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MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguanb@yahoo.co.br

Contrária àquilo que são os bons 
costumes de pessoas esclarecidas que, 
quando têm problemas, colocam-nos 
em foros próprios, Helena Taípo, minis-
tra do Trabalho no reinado de Armando 
Guebuza (2005-2015), com o rancor 
correndo-lhe pelas veias, obviamente 
por estar em conflito com a lei moçam-
bicana, tornou-se tema de momento, 
através do seu áudio que deixou ou 
deixaram vazar nas redes sociais. 

A nota de esclarecimento divulgada 
momentos após a circulação do áudio 
em referência nada traz de novidade, 
porque além de expressar a sua solidarie-
dade para com a cidadã em causa (Maria 
Helena Taípo) não refuta o seu conteúdo. 
Ademais, explica que a conversa com 
a ex-governante “teve lugar há mais de 
um mês”, tendo sido, segundo escreve a 
mesma nota, “ilicitamente interceptado 
e posteriormente posto a circular”.

No referido áudio, a ex-ministra do 
Trabalho, que pela mão do actual Chefe 
de Estado, Filipe Nyusi, chegou ao posto 
de embaixadora de Moçambique em 
Angola, esforça-se em criar uma má 
imagem da política e do sistema de 
administração da justiça em Moçam-
bique, chegando até a associar o nome 
do actual Presidente da República a 
este evento, sem avançar algo palpável 
que, efectivamente, o incrimine.

Por via do mesmo áudio, Taípo faz 
outros pronunciamentos incendiários 
e desabonatórios ao bom nome e 
honra da figura do Chefe de Estado, o 
que, pela sua gravidade, pode ser pas-
sível de procedimento criminal.

Neste momento, soube o PÚBLICO, 
o assunto está a ser alvo de uma inves-
tigação minuciosa a nível das entidades 
competentes, que pretendem perce-
ber os contornos em que o mesmo 
decorreu e as motivações que levaram 
ao seu vazamento nas redes sociais.

O PÚBLICO apurou ainda de fon-
tes que integram a equipa que está 
a investigar este caso que o áudio faz 
parte de uma estratégia de um grupo 
que visa desestabilizar o Presidente da 
República na sua luta contra a corrup-
ção, que já levou várias figuras públicas 
à barra da justiça.  

Mas a justiça, como devem saber, 
não se ganha falando mal dos seus 
actores ou dos dirigentes políticos, 
contra os quais Helena Taípo, agindo 
em função do vento e como “lobo em 
pele de cordeiro”, escondeu sempre a 
sua verdadeira índole, negativa, per-
versa e desonesta, apresentando-se 
como uma pessoa educada, empática 
e amigável, sendo ela mestre em Di-
recção Educacional. 

Ditado muito antigo, mas ainda 
actual, ensina que “quem não quer ser 
lobo, não lhe veste a pele”, deixando o 
apelo para que se evite transformar 
clubes em estaleiros de golpes que até 
podem prejudicar toda uma Nação.

ESCÂNDALOS DE TAÍPO

Em liberdade sob Termo de Identidade 
e Residência, desde Maio deste ano, Hel-

Num exercício penoso e arriscado, visando salvar o seu mundo que desabou e a sua rigorosidade posta em causa, 
a ex-ministra do Trabalho Maria Helena Taípo, em áudio vazado nas redes sociais, inicia nova batalha na obscuri-
dade, ao tentar desqualificar a justiça e a política moçambicana, nos dois processos de que é alvo, por liderar vários 
esquemas de corrupção, nomeadamente, peculato, abuso de confiança, falsificação e participação económica em 
negócios, conforme consta a acusação número 29/GCCC/17-IP. Neste momento, soube o PÚBLICO, o assunto de áu-
dio está a ser investigado pelas entidades que superintendem a área que, neste caso, que pretendem perceber os 
contornos em que o mesmo decorreu e as motivações que levaram ao seu vazamento nas redes sociais.

Taípo joga na obscuridade
Depois do seu mundo desabar 

- Seus pronunciamentos incendiários contra o bom nome e honra da figura do Chefe de Estado, pela sua gravidade, 
podem ser passíveis de procedimento criminal 

ena Taípo é acusada de prática de corrup-
ção pelo Ministério Público (MP).

À hora da saída dos calabouços, 
Nércio Bomba, um dos advogados 
de defesa de Helena Taípo, explicou 
que a sua cliente foi solta mediante 
uma “providência de habeas corpus 
requerida pela defesa e deferida pelo 
Tribunal Superior de Recurso de Ma-
puto”.

Refira-se que Taípo, que a 12 do mês 
passado (Agosto) celebrou o seu sexa-
gésimo (60o) aniversário, ficou presa 
em Abril de 2019, concretamente 20 

dias depois da sua exoneração do car-
go de Embaixadora Extraordinária e 
Plenipotenciária de Moçambique em 
Angola. Uma decisão do Presidente 
da República que permitiu a realização 
de várias diligências, incluindo a prisão 
preventiva, no âmbito do processo em 
que a antiga governadora de Sofala 
(antes de ser embaixadora) é acusada 
de ter recebido 100 milhões de metic-
ais do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS).

Helena Taípo terá recebido o valor 
em 2014, último dos 10 anos em 

que esteve a dirigir o Ministério do 
Trabalho. 

Em 2015 foi exonerada das funções 
de ministra do Trabalho e nomeada 
governadora de Sofala, cargo que 
ocupou até Julho de 2018, quando 
foi indicada para liderar a diplomacia 
moçambicana em Luanda.

Na capital de Angola, Helena Taípo 
ficou 8 meses e teve de voltar a Ma-
puto para responder por crimes de 
corrupção, num processo que envolve 
mais cinco arguidos.

Taípo é acusada de ter recebido sub-
ornos de 100 milhões de meticais para 
favorecer empresas de construção civil 
e do sector gráfico em contratos com 
o INSS. Aliás, em outras palavras, escla-
rece-se, os subornos correspondiam 
a contrapartidas pelo favorecimento 
de empresas de construção civil e do 
sector gráfico em contratos com o 
INSS, entidade que a então ministra 
tutelava. 

