when I 
screamed for the first time, and 
told the health workers and the 
police what had just happened 
to me, I was alone, and I acted 
for the truth. I didn’t know I 

was crying out on behalf of mi-
llions of other women”.
Josina does not intend to give 
up. “To paraphrase my father, ‘I 
have lost a battle, but we have 
not lost the war’”, she said.
She argued that, in the search 
for justice, “the courage of wo-
men in making public their expe-
riences of gender-based violence 
requires breaking secrecy, shame 
and stigma, and depositing trust 
in the protection of the law and 
the legal system”.
But, as her own case had shown, 
“the criminal justice system of-
ten prejudices still further the 
victims and survivors of domes-
tic violence. The justice system 
has now shown that it betrays 
the trust of the people, and en-
courages the perpetrators to go 
on beating, mutilating and ki-
lling us, covered with impunity”.
Now Licuco intends to gag Jo-
sina. According to Thursday’s 
issue of the independent news-
sheet “Carta de Mocambique”, 
the injunction, granted by judge 
Judite Correia, instructs both 
Josina and the NGO against do-
mestic violence that she founded, 
Kuhluka, to refrain “from using 
the name or image of the appli-
cant (Licuco)”. This covers “any 
electronic, mechanical or photo-
graphic process, including pho-
tocopies or any type of recording 
in peogrammes, or private or pu-
blic events in which they intend 
to defend any social, political, 
personal or community cause”.   
If the injunction is allowed to 
stand, Josina will not be allowed 
to so much as mention the name 
of the man accused of mutilating 
her.AIM
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A província de Cabo Delgado recebeu 
10 contentores com mais de 156 tone-
ladas de bens diversos não perecíveis 
para beneficiar a população afectada 
pelos ataques terroristas. A entrega 
foi efectuada semana passada, no por-
to de Pemba, pela vice-ministra dos 
Transportes e Comunicações, Manuela 
Joaquim Rebelo, no culminar do movi-
mento de solidariedade “Todos Juntos 
Enchemos um Navio de Esperança”. 
Os donativos foram arrecadados no âm-
bito de uma iniciativa do Ministério dos 
Transportes e Comunicações em parce-
ria com diversas instituições do Sector, 

com o objectivo de facilitar aos 
moçambicanos a manifestação 
de solidariedade e prestação de 
apoio aos concidadãos vítimas 
de ataques terroristas em Cabo 
Delgado. 
O movimento que consistiu na 
arrecadação de produtos ali-
mentares de primeira necessi-
dade não perecíveis, vestuário, 
calçado e utensílios domésticos 
doados por funcionários das ins-
tituições do Sector dos Trans-
portes e Comunicações e por 
demais cidadãos de boa vonta-
de, resultou em pouco mais de 
156 toneladas de bens alimenta-
res não perecíveis, produtos de 
higiene e limpeza, artigos para 

bebés, utensílios diversos, entre outros 
bens arrecadados durante 26 dias. 
Na ocasião, Manuela Rebelo procedeu 
igualmente à entrega de dois autocar-
ros a transportadores de Montepuez e 
Pemba, no quadro dos esforços do Go-
verno para reduzir a crescente demanda 
do serviço de transporte público de pas-
sageiros em Cabo Delgado. 
Por seu turno, a directora-geral do 
INGC, Luísa Meque, expressou profun-
da apreciação pelo gesto, certificando 
que o mesmo será de grande impacto 
para a minimização do sofrimento das 
populações assoladas.

A Montepuez Ruby Mining 
(MRM) entregou diversos produtos 
alimentares ao Governo distrital de 
Montepuez, na província de Cabo 
Delgado, para apoiar os deslocados 
do terrorismo que fugiram para o 
Posto Administrativo de Nama-
nhumbir.
Com os ataques terroristas em 
Cabo Delgado a causarem uma 
crise humanitária, mais de 500.000 
pessoas encontram-se sem abrigo 
e alimentos pois abandonaram as 
suas casas em busca de áreas mais 
seguras. O número de deslocados cresce 
diariamente. O Posto Administrativo de 
Namanhumbir tem, actualmente, cerca de 
6.000 deslocados instalados nas áreas de re-
cepção e em casas de famílias. 
Sendo a alimentação uma necessidade ur-
gente para estas pessoas, a MRM ofereceu 
500 kits com produtos alimentares bási-
cos para garantir que vidas possam ser 
salvas nos pontos de acolhimento.
“A MRM envolve-se com as comunida-
des através de um diálogo aberto com 
transparência e respeito, assumindo a 
sua responsabilidade como principal 
parceiro de desenvolvimento da área 
onde opera. Acreditamos que estes ali-

mentos vão fazer a diferença para estas 
famílias”, referiu Claudius Nhongonhe-
ma, director-geral adjunto da MRM.
Dado o contexto de aumento do núme-
ro de casos de Covid-19 e a necessidade 
cada vez maior de prevenir o contágio, 
a MRM decidiu não organizar um even-
to público para distribuir os alimentos 
por conta própria. Ao invés disso, pro-
cedeu à entrega através de uma carta 
dirigida ao governo distrital, acompa-
nhada com os produtos e a sua distri-
buição será da responsabilidade do go-
verno distrital que está melhor preparado 
para alcançar com segurança as populações 
necessitadas.

A Galp e os seus parceiros do Ro-
vuma LNG, promotores do grande 
projecto de desenvolvimento das 
reservas de gás natural da Área 4, 
celebraram um programa para o 
apoio da reabertura de escolas no 
distrito de Palma, em Cabo Del-
gado, que irá beneficiar mais de 
240 crianças de 11 escolas.
O acordo, celebrado pela 
ExxonMobil Moçambique, 
Ltd em nome da Rovuma 
Venture Moçambique e da 
Área 4, e em parceria com 
a Ajuda ao Desenvolvimen-
to de Pessoas para Pessoas, 
mobilizou um investimento 
de 300,000 dólares direcio-
nado ao apoio a campa-
nhas extracurriculares de 
promoção do sentimento 
de pertença comunitária e 
da importância da educação como 
forma de melhorar a retenção de 
pessoas, bem como a alfabetização 
de adultos em todo o distrito de 
Palma.
Em conformidade com os pro-
tocolos Covid-19 definidos pelo 
governo para um regresso seguro 
às aulas, o projecto assegurou o 
fornecimento de água, a melhoria 
do saneamento e a reabilitação de 

instalações básicas em 11 escolas-
-alvo, assegurando condições de 
segurança melhoradas para os 
estudantes. O projecto foi imple-
mentado em coordenação com os 
Serviços de Educação, Juventude 
e Tecnologia do Governo do Dis-
trito de Palma.

“A educação é uma componente 
chave das estratégias de inves-
timento social da Área 4,” afir-
mou Jos Evens, director-geral da 
ExxonMobil Moçambique, Limita-
da. “Estas iniciativas destinam-se 
a apoiar estudantes, professores e 
a comunidade, uma vez que cada 
um destes grupos desempenha um 
papel importante na melhoria dos 
resultados da educação.”