Além do caso de alegados subor-
nos no INSS, a antiga ministra é tam-
bém acusada num outro processo, 
onde arrasta mais de onze (11) sus-
peitos. No referido processo, evoca-se 
o desvio na ordem de 113 milhões de 
meticais das contas da Direcção do Tra-
balho Migratório (DTM). 

Trata-se de dinheiro proveni-
ente das contribuições de mineiros 
moçambicanos a partir da vizinha 
África do Sul e da contratação de mão-

de-obra estrangeira no país.
A acusação escreve que, para a 

movimentação de contas daquela 
instituição, os servidores privilegiaram 
a emissão de cheques e o levanta-
mento do dinheiro em numerário, 
mesmo sendo montantes avultados, 
sob autorização da então ministra do 
pelouro, embora a competência para 
tal fosse atribuída ao Secretário Perma-
nente (SP).

Para além de levantar o dinheiro em 
numerário, avança a acusação, os co-
arguidos convidavam pessoas das suas 
relações para se fazerem passar por for-
necedores de serviços à instituição.

No processo, que leva o número 
29/GCCC/17-IP, todos os arguidos 
são acusados de peculato, abuso de 
confiança, falsificação e participação 
económica em negócios. 

Na investigação feita pelo Gabinete 
Central de Combate à Corrupção 
(GCCC) constatou-se que o dinheiro foi 
usado para a compra de imóveis, via-
turas, cabazes de alimentos e bebidas 
alcoólicas. 

Uma parte do montante desviado, 
segundo ainda a acusação, era de 
taxas que as companhias mineiras sul-
africanas pagavam ao Estado moçam-
bicano pela contratação de mão-de-
obra nacional.

AINDA SOBRE TAÍPO

Helena Taípo, originária de Nampu-
la, onde nasceu no distrito de Malema, 
antes de ascender ao cargo de minis-
tra, para mais tarde passar a governa-
dora de Sofala, e por último embaixa-
dora de Moçambique em Angola, foi 
inicialmente directora provincial do 
Trabalho em Nampula.

A sua nomeação para o cargo de 
ministra do Trabalho, em 2005, con-
stituiu surpresa para alguns sectores 
de opinião pública. As referências do 
trabalho realizado em Nampula e o 
lobbie Macua, ao que tudo indica, con-
tribuíram para a sua nomeação para 
o pelouro do Trabalho, no primeiro 
reinado de Armando Guebuza, cargo 
para o qual foi reconduzida em 2010. 

FILIAÇÃO NA FRELIMO

De Taípo, que durante os períodos 
em que liderou o Ministério do Trabal-
ho (2005-2015) e a província de Sofala 
(2015-2018), era tida como “dama-de-
ferro”, sabe-se ainda que esta tornou-se 
membro da Frelimo em 2005 e, no 9º 
Congresso desta formação partidária, 
viu a sua candidatura a membro do 
Comité Central (CC) chumbada por 
falta de requisitos.

Pessoas ligadas a este partido 
“maduro”, se comparado com os out-
ros existentes no país, explicam que 
“para se ser membro do CC da Frelimo 
é necessário que tenha o mínimo de 
cinco anos de militância comprovada”, 
anos que, feliz ou infelizmente, Helena 
Taípo não os tinha, visto ter integrado 
o partido em 2005 e, no mesmo ano, já 
sonhava em se tornar membro do CC, 
o órgão mais importante do partido, 
depois do Congresso.

Helena Taipo, ex-ministra do trabalho

Edifício-sede do INSS
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Audição de Boustani pode 
fragilizar julgamento

A audição de Jean Boustani, na qualidade de declarante, no julgamento em curso sobre as “dívidas não declaradas”, 
a efectivar-se via vídeo-conferência, pode fragilizar a posição do Tribunal e do Ministério Público (MP), que neste mo-
mento estão a fazer um belíssimo trabalho. Esta desconfiança à pré-disposição de Boustani em prestar declarações 
ao Tribunal resulta do facto de, estando longe, poder a seu bel-prazer, tal como o fez no seu julgamento nos Esta-
dos Unidos da América, gozar com a humildade e pobreza dos moçambicanos, porque estará sem qualquer tipo de 
pressão psicológica ou stress.

Relativamente ao áudio posto a circular, supostamente da autoria da cidadã 
Helena Taípo, em conversa com um outro cidadão, penso que em primeiro 
lugar há que se apurar a veracidade do áudio, visto que hoje em dia as tecno-
logias de informação podem muito bem ser usadas para manipular situa-
ções. Portanto, deverá em primeira linha fazer-se um exercício no sentido de 
verificar a sua autenticidade.

com aval do Estado.
O PÚBLICO soube ainda de fontes 

judiciais que Jean Boustani já teria 
sido notificado várias vezes pela 
PGR, quer na altura da elaboração do 
relatório da Kroll quer na instrução 
preparatória do processo, mas nunca 
compareceu, daí que as nossas fontes 
acham inoportuno o Tribunal ouvir 
aquele que é considerado o “cérebro” 
de todo o esquema em videoconfer-
ência mas sim presencial.

“Ou seja, ele irá prestar declarações 
sem qualquer tipo de pressão psi-
cológica ou stress, isso seguramente 
poderá dar azo a que ele continue a 
gozar com a humildade e a pobreza 
dos moçambicanos”, consideram.

“Pessoalmente, vejo com algu-
mas reservas a possibilidade de Jean 
Boustani ser ouvido em videoconfer-
ência, na medida em que este indi-
víduo tem um processo-crime a correr 
seus trâmites em território moçambi-
cano”, apontou uma outra fonte. 

Para os nossos entrevistados, “mais 

Resulta que na sessão de 31 de 
Agosto, que esteve centrada no réu 
Armando Ndambi Guebuza, filho 
do ex-Chefe de Estado, Armando 
Guebuza, acusado de ter recebido 
em subornos 33 milhões de dólares 
americanos, do Grupo Privinvest, o 
juiz da 6ª Secção do  Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, Efigénio Bap-
tista, deferiu o pedido de audição de 
Jean Boustani, na qualidade de de-
clarante no caso das “dívidas ocultas”. 

O pedido foi formulado pelo ad-
vogado Alexandre Chivale, por en-
tender que o mesmo pode ajudar, so-
bremaneira, a esclarecer os contornos 
dos esquemas que viriam a resultar 
na fraude ora em julgamento.

Sucede que a reacção de Jean 
Boustani não demorou, e em carta 
posta a circular em Maputo dizia-se 
feliz pelo facto do juiz da causa ter 
permitido “testemunhar” no julga-
mento, alegadamente porque em 
outro despacho de 17 de Agosto, Efi-
génio Baptista indeferiu a sua audição 
nessa qualidade.

Entretanto, a sociedade moçam-
bicana, como também os cultores 
do Direito, não vê com bons olhos 
a audição de Boustani, negociador 
da Privinvest, acusado de ter pago 
subornos a algumas das personali-
dades envolvidas no caso das 'dívidas 
ocultas', em videoconferência. 

A título de exemplo, o pesquisa-
dor do Centro de Integridade Pública 
(CIP), Baltazar Fael, defende que 
Boustani deve sim ser ouvido não em 
videoconferência, mas sim de forma 
presencial no julgamento. 

O mesmo posicionamento é tam-
bém defendido por outros analistas 
e juristas contactados pela nossa 
reportagem, visto que sobre Jean 
Boustani, além de ter faltado respeito 
ao povo e às autoridades moçambi-
canas durante o seu julgamento em 
Nova Iorque, existe um mandado 
de captura internacional contra ele 
emitido, há cerca de um ano, pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e que já está em sede da Polícia 
Internacional (INTERPOL).

“A melhor colaboração e esclareci-
mentos que Jean Boustani possa dar, 
podem ser dados somente se estiver 
sob jurisdição da justiça moçambi-
cana”, referiu o entrevistado.

Dados em nosso poder indicam 
que o mandado de captura interna-
cional emitido pela PGR em Outubro 
do ano passado inclui também nomes 
de três ex-banqueiros do Credit Su-
isse, nomeadamente Andrew James 
Pearse, Detelina Subveva e Surjan 
Singh, por estarem envolvidos no 
caso das dívidas que lesaram o Estado 
moçambicano em cerca de 2.2 mil mil-
hões de dólares. Igualmente, redigiu 
pedidos de extradição, validados pelo 
Tribunal Supremo, para o julgamento 
dos quatro em Moçambique.

O valor está relacionado com em-
préstimos contraídos entre 2013 e 
2014 a filiais britânicas dos bancos 
de investimentos Credit Suisse e VTB 
pelas empresas estatais moçambi-
canas ProÍndicus, EMATUM e MAM, 

- Consideram juristas e analistas ouvidos pelo PÚBLICO

Jean Boustani contestado em Maputo

do que ter um processo-crime em 
território moçambicano, existe um 
mandado de captura internacio-
nal contra o mesmo, ou seja, Jean 
Boustani é arguido em Moçambique”.

Logo, frisaram, “ele (Jean Boustani) 
não é declarante, ele não é teste-
munha. Ele é arguido, e permitir que 
este preste depoimentos no mod-
elo de videoconferência pode até, em 
minha opinião, fragilizar um bocado 
a posição do Tribunal e do Ministério 
Público, que estão a fazer um belíssi-
mo trabalho, pois isto poderá permitir 
que este lance farpas contra as auto-
ridades e cidadãos moçambicanos a 
seu bel-prazer”.

Com efeito, os entrevistados es-
clarecem ainda que “a audição deve 
acontecer na esfera da alçada do pod-
er judicial moçambicano, ou seja, em 
território moçambicano, atendendo 
a especificidade da situação na qual 
este indivíduo se encontra. 

Jean Boustani é parte interessada, 
pelo que poderá afigurar-se estranho 
que o Tribunal e o Ministério Público 
dialoguem com este indivíduo no 
modelo que está a ser proposto”.

Entendem também que até prova 
em contrário, Jean Boustani não 
tem autoridade moral e nem ética 
para tecer quaisquer juízos de valor 
relativamente ao que ele pensa sobre 
Moçambique e sua situação. 

Refira-se que, de acordo com a 
acusação que julga o caso, parte do 
valor - 50 milhões de dólares norte-
americanos - foi repartida entre os 
réus Teófilo Nhangumele, Armando 
Ndambi Guebuza e Bruno Tandane 
Langa.

JOÃO PEDRO MATSINHE*                               

De qualquer modo, e considerando 
que o áudio é realmente da autoria de-
sta cidadã, penso não haver dúvidas de 
que o conteúdo da conversa é extrema-
mente perturbador.

Na minha opinião, o conteúdo da 
conversa, repito, considerando que o 
áudio é autêntico, é preocupante, na 
medida em que são feitas revelações 
que em minha opinião são graves, a 
três níveis:

Primeiro: as declarações da cidadã 
Helena Taípo parece irem contra alguns 
princípios fundamentais e que con-
substanciam as conquistas da nossa 
Independência e que têm a ver par-
ticularmente com o princípio da defesa 
da unidade nacional. Este foi sempre 

o slogan dos libertadores desta Pátria. 
Ou seja, desde os primórdios da Luta 
de Libertação Nacional que sentimen-
tos de cariz regionalista foram sempre 
combatidos. Em Moçambique, não ex-

istem cidadãos do Norte, do Centro ou 
do Sul. Existem moçambicanos, unidos 
na sua plenitude na busca de um único 
objectivo, que é o desenvolvimento 
harmonioso deste país em todas as 
suas esferas política, económica e social.

Neste sentido, não fica bem para 
qualquer cidadão, pior ainda para al-
guém que ocupou posições de relevo 
na esfera de governação do país, exac-
erbar sentimentos de divisão region-
alista ou tribal, num contexto em que 
o país está a sofrer uma agressão por 
parte de terroristas, cujo objectivo da 
agressão ninguém ainda entende.

Portanto, são revelações perigosas 
e que põem em causa, como disse, as 
conquistas da nossa Independência e 
se calhar uma das principais conquistas. 

Todas as organizações têm momen-
tos de tensão, isto é norma e faz parte 
das dinâmicas das relações de grupo. 
Agora, aparecer a destilar sentimentos 
incendiários no sentido essencialmente 
regionalista e tribal é mau, e é pior ainda 
se considerarmos por quem este senti-
mento é manifestado.  