A 19ª Sessão do Conselho de Ad-
ministração da Fundação para a 
Conservação da Biodiversidade 
(BIOFUND), acabada de realizar, 
aprovou para 2021 um orçamento 
que totaliza cerca de 9 milhões de 

USD. Desta cifra 74% são destina-
dos a desembolsos directos para as 
áreas de conservação, incluído o 
apoio a actividades comunitárias de 
interesse para a conservação realiza-
das nas zonas tampão. 
Noventa e um porcento (91%) do 
Orçamento de 2021 será coberto por 
recursos dos programas MOZBIO II, 
do Banco Mundial, da AFD/FFEM, 
do programa PROMOVE Biodiver-
sidade, da EU e por recursos pró-

prios da BIOFUND. A parte restan-
te será financiada pela KFW, pelo 
UNDP e pela USAID.
No próximo ano, a BIOFUND pre-
vê ainda continuar o seu esforço de 
mobilização de mecanismos de finan-

ciamentos inovadores para 
a conservação da biodiver-
sidade, e de intensificação 
de acções de formação de 
modo a contribuir para o 
melhoramento contínuo dos 
recursos humanos  do Siste-
ma Nacional das Áreas de 
Conservação. 
Outro destaque para as ac-
tividades de 2021, vai para 
a continuidade do “BIO-
-Fundo de Emergência”, 
criado em Junho de 2020 
com o objectivo de assegu-
rar os postos de trabalho 

dos fiscais e pessoal essencial para 
apoio à fiscalização, das Áreas de 
Conservação sob gestão pública e 
privada, em resposta ao impacto ne-
gativo da pandemia do COVID-19 
no sector da turismo. O BIO-Fundo 
de Emergência, no valor de cerca de 
USD 3 milhões, é alimentado com 
recursos provenientes do próprio En-
dowment da BIOFUND, acrescido 
de importantes contribuições do Go-
verno da Suécia e da USAID. 

MTC entrega donativos em Cabo Delgado

MRM oferece apoio alimentar aos 
deslocados em Cabo Delgado 

Galp e parceiros apoiam projecto 
educativo e reabertura segura de escolas

Mais de USD 9 milhões para a 
Conservação da Biodiversidade

Marcas em Movimento
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economia
Porto de Quelimane voltará a receber navios de grande calado
Iniciam dentro de dias os trabalhos de dragagem do canal de acesso ao Porto de Quelimane, na província da Zambé-
zia. A operação culminará com a remoção de mais de trezentos mil metros cúbicos de sedimentos. A intervenção, de 
grande vulto, permitirá o restabelecimento da cota estimada em seis metros, melhorando as condições de navegabi-
lidade no complexo portuário.

Recuperação da 
economia “ameaçada” 
pela insustentabilidade 
da dívida pública
No seu mais recente relatório so-
bre as Perspectivas Económicas 
Globais, o Banco Mundial pre-
vê que a África Subsaariana irá 
observar uma recuperação lenta 
em relação ao impacto negativo 
da Covid-19, podendo, por-isso, 
a economia desta sub-região 
crescer apenas 2.7% em 2021. O 
mesmo relatório sobre a análise 
dos desenvolvimentos recentes 
da economia da África Subsaa-
riana.
O Banco Mundial manifestou a 
sua preocupação pela prevalên-
cia de alguns riscos macroeco-
nómicos que podem “ameaçar” 
a materialização da previsão de 
recuperação económica ainda em 
2021.
Segundo o Banco Mundial, um 
desses factores de risco é o exces-
sivo endividamento dos governos 
deste grupo de países africanos. 
Sobre esta questão, o relatório 
sobre as Perspectivas Económi-
cas Globais indica que a dívida 
pública na região [África Subsaa-
riana] aumentou acentuadamen-
te para cerca de 70% do PIB no 
ano passado, elevando as preocu-
pações sobre a sustentabilidade 
da dívida nalgumas economias.
Neste sentido, com uma dívi-
da pública estimada em cerca 
de 12.4 mil milhões de dólares 
(que representa cerca de 109% 
do PIB, portanto 39% acima da 
média do conjunto de países da 
África Subsaariana), Moçam-
bique é um dos países cuja eco-
nomia corre o risco de ver o seu 
crescimento limitado devido aos 
efeitos da insustentabilidade da 
dívida pública.
Aliás, conforme o Centro para 
Democracia e Desenvolvimento 
(CDD) já havia referenciado em 
análises anteriores, Moçambique 
continua a ser, depois de Cabo 
Verde e Angola, a terceira eco-
nomia mais endividada de Áfri-
ca e a 10ª a nível mundial, em 
termos do rácio dívida pública 
vs PIB. Portanto, Moçambique, 
que estruturalmente é uma eco-
nomia de baixa produtividade, 
continua a dever mais do que 
produz anualmente, passando in-
clusive todos os limiares de sus-
tentabilidade da dívida pública 
padronizados pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).CDD

Zona de Comércio Livre

Moçambique deve agir para 
evitar ser engolido 
Entrou em vigor a 1 de Ja-
neiro de 2021 o Acordo de 
Livre-Comércio Continen-
tal Africano (AfCFTA) – a 
maior zona de comércio 
livre de bens e serviços 
do mundo. Trinta e uma 
nações já ratificaram o 
acordo, mas Moçambique 
ainda não. A economista 
do Centro de Integrida-
de Pública (CIP), Celeste 
Banze, entende que o 
País não tem condições 
para aderir a Zona de 
Comércio Livre, a curto e 
médio prazo.

Elísio Muchanga

A economista defen-
de a necessidade 
de o País, a cur-
to e médio prazo, 
dar passos certos 

para evitar que seja absorvido, 
concedendo vantagens e rece-
bendo perdas devido as barrei-
ras não tarifárias e perdas na 
receita fiscal, já que o acordo 
pressupõe a redução gradual 
das tarifas até 90%. 
De acordo com a economista e 
pesquisadora do CIP, é preciso 
olhar para a composição das 
exportações de Moçambique, 
avaliar que tipo de especiali-
zação ainda é necessária para 
potenciar e as respectivas áreas 
de intervenção e assim estar 
melhor posicionado no bloco 
regional e a posterior ao abrigo 
do AfCFTA. 
 A economista avança ainda 
que da mesma forma que do 
lado das importações deve ha-
ver um exercício de reduzir o 
seu peso, para prevenir que 
o mercado nacional se trans-
forme num mero importador, 
dadas as potenciais vantagens 
competitivas que os outros paí-
ses africanos já detêm em cer-
tos produtos. 
“Moçambique importa e expor-
ta maioritariamente para a vi-
zinha África do Sul, portanto, 

a nível das exportações é preci-
so explorar cada vez mais este 
mercado, fornecendo produtos 
mais acabados, mas também 
entender que entraves estão 
por detrás desta concentração 
apenas num único país dentro 
da região e dentro do continen-
te”, disse.
Celeste Banze aponta para o 
problema da corrupção que 
mina toda a boa intenção nos 
países africanos, os problemas 
das vias de acesso precárias e 
as relações entre os Estados 
membros como aspectos que 
não podem ser ignorados para 
o sucesso deste acordo. Acções 
conjuntas são necessárias, mas 
acima de tudo é preciso que 
cada Estado membro desem-
penhe um papel incisivo inter-
namente para colmatar estes 
aspectos. 
“Em Moçambique, neste mo-
mento para além da crise da 
económica enfrentada desde 
meados de 2015, dos conflitos 
na zona Centro, os conflitos em 
Cabo Delgado e as calamidades 
naturais, há muita pressão so-
bre a despesa pública, sobretu-
do porque na situação de con-
flito em que o país se encontra, 
os recursos planificados para 
enfrentar a situação não são 
executados com o rigor previs-
to, por isso é preciso reconhe-
cer-se que no curto/médio pra-
zo não haverá a transformação 
desejada para reduzir as barrei-
ras não tarifarias”, avança. 
A pesquisadora defende ainda 
que o AfCFTA é um passo lou-
vável a nível do continente e 
que certamente trará inúmeras 
vantagens, entretanto, dada a 
heterogeneidade de cada país, 