Em segundo lugar, partes das revela-
ções da cidadã Helena Taípo podem 
consubstanciar atentado ao bom 
nome e a honra da figura do Chefe de 
Estado, que podem inclusive ser pas-
síveis de procedimento criminal pela 
gravidade das mesmas. 

Em terceiro lugar, julgo ser o mo-
mento de se sensibilizar as pessoas, par-
ticularmente determinadas figuras, no 
sentido de descontinuarem a utilização 
do argumento de perseguição política 
ou perseguição do género sempre que 
estejam em face de processos judiciais.

Parece já ser prática corrente assistir-
mos a pessoas a dizer que estão a ser 
perseguidas politicamente quando 
estão perante tribunais, Foi assim no 
chamado caso dos “Aeroportos de 
Moçambique”, e parece que esta estra-
tégia continua.  

As pessoas devem assumir as suas 
responsabilidades e defenderem-se 
com base em argumentos objectivos. 
É para isso que existem os tribunais e os 
advogados. Os tribunais não existem só 
para condenar pessoas. *Jurista 

Taípo não pode misturar assuntos
Política à parte, judiciário noutra

DESTAQUE
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Inês Moiane e Renato Matusse 
apontam Jean Boustani

mando Emílio Guebuza, respondeu 
que não sabia porque apenas era con-
vocado para os encontros.

Matusse respondeu ainda que o 
então Presidente da República não to-
mou conhecimento da sua relação de 
amizade com Jean Boustani porque 
não era assunto dele ou de trabalho, 
pois o que ele queria eram resultados.

Relativamente ao contexto em que 
Jean Boustani propôs-se a financiar a 
publicação de um livro sobre o legado 
e as realizações de Armando Guebuza, 
o ex-Conselheiro político disse que não 
sabia, mas informou ao Tribunal que 
vieram a Moçambique dois jornalistas 

O décimo segundo dia do julga-
mento das “dívidas ocultas”, que 
decorre no recinto da BO, provín-
cia de Maputo, fechou na semana 
passada com a audição de Manuel 
Renato Matusse, antigo Consel-
heiro político do ex-Presidente da 
República, Armando Guebuza, que 
negou ter praticado os três crimes 
de que é acusado, nomeadamente 
o tráfico de influências, peculato 
e branqueamento de capitais. En-
tretanto, reconheceu ter recebido 
bens no valor de 1.660.000 dólares 
americanos de Jean Boustani, que 
disse ter o conhecido na Presidência 
da República, negando ter recebido 
suborno por parte deste. Tal como 
Matusse, Inês Moiane, ex-Secretária 
particular de Armando Guebuza, 
acusada de ter recebido 750 mil 
euros da Privinvest, negou que se 
tratava de suborno mas apontou 
também a Jean Boustani como a 
pessoa que lhe teria indicado o es-
quema pelo qual deveria introduzir 
o dinheiro no sistema financeiro 
moçambicano.

reformados  que eram apoiados por 
uma equipa júnior. Entre os jornalistas 
reformados, um tinha sido presidente 
do clube francês Paris Saint-Germain e 
o segundo tinha sido jornalista da TV1, 
e vinham recolher informações para 
publicar em vários jornais da França e 
também para editar um livro sobre o 
legado e as realizações de Armando 
Guebuza. 

Ainda sobre este assunto, Renato 
Matusse observou que o antigo Presi-
dente da República teve conhecimen-
to e anuiu, cuja vinda dos jornalistas 
franceses a Moçambique foi financia-
da por Jean Boustani.

Sobre se conhece ou não Andrew 
Pearse, ex-banqueiro do Credit Suisse, 
respondeu negativamente, e, mais 
adiante, esclareceu que viu um email 
no qual seu nome vinha na cópia. 
Disse ainda que seu nome constou 
das cópias dos emails e recebeu outros 
alegadamente porque Jean Boustani 
estava erradamente convencido de 
que ele era uma caixa postal do Presi-
dente da República, Armando Emílio 
Guebuza. 

Acrescentou ainda que, ao enviar 
email para si, Jean Boustani tinha a 
percepção de que ele tinha influência 
junto do antigo Presidente da Repúbli-
ca, quando na verdade não.

A uma questão se estava ou não en-
volvido nas negociações do aumento 
de 200 milhões de dólares americanos 
do projecto da ProIndicus, o réu re-
spondeu que não. 

Questionado se teria conversado ou 
não com Jean Boustani sobre o projec-
to da ProIndicus, Renato Matusse disse 
que sim, mas em termos genéricos e 
não especificamente, e abordaram so-
bre a pirataria na costa moçambicana, 
baldeamentos de drogas e do inter-
esse do Mundo Árabe em investir na 
segurança em Moçambique.

De acordo com a acusação, o ex-
Conselheiro político de Armando Gue-
buza recebeu dinheiro da Privinvest 
no valor de dois milhões de dólares, 
entretanto, em sede do julgamento 
ele negou tal facto, revelando que 
recebeu bens móveis e imóveis no 
valor de 1.660.000 dólares. 

Sobre o facto de não ter transferido 
dinheiro da Privinvest para a sua conta 
mas sim dos vendedores das casas e 
das empresas Somotor e Toyota de 
Moçambique, Matusse disse que tal 
aconteceu porque já havia combi-
nado previamente com Jean Boustani 
para indicar as contas bancárias dos 
proprietários dos bens que pretendia 
adquirir, e assim aconteceu.

Justificou igualmente a recepção 
dos bens pagos por Jean Boustani 
porque tinha-lhe apresentado as suas 
necessidades e ele voluntariou-se em 
ajudar, entretanto recusou-se a indicar 
quais são, alegadamente por motivos 
familiares. 

INÊS MOIANE E TRESPASSE DE 
TERRENO

Já a ré Maria Inês Moiane Dove, 
ex-Secretária do antigo Presidente 
da República, Armando Guebuza, 
disse quinta-feira em Tribunal que os 
750 mil euros que recebeu da Privin-
vest não resultam de subornos, mas 
sim de trespasse de um terreno que 

tinha sido atribuído pelo Conselho 
Municipal de Maputo, localizado na 
zona do ATCM, ao longo da Mar-
ginal.

De acordo com os depoimentos de 
Inês Moiane, a Logistic International, 
uma das empresas sucursais da Priv-
invest, ao adquirir o terreno dela pre-
tendia construir um hotel de pouco 
mais de 20 andares, tendo em conta 
que, na primeira abordagem, ela ha-
via proposto ter para seu património 
cinco apartamentos no prédio que iria 
ser erguido, facto rejeitado por Jean 
Boustani, alegadamente porque não 
queria uma parceria com ela, mas sim 
a posse do espaço. 

Com efeito, a ex-Secretária particu-
lar de Armando Guebuza usou os 750 
mil euros recebidos da Privinvest para 
comprar dois imóveis na cidade de 
Maputo, um deles ao custo de 14 mil-
hões de meticais. 

Para receber o valor, Inês Moiane 
disse que Boustani solicitou que a 
transferência fosse feita para uma con-
ta de uma empresa e não para a dela 
como singular, alegadamente porque 
seria necessário facturar. Teria sido 
nesta altura que contactou o seu ami-
go e co-réu Sérgio Namburete, que 
depois viria a abrir uma empresa de 
consultoria na área imobiliária, através 
da qual recebeu um total de 877.500 
euros, tendo transferido 750 mil euros 
para Inês Moiane e os restantes 127 
mil euros ficado para o co-réu Sérgio 
Namburete. 

Perguntada das razões de não ter 
recebido dinheiro directamente na 
sua conta e usar a empresa do amigo 
Sérgio Namburete, a ex-Secretária 
particular e actual assessora do antigo 
Chefe de Estado explicou ao Tribunal 
que tal teria resultado da recomenda-
ção de Jean Boustani, sob o argu-
mento de facilitar na tramitação dos 
expedientes relativos à implementa-
ção do projecto, incluindo a emissão 
de facturas.

Em relação ao envolvimento do seu 
filho, Elias Moiane, nos processos de 
compra de casas, a ré esclareceu ao 
Tribunal que fê-lo por suas orientações 
porque andava sem tempo. Aliás, du-
rante a sua audição, ocorrida no final 
da tarde da última quinta-feira, Elias 
Moiane esclareceu ao Tribunal que 
agiu a mando da mãe por ser homem 
e mais velho, porque as duas filhas 
eram menores e encontravam-se a 
estudar no estrangeiro. 

- Manuel Renato Matusse, ex-Conselheiro político do antigo Chefe de Estado, em sede do Tribunal
- Esta segunda-feira, 13 de Setembro, o Tribunal ouve o réu Fabião Mabunda, e entre terça e quinta-feira será a vez 
de Ângela Leão, esposa do antigo director-geral do SISE, Gregório Leão, também em prisão preventiva

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Ao iniciar a sua audição pelo Tri-
bunal, Renato Matusse declarou que 
dirigiu-se voluntariamente à Procura-
doria-Geral da República para se ex-
plicar e buscar uma possível solução 
que passaria por ressarcir ao Estado, 
caso se achasse que prejudicou o Es-
tado. Isso porque, segundo ele, o as-
sunto das “dívidas ocultas” já estava a 
ser badalado na imprensa, todavia, o 
seu nome não era ainda citado, mas 
decidiu em ir porque ouvia nomes de 
outras pessoas com as quais trabalhou 
na Presidência da República. 

Esclareceu que conheceu Jean 
Boustani nos finais de Fevereiro de 
2013, numa audiência na Presidência 
da República, e na altura não sabia que 
estava ligado ao Grupo Privinvest. 

Renato Matusse esclareceu ter 
conhecido Iskandar Safa, um dos 
proprietários da Privinvest Holding, 
numa visita presidencial aos Emirados 
Árabes Unidos, em Março de 2013, e 
depois numa outra visita presidencial 
à França.

Também esclareceu que a visita era 
oficial de Estado e visava estreitar os 
laços de cooperação e englobava os 
três Emirados, nomeadamente Abu 
Dhabi, Dubai e Rasal Al Khaimah. 

Perguntado por intermédio de 
quem Jean Boustani teve acesso ao 
antigo Presidente da República, Ar-

Renato Matusse, réu

Inês Moiane, ré

DESTAQUE
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“Terrorismo é um inimigo perigoso”

cos desafios relacionados com as mu-
danças climáticas, que provocam se-
cas, cheias e ciclones, o país ressente-se 
da Covdi-19 e da intranquilidade pro-
vocada por militares da auto-intitulada 
Junta Militar da Renamo e para agra-
var, Moçambique está ser vítima da 

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, exortou a todos os moçambicanos a se manterem vigilantes face 
às acções terroristas, por se tratar de um inimigo perigoso. O Chefe de Estado moçambicano proferiu este apelo 
em Nampula, durante o acto central de comemoração do Dia da Vitória, acto que foi marcado pela imposição de 
insígnias a 25 veteranos da Luta de Libertação Nacional, de um total de 1546 distinguidos pelo Chefe de Estado, 
em reconhecimento do seu empenho aos interesses nacionais.

Segundo o Presidente Nyusi, a situa-
ção em Cabo Delgado tende a melho-
rar a cada dia, o que leva a que alguma 
população esteja a regressar às suas 
zonas de origem. 

“Contudo, aconselhamos a obser-
var recomendações das estruturas 

- Classifica o Presidente da República

locais que variam de zona para zona, 
para melhor recomendar”, sublinhou.

Para o Presidente da República, 
as celebrações deste ano do Dia da 
Vitória acontecem num momento de-
safiante para o nosso país. 

Segundo disse, para além dos cícli-

agressão do terrorismo internacional.
“Os terroristas realizaram o seu pri-

meiro ataque armado no dia 05 de 
Outubro de 2017, na localidade de Au-
asse, no distrito de Mocímboa da Praia. 
Até hoje, essas acções terroristas já re-
sultaram em mais de duas mil mortes 
dos nossos concidadãos, mais de 850 
mil cidadãos deslocados, para além 
de centenas de infra-estruturas sócio-
económicas destruídas”, salientou.

De acordo com o Presidente da 
República, os cabecilhas deste grupo 
criminoso nunca deram a cara, por isso 
o povo moçambicano ainda não os 
conhece.

quenianos e recrutas moçambicanos, 
para além de indivíduos de outras 
partes do mundo. Como resposta, as 
nossas Forças de Defesa e Segurança, 
com a sua bravura e valentia, na base 
do princípio de prevenir, proteger e 
perseguir, sempre estiveram firmes na 
defesa da nossa população, seus bens 
e da nossa soberania. Ao lado das FDS 
está empenhada a força local consti-
tuída por veteranos da Luta de Liber-
tação Nacional e seus descendentes, 
devidamente organizados”, disse o 
Presidente Nyusi. 