as vantagens não virão ao mes-
mo tempo, no caso de Moçam-
bique é preciso ainda conso-
lidar a sua posição nas trocas 
comerciais que realiza a nível 
da SADC para explorar novos 
mercados.
O AfCFTA tem potencial de 
criar um mercado de 1,2 mil 
milhões de pessoas com um 
PIB combinado de USD 2,5 
biliões de dólares, pode alavan-
car a economia do continente 
e tirar milhões de pessoas da 
pobreza até 2035 (FMI, 2019) 
entretanto não se pode ignorar 
a heterogeneidade de cada país 
membro e por isso nem todos 
andarão na mesma velocidade 
e por isso as vantagens não vi-
rão para todos ao mesmo tem-
po.
 “PALOPs pouco empenhados 
na concretização do AfCFTA”
 Alguns sectores de opinião 
consideram que a queda do 
peso da indústria moçambica-
na no Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional faz com que 
Moçambique esteja pouco pre-
parado para a concretização do 
Acordo de Comércio Livre em 
África (AfCFTA).
Esta constatação aparece de-
pois da divulgação de um es-
tudo promovido pela parceria 
que reúne empresários e líderes 
políticos africanos, a The Afro-
Champions Initiative, que indi-
ca que os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa es-
tão pouco empenhados na con-
cretização do AfCFTA, e pou-
co preparados para o aplicar.
O estudo foi produzido antes 
de o continente africano ser 
atingido pela pandemia da Co-
vid-19.

Com base nestes estudos algu-
mas correntes de opinião, no 
sector económico moçambica-
no, afirmam que o fraco em-
penho de Moçambique na con-
cretização deste acordo deve-se, 
em grande medida, ao facto de 
serem menores as trocas co-
merciais que o País faz na sua 
relação com os países africanos 
e maiores para fora de África. 
Ou seja, para além da relação 
com a vizinha África do Sul, 
Moçambique troca muito pou-
co com o resto dos países afri-
canos.
“Isto justifica o fraco interesse 
de Moçambique num comér-
cio livre africano, porque abrir 
mais para outros países en-
quanto a própria estatura da 
economia não está preparada 
para a competição o prejudica-
do sempre será a economia do-
méstica”, disse um economista 
e docente universitário”, refe-
rem de forma convergente as 
correntes de opinião, realçando 
que olhando para aquilo que é 
a estrutura do PIB de Moçam-
bique, neste momento, “nota-
-se que houve uma tendência 
de queda do peso da indústria, 
o que pode ser explicado pela 
abertura ao comércio interna-
cional, porque passou a ser fácil 
importar, por exemplo, da Chi-
na e de outros países asiáticos”.
Na opinião do presidente do 
Pelouro da Política Fiscal e 
Comércio Internacional na 
CTA, Kekobad Patel, segun-
do avança a página oficial da-
quele organismo, a entrada em 
vigor da AfCFTA abre espaço 
para a ampliação do mercado 
dos produtos nacionais, o que 
colocará um grande desafio na 
industrialização da economia 
nacional.
“Poderá trazer alguma van-
tagem, sobretudo para as in-
dústrias nacionais que poderão 
importar matéria-prima dos 
países africanos fora da região 
da SADC, se for competitivo, 
em vez de importar da China 
ou outros países europeus”, re-
feriu.
Contudo, Patel avisa que na 
verdade a entrada em vigor 
da AfCFTA é, por enquanto, 
simbólica porque a sua aplica-
ção prática poderá levar algum 
tempo.

Celeste Banze Kekobad Patel
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

A Múltipla Segurança é especializada 
em serviços de segurança patrimonial, 
para clientes de pequenos, médios e 
grande porte. A empresa presta servi-
ços em grandes Centros logísticos, In-
dústria, Transportadoras, Terminais 
Portuários, Farmacêutica, postos de 
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

A Múltipla Segurança tende a oferecer 
serviços de força de reacção rápida, vi-
sando responder a todas as urgências 
nos diferentes sectores, conforme a dis-
tribuição dos seus clientes com vista a 
reforçar os seus elementos de segurança, 
consoante as necessidades ou situações 
de riscos que poderão advir no terreno. 

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

Segurança Pessoal para a Múltipla Se-
gurança signi� ca um conjunto de medi-
das preventivas que minimizam os riscos 
ou ameaças, cada vez mais frequentes 
nos grandes centros, aos quais estão ex-
postos os VIPs. Seja no âmbito pessoal, 
nas dependências da empresa ou em ro-
teiros habituais oferece aos empresários, 
executivos e seus familiares esquemas de 
prevenção para sequestro, roubos, furtos, 
assaltos, extorsões e outras formas de vio-
lência urbana. 

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501, 
Maputo – Moçambique  
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Ano novo, mas não é ainda o regresso a 
normalidade. O mundo continua suspenso. 
Talvez demore mais um pouco para que o 
espectro da anormalidade nos devolva a vida 
tal como a conhecíamos. Em Moçambique, 
por agora, sabemos que por 21 dias estaremos 
de volta ao tempo em que os dias têm menos 
do que 24 horas. Quem fez o anúncio foi o 
Presidente da República, num discurso que 
se celebra por ter sido terra-a-terra, mas qual 
discurso do PR não foi terra-a-terra? E por 
que não confio no senso de ironia do leitor, 
apresso-me a dizer que isso não foi um elogio.  
Voltando ao anúncio, o PR falou como um pai 
zangado com a filha (podia ter escrito filho, 
mas população é um substantivo feminino. 
Então que as feministas resolvam seus proble-
mas com a gramática) que, depois de chegar 
sucessivas noites tarde a casa, apresenta uma 
gravidez de que não conhece o pai. 
Enfim, é o Governo a tentar correr atrás do 
prejuízo, depois de ter escancarado as frontei-
ras e não ter colocado freio nas celebrações 
da quadra festiva. Pelo menos, como sugere 
Gagnaux, na entrevista que o leitor deve ter 
lido nesta edição, não diremos que nada 
fizeram.
As barracas foram outra vez encerradas 
e os botle stores ficarão abertos apenas 
até 13 horas, então as vozes arrastadas 
pela embriaguez irrompem a perguntar 
o que teriam feito para merecer tamanha 
desconsideração do PR, logo do PR.
 Enquanto isso nem há sinal de proibi-
ção a vista para os transportes públicos 
que continuam apinhados como se as 
pessoas de palitos em caixinhas de 
fósforos se tratassem. «Duas medidas 
para o mesmo peso» é o que gritam 
agora os bêbados. 
Mas não estão sozinhos, a Cultura 
também foi sacrificada, os artistas já 
estão a pedir uma investigação sobre 
os espaços em que mais se regista a 
transmissão da Covid-19 e estão quase 
certos de que não será numa Galeria, 
Museu ou Teatro. Mas quem escreve os 
discursos para o PR não vê exposições, 
teatro, cinema e nem espectáculos de 
música, o que diz muito do país em que 
estamos. 
Entretanto, as crianças continuam a ir à 
escola, como lá chegam, não é do interes-
se de quem escreve as medidas que o PR 
anuncia. Salve-se quem puder (e quiser).