O Chefe de Estado revelou igual-
mente que das ofensivas de caça ao 

“Dos terroristas capturados ou pos-
tos fora do combate identificamos 
cidadãos de origem tanzaniana, con-
golesa, somalis, ugandeses, ruandeses, 

inimigo realizadas nas últimas sema-
nas com as FDS na vanguarda, com a 
solidariedade dos países irmãos como 
a República do Ruanda e as forças de 
alerta da SADC e juntamente com os 
continuadores dos jovens de 25 de 
Setembro, estão a sufocar o inimigo.

“Neste momento recuperamos 
quase todos os espaços que haviam 
sido ocupados pelos terroristas, estan-
do a decorrer operações de limpeza 
e esclarecimento combativo e o res-
tabelecimento de infra-estruturas de 
energia, água, telefone móvel, banca, 
estradas, pontes, centros de saúde, en-
tre outras. Mesmo assim continuamos 
a alertar a máxima vigilância porque 
o terrorista é suspeito e nunca tem 
espaço permanente onde vai actuar”, 
sublinhou. 

O Presidente da República entende 
igualmente que o combate ao terroris-
mo faz-se também com o patriotismo 
e amor à Pátria de todos os moçam-
bicanos, particularmente dos mais 
jovens, pois, segundo disse, “esses va-
lores consolidam a Unidade Nacional, 
a nossa moçambicanidade, porque 
um compatriota convicto não é ca-
paz de vender a sua Pátria, seja a que 
preço for. Devemos por isso felicitar os 
organizadores destas cerimónias, pela 
escola acertada do lema “Combatente 
Firme no Combate do Terrorismo, 
Promovendo o Patriotismo e o De-
senvolvimento”, pois o lema sintetiza 
o que está a acontecer na actualidade.

Na mensagem, recebida na nossa 
Redacção do Gabinete de Imprensa 
da Presidência da República, o Chefe 
de Estado moçambicano refere que 
foi com sentimento de profundo 
pesar que o Povo e Governo da 
República de Moçambique tomaram 
conhecimento do falecimento do 
antigo Presidente da República Por-
tuguesa.

“As suas obras constituem motivo 
de orgulho não só para o Povo portu-
guês e para a Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), mas 
sobretudo para Moçambique, pelo 
particular realce que deu, enquanto 
Presidente da República Portuguesa, 
ao enaltecimento da Paz e Democ-
racia em Moçambique, bem assim a 
necessidade de um aprofundamento 
contínuo das relações de amizade, 
cooperação e solidariedade exis-
tentes entre as nossas duas Nações”, 
sublinhou o Presidente Nyusi.

O governante moçambicano 
acrescenta que “neste momento de 
dor, gostaria de manifestar, em nome 
do Povo, do Governo da República de 
Moçambique e no meu próprio, as 
nossas condolências a Vossa Excelên-
cia, ao Povo e Governo da República 

Presidente da República destaca 
qualidades de Jorge Sampaio

Morreu no dia 10 de Setembro de 2021 Jorge Fernando Branco de Sampaio, antigo Presidente de Portugal, víti-
ma de doença. Pelo acontecimento, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou sexta-feira uma 
mensagem de condolências ao seu homólogo da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. No entanto, 
a cerimónia oficial de homenagem a Jorge Sampaio realizou-se ontem, domingo, no Mosteiro dos Jerónimos, 
como aconteceu nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, em Janeiro de 2017, também com honras de Estado, 
antes da saída para o funeral no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

Portuguesa e através de Si, Senhor 
Presidente, os nossos pêsames e soli-
dariedade à família enlutada.”

De referir que o Presidente da 
República será representado nas 
exéquias do antigo Presidente por-
tuguês, Jorge Fernando Branco de 
Sampaio, pelo ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Fortes Mesquita.

Refira-se que Jorge Sampaio, 
antigo Secretário-geral do PS 
(1989/1992) e Presidente da Repúbli-
ca (1996/2006), morreu aos 81 anos, 
no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, 
onde estava internado desde 27 de 
Agosto, na sequência de dificuldades 
respiratórias.

Presidente da República dirigindo cerimónias centrais do 7 de Setembro

Um dos veteranos da luta condecorado

Adeus Jorge Sampaio
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Atenção à época chuvosa!Editorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Moçambique, que quando en-
tra na época chuvosa é chamado 
a reformular as suas estratégias 
de actuação, para conter o agra-
vamento do sofrimento da popu-
lação, vai experimentar na época 
que se avizinha um cenário difícil 
de gerir.

Quando faltam poucos dias 
para o início da época chuvosa 
2021/2022, que praticamente 
começa a partir do mês de Outu-
bro, já há previsões de como o 
tempo irá se comportar durante 
esse período. 

Especialistas antevêem chu-
vas acima do normal em toda 
a extensão da zona Sul do país, 
subindo para o Centro, e chuvas 
abaixo do normal na região Norte, 
sobretudo nas províncias do Ni-
assa e Cabo Delgado, isso no pri-
meiro período que compreende 
os meses de Outubro, Novembro 
e Dezembro.

E, para a outra metade da época 
chuvosa, que abrange os meses 

de Janeiro, Fevereiro e Março, não 
haverá muitas mudanças, a ter fé 
nas frescas informações reporta-
das pelo Instituto Nacional de Me-
teorologia (INAM). 

Na verdade, como avança o 
INAM, são chuvas que vão causar 
cheias que poderão afectar pouco 
mais de um milhão e duzentas 
pessoas, em todo o país. 

A previsão do INAM indica 
também haver possibilidade de 
as inundações neste período hi-
drológico afectarem, igualmente, 
cerca de 400 escolas e uma média 
de 100 unidades sanitárias em 
todo o território nacional. 

Mas a situação, segundo ai-
nda os mesmos prognósticos, 
poder-se-á complicar mais se, no 
período em referência, se registar 
a vaga de ciclones, pois este fenó-
meno poderá fazer com que o 
número de afectados se triplique 
rapidamente, passando de um 
milhão e duzentas pessoas para 
cerca de três milhões.

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)    
E-mail: r823812091@gmail.com

Fingir que tudo anda bem no lar, 
isso não dá, vai prejudicar-te futura-
mente. Vale a pena falar do que viveres 
com o nó na boca do coração, desde 
que saibas aonde e a quem falares. 
Há casais que fingem que no lar tudo 
tá-se bem, mas na verdade o nível de 
relacionamento bate mais que a fúria 
do Tsunami. Quero com isto dizer que 
muitos casais têm um relacionamento 
aparentemente bom, de fora, e de 
dentro da casa zero, não se falam, não 
partilham a mesa muito menos a cama, 
mas sempre juntos como se de irmãos 
se tratassem. 

Há diversas razões para que um 
casal deixe de ter um relacionamento 
saudável, porém simplesmente dizer 

que viver de aparência nem sempre é 
uma definição tão simples. Até porque 
existe um motivo para as pessoas per-
manecerem juntas. Na maioria das 
vezes, considera-se um casamento de 
aparência o relacionamento conjugal 
que é inexistente. O desrespeito e a de-
sunião entre ambos contribuem para 
desentendimento e começa a nascer 
a vivência por aparências (fingimento).

As pessoas que nos conheciam e 
viam de fora admiravam-nos, mas a re-
alidade era outra. Há gente que até diz 
que o grande exemplo está ali naquele 
casal vizinho. É exemplo que o casal 
transporta de fora e não é tão real como 
podemos imaginar. Trata-se de uma 
aparência, pois, mesmo em meio aos 
problemas, o casal continua fechado 
sem dar a entender que no lar há prob-
lemas. Existem aqueles casais que dis-
cutem seus problemas na rua até nas 
barracas. Batem-se na rua e meia volta 
estão a se beijar, a sorrirem de felicidade. 
Este comportamento é bom, mas tam-
bém não.  

Enquanto isso, o casal que vive de 
aparências a coisa fica muito complica-
da. Vencer o problema não é impossível 

e há sim outras soluções além do divór-
cio. Existe um motivo para as pessoas 
permanecerem juntas, então o melhor 
a fazer é buscar a fundo o entendimen-
to das mágoas e recomeçar a relação.

Aproximem-se às pessoas que mais 
respeitam. Se não existem essas pes-
soas podem recorrer à igreja, pois Deus 
faz tudo para o bem dos seus filhos. Nos 
encontros de amigos, da igreja, de famí-
lias, vocês podem receber boas orienta-
ções sobre como proceder para obter 
sucesso nesta área em que há tanto so-
frimento. Segredo de sucesso é a união, 
amor, sentimento com outro que está 
a sofrer. As pessoas que me conhecem 
podem testemunhar isso. Passei dessas 
fases, graças à paciência que minha es-
posa teve, sinal de amor. Hoje estamos 
juntos e peço aos caros leitores com 
problemas similares a seguirem este 
conselho. 

Dedico esta rubrica à minha prima 
que está a atravessar momentos difíceis 
com o marido. Pior agora que ela en-
gordou, o marido começa a estranhá-la 
como se não fosse aquela menina dos 
anos 80. Não fica bem cunhado. Mana, 
vá ao ginásio para diminuir o corpo. Tatá 

Para a região Sul, de Outubro a 
Dezembro deste ano, antevê-se 
risco moderado de ocorrência de 
cheias em bacias hidrográficas 
como Maputo, Umbelúzi, Incomá-
ti, Limpopo, e na zona Centro te-
mos as bacias do Búzi e Zambeze. 

Já na região Norte, o risco é 
dado como baixo, não havendo 
previsão de ocorrência de cheias, 
e de Janeiro a Março de 2022 o 
INAM antevê risco moderado a 
alto de ocorrência de cheias nas 
bacias de Incomáti, Limpopo, 
Búzi, Zambeze e Licungo.

O prognóstico da época chu-
vosa aponta ainda para a ocor-
rência de doenças como malária 
e diarreia, um pouco por todo o 
país, sendo que o risco irá variar 
de moderado para elevado em 
cada província.

Por isso, a capital do país, Ma-
puto, foi palco, última sexta-feira, 
do XIII Fórum Nacional de Ante-
visão do Clima, cujo discurso de 
abertura coube à vice-ministra 

dos Transportes e Comunicações, 
Manuela Rebelo, que aproveitou a 
ocasião para exortar à população 
a estar mais atenta à época chu-
vosa, tendo em conta que este 
momento, sempre que chega, 
causa desastre em muitas famílias 
moçambicanas.

No entanto, pena é que na luta 
contra os desastres, próprias da 
época, as estratégias de actuação 
ou os planos de contingência são 
aprovados tardiamente e são de 
curto prazo, havendo sempre a 
necessidade de os seus interve-
nientes terem que se movimen-
tar sempre que a época chuvosa 
chega. 

No nosso entender, o plano de 
contingência, que contempla o 
reforço dos sistemas de controlo 
de cheias e secas, vigilância epi-
demiológica, entre outras acções 
face aos efeitos da chuva normal 
e acima do normal, tinha que ter 
uma visão a longo prazo, porque o 
nosso país, como todos devem sa-
ber, é propenso a cheias e inunda-

ções durante as épocas chuvosas.
Recorde-se que as piores cheias 

de que há registos em Moçam-
bique ocorreram em 2000. O rio 
Zambeze transbordou, deixando 
a região da Beira quase total-
mente submersa.

As inundações fizeram 800 
mortos e provocaram pelo menos 
100 mil refugiados, com o Sul do 
país a ficar sem água potável e 
com os alimentos a escassearem 
durante um largo período.

As colheitas ficaram completa-
mente destruídas e o país precisou 
de um plano de assistência alimen-
tar do Programa Mundial de Ali-
mentação (WFP, na sigla inglesa), 
devido aos riscos de insegurança 
alimentar das populações.

Estas situações todas repetem-
se nas épocas chuvosas, embora 
não com maior gravidade como 
a do ano 2000, o que para nós é 
suficiente para o país começar a 
pensar grande, ou seja, em planos 
de contingência que privilegiem 
uma abordagem a longo prazo.  