Salve-se quem puder (e quiser)
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

 Eu passei semanas lembrando 
a data do teu aniversário, 

mas me esqueci justa-
mente no bendito dia. 
Me perdoa pelo ta-
manho esquecimento. 
Apesar disso, desejo-
te felicidades, reaf-
irmando o quão és 
importante para mim. 

Acompanhar o calen-
dário sinceramente que 

não é o meu forte, mas 
quero te lembrar que és uma 

pessoa exemplar e que merece todas as 
alegrias do mundo. Que essa nova fase venha 
para ti repleta de bons sentimentos. Feliz 
aniversário! Votos de António. 

Parabéns por seres essa 
pessoa alegre, bem hu-

morada e bonita que 
tu és! Felicidades 
por todos os camin-
hos que com inten-
sidade ainda pre-
tendes percorrer, 
mesmo que haja 
obstáculos, estes só 

nos fazem amadu-
recer e aprender a 

caminhar por ruas lin-
das ladrilhadas e felizes. 

Que consigas tornar todos os teus sonhos 
realidade e que aquele velho projecto que 
tinhas em mente finalmente se realize. 
Parabéns filha!

 A amizade que nos une 
completa tudo o que ex-

iste de menos positivo 
na minha vida. Isso 
só acontece porque 
a nossa ligação é 
honesta e rica de 
cumplicidade. De-
sejo que nunca nos 

separemos e que 
continuemos sempre 

a cuidar desta união 
tão especial. Tenha um dia 

tão maravilhoso como tu. Que a tua fé possa 
se fortalecer mesmo nas dificuldades e que 
a Palavra de Deus permaneça sempre viva 
no teu coração. Felicidades para ti, amiga! 

Ivone Matsena
Carmelinda 

Dino 

Kelvin
Luana 

Macvildo Bonde

    Feliz aniversário! Desejo-
te que a paz, a alegria 

e até o amor sejam 
os teus convidados 
de honra para o 
dia de hoje. E que 
na companhia 
de todas as pes-
soas que amas 
c e l e b r e m o s  a 
tua fantástica 

existência com 
toda a intensidade. 

Desejo que esta data 
fique marcada na tua 

memória para sempre e pelas melhores 
razões. Espero que os melhores sorrisos 
surjam no teu rosto e que novas e deslum-
brantes sensações tomem conta de todos 
os teus instantes de hoje.

Aniversário é época de re-
flectir quanto ao que 

passou e o que dese-
jamos para o futuro, 

minha afilhada! É 
um bom momento 
para recomeçar. 
Que esta data seja 
um ponto de partida 
de grandes desco-
bertas e fantásticas 

realizações. Que Deus 
te ilumine e prospere 

a tua vida em todos os 
sentidos. Que o dia de hoje 

te traga novos sonhos e muitas esperanças. 
Que novos e queridos amigos venham se 
juntar em definitivo à tua vida. Votos da 
tua madrinha Alexia Chongo!

Completar mais um ano 
de vida é um momen-

to importante que 
deve ser celebrado 
sempre de forma 
especial e com 
muita alegria. É 
óptimo para re-
flexão acerca dos 

momentos mais 
marcantes vividos e 

também de projecção 
do que se ambiciona. 

Tenhas a certeza na força que reside 
dentro de ti e que todas as coisas se 
encaminharão da melhor maneira 
possível. Parabéns!

Francisco 
Parabéns e muitas felici-

dades, querido profes-
sor! Espero que este 
dia encha o teu co-
ração de alegria e 
marque o início de 
mais um ano fan-
tástico na tua vida. 

Tu és uma pessoa 
maravilhosa e um 

professor excepcional 
que merece ser sempre 

feliz. Eu torço para que assim seja 
e para que continues espalhando a 
tua sabedoria e boas energias pelo 
mundo durante muitos anos. Tenhas 
um feliz aniversário!

Não é a primeira vez que 
te desejo um feliz an-

iversário e sei que 
não vai ser a última, 
mas hoje por ser o 
teu dia na verdade 
só desejo que todos 
os teus sonhos se 
realizem e que o 
orgulho de existir 

permaneça todos 
os dias na tua vida. 

Parabéns! Passar bem 
o dia inesquecível é o que te 
desejo. Dê um largo sorriso de confiança e 
tranquilidade e entregue nas mãos de Deus 
a solução dos teus problemas. 

Afonso 



20 Magazine independente Terça-feira   | 19 de Janeiro 2021 

Uma conversa sobre um livro que reflecte a iminência do fim do mundo

cultura

Paulina Chiziane nos “Cruzamentos Literários”
A escritora moçambicana Paulina Chiziane, o angolano Pepetela e português José Luís Peixoto estão entre as princi-
pais atracções do podcast “Cruzamentos Literários”, que une escritores de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil e 
Portugal, cuja estreia está marcada para 21 de Janeiro.

O horizonte como abismo
Depois de colocarmos a 
25 escritores lusófonos 
e a outros tantos da 
África anglófona o abismo 
aos pés, eis-nos também 
diante dele (do abismo). 
Tiramos a armadura de 
jornalistas, de quem se 
escuda nas perguntas 
para não se putrefazer 
neste acto de responder 
ele mesmo sobre as an-
gústias que lhe marcam, 
deixando a alma a nu.

Elton Pila e Eduardo Quive 

Elton Pila: Co-
meçamos esta 
série, enquanto 
estávamos ain-
da a tactear es-

tes tempos pandémicos. Esta 
série foi também uma espé-
cie de perscrutar o estado de 
alma dos escritores, que era 
também um pouco do estado 
de alma do mundo face ao 
estranho mundo novo que se 
abria. Achas que consegui-
mos evitar que o mundo se 
“asfixiasse na depressão e no 
confinamento”, como escre-
veste na nota de fecho que 
assinas?

Eduardo Quive: Tempos 
loucos estes. Ou morríamos 
pelo vírus ou morríamos ten-
tando escapar dele. Aqui o di-
lema era sobretudo esse, mas 
sem nos acobardarmos. No 
nosso meio, a maior depressão 

foi da fome iminente todos os 
dias, os artistas que sempre 
foram trabalhadores precá-
rios, na sua maioria, tiveram 
e ainda têm dias difíceis por 
conta deste coronavírus. Mas 
houve outra forma de nos asfi-
xiarmos. O vírus afectou gran-
demente as nossas relações 
humanas, isso percebe-se. A 
nossa reacção ao medo, que na 
maioria não era da morte, mas 
da fome – diz-se que nós os 
africanos morremos quase to-
dos os dias, pelas difíceis con-
dições sociais em que vivemos 
– e das dificuldades por falta 
de trabalho remunerado, fez 
com que se colocasse o dinhei-
ro acima de tudo. E não per-
cebemos que a máxima “tem-
po é dinheiro” já não se aplica 
nestes tempos. Temos muito 
tempo e dinheiro nenhum, tí-
nhamos é que perceber que 
mais do que nunca trabalhar 
juntos, solidariamente juntos, 
tentar erguer grandes “infra-
-estruturas” artísticas, basea-
das no trabalho colaborativo, 
como se fosse a última opor-
tunidade para fazermos gran-
des obras. Mas não, acabou 
vencendo o vírus da desuma-
nização, como temia o escritor 
Lucílio Manjate em resposta 
sobre o que seria pior que o 
que vivemos hoje. Contudo, 
temos aqui a alma dos escri-
tores como nunca a tivemos, 
nos seus livros, nos saraus e 
encontros literários por exem-
plo. Aqui os escritores falam 
do medo, da vida e da cora-
gem. Acho que de certa forma 
acabaram por nos salvar de 
alguma depressão e nos ajuda-
rão, com a sua honestidade, a 
curar os males da alma.

O exercício do jornalismo 
cultural coloca-nos todos 
os dias em contacto com 
diferentes criadores e ar-
tistas. Porque perguntar 
aos escritores sobre o 
caos, o medo e o fim?

Elton Pila: Louise Gluck, 
que é Nobel da Literatura, 
não que isto confira legi-
timidade ao que ela diz ou 
escreve, mas é um prémio, 
ainda que um prémio como 
Nobel seja sempre político, 
mas qual prémio não é, se 

assumirmos que tudo é po-
lítica?... Enfim, Louise Glu-
ck disse algo mais ou menos 
assim: “é difícil para a Lite-
ratura encontrar o mundo 
em flagrante”. Nesta frase, 
percebo a ideia de processo 
pelo qual o labor literário 
passa, para os prosadores 
talvez ainda mais complexo 
do que para os poetas, é só 
ver como as guerras de resis-
tência, os impérios, a guer-
ra de libertação e a guerra 
civil continuam a marcar os 
romances que têm estado a 
ser produzidos ainda hoje. É 
como se os autores tivessem 
de marcar esta distância 
para que pudessem reflec-
tir sobre estas épocas, estes 
momentos. Colocamos os es-
critores a pensar nisso como 
uma primeira luz para estes 
tempos pandémicos; enquan-
to uma obra maior se demo-
ra, provocá-los a pensar o 
presente no presente. A Mú-
sica está mais habituada ao 
presente, é só olhar para a 
quantidade de músicas que 
foram lançadas até como 
uma arma de combate ao 
vírus, poucas bem consegui-
das, outras nem tanto, mui-
to por conta desta pressa 
para encontrar o mundo em 
flagrante; o Cinema e o Tea-
tro (não enquanto grandes 
Artes) também tiveram ali a 
sua vez em materiais didác-
ticos e informativos; a Fo-
tografia e as Artes Plásticas 
também já se habituaram a 
flagrar os momentos. Mas a 
Literatura não muitas vezes, 
então a ideia era instigar os 
escritores a pensarem o pre-
sente.

As perguntas repetem-
-se ao longo das páginas 
do livro. Porque colocar 
as mesmas perguntas a 
25 escritores? Será falta 
de criatividade para criar 
novas perguntas em meio 
ao caos? 

Eduardo Quive: A ideia 
de questionários de Proust 
sempre pareceu-me uma re-
clusão. Pensar que enquanto 
perguntadores não pensamos. 
Criamos modelos, tal como 
os sistemas em que estamos 

encurralados fazem, metemos 
todo mundo lá e só permiti-
mos um caminho de pensa-
mento. Mas a repetição é o 
que me fascina nisto tudo, 
repetir, sem ser redundante, 
porque cada resposta é uma 
montanha russa de sensações 
e emoções. Mas também o 
contexto. A ideia era gerar 
uma onda de pensamentos, 
uma reflexão a sério sobre a 
vida. Custou-nos foi colocar 
o dedo na ferida e perguntá-
-los de forma directa: o que 
é a vida? Mas a ideia funda-
mental está aí assente. De-
finir a vida de forma tão in-
sistente quanto repetente em 
como perguntamos, tal como 
o desafio que nos coloca o 
jornalismo, de sempre tentar 
chegar a verdade, ao âmago, 
sendo muitas vezes necessá-
rio encontrar outras formas 
de fazer a mesma pergunta. 
Contudo, devo dizer que os 
escritores tornaram isto num 
excelente livro para a genu-
flexão perante o “admirável 
mundo novo” que estamos a 
viver como se não fôssemos 
nós a construí-lo. Uma coisa 
curiosa, li as respostas destes 
escritores sem ler as pergun-
tas, várias vezes, deu-me a 
sensação de um grande monó-
logo existencialista.

São 25 escritores nesta 
obra. Como se chegou a 
eles? Há alguma relação 
especial exactamente 
como este grupo de 
escritores ou o assunto é 
que fez chegar até eles?

Elton Pila: Esta é a pergun-
ta de um milhão. A porta de 
entrada para a polémica. Mas 
na introdução de cada uma das 
entrevistas como que justifica-
mos o porquê destes escritores 
terem sido chamados. De al-
guma forma estes escritores já 
reflectiam estas temáticas que 
as perguntas sugerem nos li-
vros e textos que escreveram. 
Se toda a literatura tem algu-
ma coisa de confessional, este 
livro coloca-os em declarações 
mais pessoais, longe do ter-
reno movediço que é a ficção. 
É só pensarmos nas respostas 
do Pedro Pereira Lopes, por 
exemplo. Responder a estas 
perguntas foi também um acto 
de coragem por parte dos auto-
res, é como se lhes tocássemos 
ao mais fundo da existência, as 
feridas da alma, confrontando-
-lhos com esta imagem que é a 
vida a esvair-se entre os dedos 
como estes tempos nos suge-
rem. Não é esta uma lista dos 

Enquanto cada um vivia o seu “confinamento”, Elton Pila e Eduardo Quive colocaram escritores a olhar para o estranho mundo novo que se abria.
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maiores pensadores do fim, 
mas uma colectânea de entre-
vistas a escritores que nos pu-
dessem ajudar a reflectir sobre 
a iminência do fim. 

Como os criadores do 
modelo de perguntas, 
escapamos de reflectir 
um pouco sobre estes 
dias do fim. Agora, sem as 
armaduras de jornalistas, 

podemos fazê-lo. O fim 
há-de ser o mais triste da 
vida? 

Eduardo Quive: Há-de ser 
o mais fácil da vida, disso te-
nho a certeza. É o fim, é mais 
fácil que começar, que estrutu-
rar, desenvolver. Nós sabemos 
como é difícil a vida, o dia-
-a-dia, ter de trabalhar para 
sobreviver, muitas vezes sem 
prazer nenhum, sem sentimen-
to nenhum com o mundo à 
nossa volta. Veja-se o Eduardo 
White como nos pôde mostrar 
no poema “o que vocês não 
sabem e nem imaginam”: “vo-
cês não sabem / mas todas as 
manhãs me preparo / para ser, 
de novo, aquele homem. / ar-
rumo as aflições, as carências, / 
as poucas alegrias do que ainda 
sou capaz de rir, (…) / todas 
as manhãs tudo se repete. / O 
poeta Eduardo White se despe-
de de mim / à porta de casa, 
(…) me lembra o pão que devo 
trazer,(…)”. Essa é a realidade 
de muitos de nós, temos que 
nos despir de quem amamos 
ser, de quem gostaríamos de 
ser, para ser um personagem 
para o filme trágico da vida, 
em que nos vamos entretendo 
com a ilusão de contas pagas e 

de mais algumas coisas que às 
vezes até nos fazem esquecer 
as pequenas lutas que fazem 
de nós mais do que isto que 
somos: utensílios de um ser 
invisível que ainda nos exige a 
gratidão por tudo e por nada.

 Acho que não respondi à 
tua pergunta. O que me 
coloca na condição de po-
der fazer de volta. O fim 
há-de ser o mais triste da 

vida?

Elton Pila: Lembro da cró-
nica “A mulher esperando um 
homem” de Ruben Braga, em 
que conta também a história 
de uma mulher que viu o mari-
do sair para a revolução húnga-
ra e que lhe disse para que não 
saísse antes que ele voltasse. 
Ela esperou, esperou e esperou, 
até que apareceu alguém a di-
zer que o marido morreu e só 
aí ela pôde sair. Vês, a morte 
também pode ser libertadora.
Neste ano de morte (perdemos 
tanta gente), soube da morte 
de uma ex-colega e também 
amiga: num dia como os outros 
chegou à casa, tomou banho, 
dormiu e nunca mais acordou. 
Não me importo de aceder ao 
portal de eternidade, como nos 
disse Ana Mafalda Leite, mas 
um fim como este não tem 
muito de triste, sobretudo para 
quem morre. Agora, ouvimos 
que foi encontrado um antigo 
delegado político da Renamo, 
com o corpo encoberto de fo-
lhas e sinais claros de tortura, 
um fim destes é triste para 
quem morre e para quem fica e 
para o Estado de Direito e De-
mocrático (odioso chavão). A 
felicidade ou a tristeza do fim 
depende muito do que antece-
de.

Mas, acima de tudo, olho o 
fim, a morte, a que nos im-
põem, a que nos impusemos ou 
aqui a nossa natureza de seres 
humanos - com prazo de vali-
dade - nos impõe como o cum-
primento de uma sorte que já 
nos vem inscrita na testa logo 
que nascemos. Não há muito 
que inventar. Talvez também 
não tenha respondido a per-
gunta. Mas podemos passar 
para outra.

Um livro como este num 
país com os níveis de 
leitura como o nosso para 
quem é afinal?

Eduardo Quive: É exacta-
mente para quem não lê. Final-
mente. Muitas vezes pensamos 
a escrita para os “leitores”. 
Aqueles que compreendem ou 
têm o gosto em descodificar a 
linguagem literária, a poesia, a 
ficção. E há uma maioria na-
tural que não faz parte disso, 
nem do rótulo por nós colocado 
sobre quem é o leitor, nem dos 
que a priori vão a livraria ou a 
biblioteca à procura de livros. 
Este livro finalmente é para 
quem não faz parte do “siste-
ma”. Quem não se proclama 
“leitor”. Quem não gosta, não 
conhece e nem compreende a 
ficção nos moldes do texto li-
terário. Para quem seria um 
livro de entrevistas fora do 
padrão? Para escritores? Para 
teóricos? Para leitores vorazes, 
fascinados pelo texto que até 

se perdem na ironia, no amor 
e na confusão do dia-a-dia? Eu 
entendo este livro como o des-
cer à terra por quem anda sem-
pre fora da órbita. Um livro em 
que os rostos não se mostram. 
Em que as linhagens, as esco-
las literárias não se enquadram. 
Aqui o homem e a mulher as-
sumiram o lugar de escritores 
e escritoras. Então deverá ser 
um livro para quem é apaixo-
nado pela ficção na ideia de 
ver o escritor despido do seu 
poder criativo e para quem 
nem é um leitor habitual, para 
ver o mundo que ele vive, sem 
magias, antes transcrito com 
a sensibilidade que muito nos 
falta.

Pelas respostas dos 
autores parece que há 
um novo mundo que 
se nos abre. É como se 
acordássemos para uma 
realidade impensável para 
a profissão do escritor. 
Como analisas as respos-
tas dadas pelos escrito-
res sobre que verdades 
escreveriam? Há verdade 
nisso?

Elton Pila: Nunca vivemos 
num tempo em que a verda-
de é tão subjectiva como este. 
Talvez não falemos de verdade 
no singular e falemos de verda-
des no plural, cada um tem a 

sua (não é aqui onde os factos 
alternativos encontram terreno 
fértil?) e a diversidade de res-
postas a essa pergunta mostra 
um pouco disto. 
Gosto de pensar nas respos-
tas como os blocos que fazem 
o edifício criativo dos autores 
aqui entrevistados. Já havia 
feito notar isto no texto que in-
troduz as perguntas ao Mauro 
Brito, que diz uma coisa como 
“se não tivesse que fingir, es-
creveria sobre o medo…”, esta 
resposta já nos faz perceber 
como ele encara a Literatura, 
como a antítese da realidade, 
a Literatura como um espaço 
de construção de sonhos que a 
realidade nos nega. 
Jeferson Tenório diz-nos que a 
“Literatura não é verdade, mas  
intui a verdade”, eu vejo nes-
ta resposta também a ideia 
de Literatura como a que 
antevê o futuro, não há-de 
ser por isso que hoje livros 
como “A Peste” de Camus 
e “A Revolta dos bichos” de 
Orwell viraram best-sellers, 
com tudo o que de odioso  
chegar a esta categoria exi-
ge? Mas o grosso das respos-
tas ainda que diversificadas 
vão para o mesmo caminho 
do não fingimento. E aqui 
voltamos à ideia de toda a 
Literatura ter um quê de 
confessional, como também 
ouvimos nas páginas do li-
vro, “é impossível não escre-
ver sobre o que a vida nos 
põe dentro”. São as verdades 
de quem as diz.

O pianista, do conjunto 
musical Alambique, Adéri-
to Francisco Gomate fale-
ceu no dia 15 de Janeiro de 
2021, vítima de doença.
Gomate estudou músi-
ca no Centro de Estudos 
Culturais especializando-se 
em piano e guitarra. Após 
concluir o curso, ao longo 
da sua vida profissional, 
Adérito trabalhou como 
pianista nos Hotéis: Anda-
lucia, Polana e Avenida. Si-
multaneamente, dedicava-
-se ao ensino, leccionando 
aulas de música na Escola 
Internacional de Maputo e 
colaborando com o INDE 
(Instituto Nacional para o 
Desenvolvimento da Edu-
cação) na produção de ma-
nuais de educação musical 
para o Ensino Básico.
 Ingressou na Banda Alam-
bique em 1984. Mercê da 
sua sensibilidade e conheci-
mento musicais, a sua pres-
tação foi de grande valia na 
prossecução dos objectivos 
de inovar e modernizar a 

música moçambicana den-
tro e fora do País.
É de destacar a sua presen-
ça nas digressões que leva-
ram a banda Alambique ao 
Zimbabwe, Suécia, Norue-
ga, Dinamarca e Filândia; 
bem como a Itália (Vene-
za), Alemanha, Holanda, 
Áustria e Suíça.
Adérito Gomate era um 
apaixonado cultor do jazz, 
tendo, por conseguinte, 
protagonizado uma expe-
riência notável com a ini-
ciativa de criar uma Big 
Band, com a colaboração 

de músicos da banda da 
Polícia de Moçambique. 
Com o Alambique e o Gru-
po de jazz de Maputo, Adé-
rito Gomate abrilhantou 
momentos áureos das ses-
sões de jazz nos Restauran-
tes Costa de Sol e Topázio 
conquistando a admiração e 
o respeito dos amantes da-
quele género musical.
“A inesperada partida de 
Adérito Gomate deixa um 
profundo vazio nos cora-
ções dos seus colegas e uma 
enorme instabilidade na 
carteira de projectos que a 
Banda Alambique se pro-
põe realizar com vista ao 
desenvolvimento da músi-
ca moçambicana. Não obs-
tante, o legado de Adérito 
Gomate perdurará na nos-
sa memória como exemplo 
de entusiasmo e dedicação 
à cultura e a música mo-
çambicanas”, escreve a 
Banda Alambique em co-
municado. 
Gomate deixa esposa e fi-
lhos. 

Morreu Adérito Gomate 
apaixonado cultor de Jazz

Enquanto cada um vivia o seu “confinamento”, Elton Pila e Eduardo Quive colocaram escritores a olhar para o estranho mundo novo que se abria.
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Apesar do curto tempo Miguel Guambe garante:

Árbitros recebem equipamento de trabalho
A FMF procedeu na semana passada à entrega de equipamento aos árbitros nacionais da I Categoria – Elite 
para a época 2021. O evento foi dirigido pelo presidente da FMF, Feizal Sidat, e contou com a presença do presi-
dente da Comissão Nacional de Árbitros de Futebol (CNAF), Norberto dos Santos. O material disponibilizado é 
composto por calções, camisetas e meias, e vai beneficiar cerca de 300 árbitros em todo o território nacional.desporto

São cerca de 5.000 manuais 
de iniciação em atletismo 
que o antigo secretário-ge-
ral da Federação Moçambi-
cana de Atletismo pretende 
distribuir pelas associações 
provinciais, clubes e nú-
cleos da modalidade ao lon-
go do País. De acordo com 
Kamal Badrú, a iniciativa 
visa colmatar o défice na 
disposição de material téc-
nico para os formadores de 
atletismo, buscando dar o 
seu contributo na qualidade 
de agente da modalidade.
Segundo a fonte, o manual, 
intitulado “Guia Prático de 
Atletismo para Crianças”, 
norteia os monitores sobre 
como tornar um petiz apai-
xonado pela corrida e ou-
tras disciplinas a ela liga-
das, para além de “garantir 
que a sua formação tenha 
a devida qualidade e, deste 
modo, termos um futuro ri-
sonho na modalidade”.
Para universalizar o ma-
nual, Kamal Badrú revela 
ter escolhido oferecê-lo a 
todas as entidades nacio-
nais que trabalham no atle-
tismo desde a base, no caso 
a formação, nomeadamente 
as associações provinciais, 
os clubes, os núcleos, bem 
como as escolas do ensino 
geral.
“Havendo falta deste tipo 
de material, decidi igual-
mente ir ao encontro dos 
fo rmadores ,  dentro  das 
suas instituições. São cin-
co mil guias produzidos e 
por entregar aos verdadei-
ros donos, que são os que 
movimentam o atletismo a 
nível da formação”, assu-
me aquele que, mesmo na 
reserva, não deixa de ser 
um actor primário do atle-
tismo.

Kamal Badrú distribui 
manuais de iniciação 
pelo País

A rapaziada está a trabalhar muito bem 
para o nível desejado
O seleccionador nacional 
de basquetebol, Miguel 
Guambe, mostra-se op-
timista, apesar do curto 
tempo de preparação, 
afirmando que a rapaziada 
está a encaixar-se gra-
dualmente na sua filosofia 
de trabalho, pois o objec-
tivo principal passa por 
conseguir ter um bom 
desempenho na próxima 
janela de apuramento 
para o Afrobasket do ano 
em curso, em Kigali, capi-
tal do Ruanda.

Alfredo Langa 

A selecção mo-
çambicana de 
basquetebol, 
em  s e n i o r e s 
masculinos, 

vai participar brevemente 
na janela de apuramento 
para o Afrobasket de Kiga-
li, capital do Ruanda, em 
princípio no mês de Feve-
reiro.  
O combinado nac iona l , 
agora treinado por Miguel 
Guambe, em substituição 
de Milagre Macome, vem 
fazendo sessões de treino 
no pavilhão do Grupo Des-
portivo de Maputo com os 
pré-seleccionados.  
Depois de já ter feito cinco 
sessões de treino, o selec-
cionador nacional reconhe-
ceu que o tempo é curto, 
mas mostra-se satisfeito 
com o desempenho dos seus 
pupilos rumo à janela de 
apuramento para o Afro-
basket/Ruanda-2021.
O técnico Miguel Guam-
be, no seu primeiro pré-
-balanço, disse que “ainda 
é prematuro avançarmos ou 
avaliar o nosso trabalho. O 
que lhe posso dizer é que os 
atletas, que são os melho-
res da actualidade, estão a 
trabalhar duramente para 
o nível que nós desejamos. 
Traçamos regras de jogo e 

devem ser cumpridas”. 
Sobre as  ta i s  regras  de 
jogo, Miguel Guambe fri-
sou que “ primeiro olhamos 
taxativamente para a dis-
ciplina dos atletas, como o 
respeito pelos horários de 
treinos e entrega nos trei-
nos, a união e integração 
entre os mais novos e os 
mais velhos. 
Temos os melhores jogado-
res e na parte da táctica, 
eu e minha equipa técnica 

vamos introduzir nas pró-
ximas sessões, aprimorando 
também a parte física”. 
Falando ainda do balanço 
das cinco sessões de treino, 
Miguel Guambe sustentou 
que “estamos a trabalhar 
para melhorar os índices 
dos jogadores. Estamos a 
ter sinais positivos e acre-
ditamos que até lá tudo 
está bem afinado”, justifi-
cando alguns aspectos na 
selecção, onde o base Ivan 

Machava foi chamado para 
integrar a pré-se lecção, 
composta por 25 jogadores. 
“Houve um caso de renún-
cia. Temos o caso da au-
sência do Edson Monjane 
que é justificada, e temos 
a situação dos atletas do 
Ferroviário da Beira, uns 
até transferidos recente-
mente de Maputo para Bei-
ra, e estamos à espera do 
momento que poderemos 
juntar todos. Há uns que 
ainda não se pronunciaram, 
ainda não responderam à 
convocatória e caberá f Fe-
deração accionar o Regula-
mento, a nós, tecnicamen-
te, cabe-nos trabalhar com 
os que estão. Estes são os 
melhores da geração actual. 
E é isso que nos encoraja”.
Falando da ret i rada de 
Custódio Muchate da se-
lecção, Miguel Guambe diz 
que ficou surpreendido por-
que ainda contava com ele, 
“até falei com ele sobre o 
seu posicionamento. É uma 
decisão individual. Ele ape-
nas se retira da selecção, 
mas vai continuar a dar o 
seu contributo ao basque-
tebol no seu clube, que é o 
Ferroviário de Maputo”.
Em relação à promoção a 
capitão da selecção de Da-
vid Canivete, Guambe dis-
se que “é um jogador com 
uma larga experiência. Co-
nhece muito bem os seus 
colegas. Tem uma capaci-
dade de liderança que vem 
demonstrando. Acho que 
a braçadeira está em boas 
mãos. O Canivete é um jo-
gador muito exemplar”.   
Miguel Guambe é da opi-
nião de que uma selecção 
tem ao menos de criar uma 
imagem de que ela é aber-
ta a toda a gente. “Esta 
foi uma das primeiras in-
tenções, como também dar 
a saber que qualquer um 
pode estar nesta selecção”.
Entretanto, a cidade de 
Youndé,  nos Camarões , 
foi a escolhida pela FIBA 
– Áfr ica para acolher a 
terceira janela de qualifi-
cação ao Afrobasket 2021, 
devendo sediar dois grupos 
nomeadamente o B, de Mo-
çambique, e o C, do país 

Seleccionador nacional Miguel Guambe
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População de Nampula 
agracia Mambinhas 
Após o seu desembarque na 
última quinta-feira, a selecção 
nacional de futebol de Sub-20 
cumpre até ao dia 23 deste 
mês, na cidade de Nampula, 
a segunda fase do ciclo de 
preparação com vista a sua 
participação no Campeonato 
Africano das Nações, a ter 
lugar na Mauritânia.
Provenientes de Songo, pro-
víncia de Tete, onde ob-
servaram um estágio pré-
-competitivo de 10 dias, os 
“Mambinhas” fizeram nesta 
sexta-feira uma passeata em 
viatura aberta por algumas 
artérias da cidade de Nam-
pula para partilhar a alegria 
decorrente da conquista da 
Taça COSAFA e a respecti-
va qualificação para o “Afri-
cano” das Nações.
O início da caravana de agra-
ciação popular aos “Mambi-
nhas” começou pelas 09:00 
horas, obedecendo o seguinte 
trajecto: Hotel Lúrio, Rua 
3 de Fevereiro, Avenida do 
Trabalho, Rua da Tipogra-
fia, Avenida 25 de Setembro, 
Avenida das FPLM, Direc-
ção Provincial de Educação, 
Avenida Eduardo Mondlane, 

Museu Nacional de Etnolo-
gia, Avenida da Independên-
cia e Governo da Província.
Os Mambinhas receberam do 
governador da província de 
Nampula, Manuel Rodrigues 
Alberto, saudações de boas-
-vindas, tendo apresentado 
ao dirigente da província o 
troféu conquistado na Taça 
COSAFA, realizada em Port 
Elizabeth, na África do Sul.
Na chamada “capital do 
Norte”, os Mambinhas têm 
agendados três jogos de con-
trolo, nomeadamente com a 
selecção de Nampula, Fer-
roviário de Nampula, no dia 
19, e Ferroviário de Nacala, 
no dia 21 de Janeiro cor-
rente.  O estágio visa igual-
mente permitir uma melhor 
adaptação ao relvado sintéti-
co, visto que o “Africano” da 
Mauritânia será disputado 
em pisos similares. 
De salientar que o estágio 
da Selecção Nacional Sub-20 
em Nampula é na sua tota-
lidade subsidiado pelo Gover-
no da Província de Nampula, 
nas componentes de acomo-
dação, alimentação e trans-
porte.

Pormenor de uma sessão de treinos da selecção nacional de basquetebol 

anfitrião, desta etapa de 
apuramento que vai decor-
rer de 19 a 21 de Fevereiro 
próximo. 

Convocatória 

Bases:
Pio Matos Jr. (Ferroviário 
de Maputo)
Milton Seifane (Costa do 
Sol)
Ronaldo Geneto (Maxaque-
ne)

Mirlon Paruque (A Politéc-
nica)
Bases:
Kendal Manuel (USA)
Ismael Noormamad (Ferro-
viário da Beira)
Augusto Matos (Ferroviário 
da Beira)
Ermelindo Novela (Ferroviá-
rio de Maputo)
Francisco Braga (Costa do 
Sol)
Extremos
David Canivete (Ferroviário 
de Maputo)
Hugo Martins (Ferroviário 
de Maputo)
Klaus Bungueia (Costa do 
Sol)
Ayde Munguambe (Ferro-
viário da Beira)
Yuran Biosse (A Politécni-
ca)
Stanley Macuacuro (Despor-
tivo de Maputo)
Extremos-postes
Elves Honwana (Ferroviário 
da Beira)
Nelson Jossias (Ovarense-
-Portugal)
Helton Ubisse (Ferroviário 
da Beira)
Daniel Maveure (Costa do 
Sol)
Postes
Custódio Muchate (Ferroviá-
rio de Maputo/renunciou)
Edson Monjane (Ferroviário 
de Maputo)
Inélcio Chire (Ferroviário de 
Maputo)
Dércio Mula (Costa do Sol)
Egídio Zandamela (Costa do 
Sol)
Jeremias Manjate (Sporting 
– Portugal)
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não estraga festa da bola 
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S.V.S de Moçambique, LdaS.V.S de Moçambique. 
Importação│Participações│Holding

Arrancou este final 
de semana a primeira 
jornada do Moçambola 
na versão-2021 com 
alguns casos de coro-
navíruis no futebol, mas 
não chegou a obrigar 
ao adiamento de jo-
gos. O primeiro clube 
até então a registar a 
infecção pela doença, à 
entrada da prova, foi o 
Ferroviário de Lichinga. 
Foram seis elementos 
que testaram positivo, 
incluindo o treinador 
principal, Antoninho 
Muchanga. 

Alfredo Langa

A festa da bola 
a  n íve l  do -
m é s t i c o  j á 
i n i c i o u  n a 
Pátria Ama-

da. A Covid-19 entrou no 
futebol moçambicano mas 
não paralisou o certame, 
no arranque da prova, por-
que a primeira jornada do 
Moçambola se realizou sem 
muitos sobressaltos. 
O primeiro caso da Co-
vid-19, no arranque do 
Moçambola, até então, foi 

confirmado no estreante 
Ferroviário de Lichinga. 
Segundo apuramos, seis ele-
mentos da equipa principal 
dos representantes oficiais 
de Lichinga testaram posi-
tivo. Trata-se do treinador 
principal, Antoninho Mu-
changa, e cinco jogadores 

do plantel que não viajaram 
à capital do País, Maputo.
 Na sua deslocação, o Fer-
roviário de Lichinga venceu 
a Liga Desportiva de Ma-
puto, por duas bolas sem 
resposta, no jogo inaugural 
da prova, que testemunhou 
oficialmente o arranque 

do Moçambola sem públi-
co. A turma da Associação 
Desportiva de Vilankulos 
(ADV), ganhou o Ferro-
viário de Nacala por quatro 
bolas a uma. O Ferroviário 
da Beira recebeu e venceu 
o campeão em título por 
três bolas a uma, enquanto 

o Ferroviário de Maputo, 
jogando em casa, empatou 
com o vencedor da Taça de 
Moçambique, o União Des-
portiva de Songo (UDS), 
sem abertura do marcador. 
O estreante Matchedje 
de Mocuba, que joga em 
Quelimane, em virtude de 
ainda estar a acondicionar 
o seu campo em Mocuba, 
empatou a duas bolas com 
o Desportivo de Maputo. 
O Ferroviário de Nampu-
la, na sua casa, não con-
seguiu levar de vencida a 
equipa a ter em conta neste 
Moçambola, a Associação 
Black Bulls, tendo perdido 
por duas bolas sem respos-
ta.

Resultados  

ADV 4-1 Ferroviário de 
Nacala

Ferroviário da Beira 3-1 
Costa do Sol

Ferroviário de Maputo 0-0 
União Desportiva de Songo

Matchedje de Mocuba 2-2 
Desportivo de Maputo

Incomáti de Xinavane 3-0 
Textáfrica de Chimoio

Liga Desportiva de Maputo 
1-2 Ferroviário de Lichinga

Ferroviário de Nampula 
0-2 Associação Black Bulls

A festa do futebol já iniciou em Moçambique