Viver de fingimentos 
Ficha Técnica

Público
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente:
Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

E-mail: r823812091@gmail.com

SOCIEDADE NOVO RUMO, LDA
Reg. 040/GABINFO-DEC/2008

Rua da Resistência, nº 1141 R/C
Maputo-Moçambique

Telefax: 21415606

ADMINISTRADORES: 

DIRECTOR: 

Rui da Maia e Ernesto Langa

Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

MAQUETIZAÇÃO, PAGINAÇÃO & FOTOGRAFIA
Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810

E-mail: smazive@gmail.com
José de Carvalho- Cell: 85 076 5940

IMPRESSÃO:
Sociedade Noticias S.A | Matola - Moçambique    

ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS
Chefe: Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810

Anselmo Sengo - Cell: 84 674 1564

Miguel Munguambe - Cell: 82 895 9407
Email: mmunguamb@yahoo.com.br

Miguel Munguambe, Anselmo Sengo e
Cristina Cavel

Email: sengoans@yahoo.com.br

EDITOR:

CHEFE DA REDACÇÃO

REDACÇÃO:

CORRESPONDENTES:
 Jorge Malangaze (Sofala), Benedito Cobrissua (Manica), 

Pedro Fabião (Niassa)
COLABORADORES PERMANENTES:

Benjamim Alfredo, Rui da Maia, Santos Moisés, Almeida Ngovene,
 Zaqueu Massala, e Gerson da Silva

DISTRIBUIÇÃO, VENDAS
Garcês Cumbane - Cell: 84 760 1518

PUBLICIDADE & MARKETING
Hélia Mucavele- Cel: 84 279 8394

REVISÃO:
Ivan Levy



Público
Segunda-feira 13 de Setembro de 2021

OPINIÃO

7

Um olhar à nossa Administração Pública

Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa

Sobre responsabilidade criminal do Presidente da República

PEDRO MUFUUKULA (PhD)                         
E-mail: plavieque@gmail.com

Em Moçambique o nível de lei-
tura caiu drasticamente, trata-se de 
um fenómeno frustrante que cobre 
diferentes camadas populacionais, 
incluindo pessoas com níveis médio 
e superior de escolaridade, o que gera 
uma assinalável preocupação em rela-
ção ao futuro e ao desenvolvimento 
do país. As pessoas não lêem, não que-
rem ler. Muita gente compra o jornal 
para conferir jogos ou, na pior, para ver 
necrologia. Com tantas escolas exis-
tentes está difícil compreender como 
o desastre se instalou no nosso meio 
a ponto de termos uma classe média 
manifestamente analfabeta. Vários são 
os factores que nos arrastaram a esta 
situação: televisão, choque cultural, 
má formação de professores, fraude 
generalizada na sociedade que fustiga 
a educação por via da cábula, passa-
gens automáticas no ensino primário, 
custo elevado do livro, desinteresse 
pelo conhecimento, banalização da 
ciência, uso generalizado de “corta-
mato” em aspectos da vida que, por 
regra, exigem conhecimento detalha-
do para formar um juízo coerente, que 
conduza a uma decisão equilibrada, 
entre outros. 

Temos estudantes universitários 
que nunca leram autores moçambi-
canos como Aníbal Aleluia, Calane 
da Silva, Mia Couto, Ungulani Ba Ka 
Khossa, José Craveirinha, Luís Ber-
nardo Honwana ou Paulina Chiziane. 
Dada a nossa ligação com Portugal, 
por motivos históricos, também são 
desconhecidas obras de autores como 
Luís de Camões, Fernando Pessoa, 
Júlio Dinis, Guerra Junqueiro, Sophia 
Melo de Andersen, Eça de Queirós, etc. 

TOMÁS VIEIRA MÁRIO*                                   

Estes dias tem havido aí muita 
alusão a uma possibilidade do Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, ser 
chamado a responder, em juízo, por 
qualquer participação sua no caso das 
dívidas ilícitas. 

Até pessoas de fora, como o em-
presário libanês Jean Boustani, são 
citadas como tendo feito alusão a essa 
possibilidade, alegadamente para 
ajudar a colocar mais luz sobre este 
escândalo financeiro.

E como estamos todos ansiosos em 
comentar, acusar, condenar, perdoar 
ou absolver qualquer pessoa men-
cionada como participante do odioso 
banquete de Abu Dabhi, talvez ajude a 
colocar algumas notas sobre o que diz 

Com um acentuado défice de leitura 
os estudantes matriculam-se para os 
cursos médios e superiores de Filoso-
fia, Direito, Sociologia, Antropologia, 
História, Relações Exteriores, entre 
outros, cujas matérias exigem, pela sua 
natureza, uma certa capacidade de 
leitura. Daqui pode-se compreender 
a origem dos habituais desastres nos 
resultados finais.

O UNICEF escreve que o sector de 
Educação recebe 15% do Orçamento 
Geral do Estado, o que estimula o au-
mento significativo no número de 
ingressos no ensino primário ao longo 
da última década. No entanto, a quali-
dade e a melhoria da aprendizagem 
ficaram para trás. Os ingressos estag-
naram no ensino primário do segun-
do grau e secundário, apesar da maior 
oferta. Cerca de 1,2 milhões de crian-
ças estão fora da escola, mais raparigas 
do que rapazes, particularmente na 
faixa etária do ensino secundário. A 
avaliação nacional da aprendizagem 
de 2013 constatou que apenas 6,3% 
dos alunos da terceira classe possuíam 
competências básicas de leitura. Um 
inquérito do Banco Mundial de 2014 
mostrou que apenas 1% dos profes-
sores do ensino primário tinha os 
conhecimentos mínimos esperados e 
apenas um em cada quatro professo-
res consegue fazer uma subtracção de 
quatro dígitos. O grau de absentismo 
dos professores é elevado (45%) e dos 
directores é de 44%. Cerca de metade 
dos alunos matriculados estão aus-
entes todos os dias. Um outro desafio 
enorme é a inexistência de um serviço 
de aprendizagem da primeira infância. 
Apenas cerca de 5% das crianças dos 3 
aos 5 anos beneficiam desse serviço e 
a maior parte deles estão localizados 
nas zonas urbanas (Fonte: <https://
www.unicef.org/mozambique/
educa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso 
em 06/09/2021).

A Declaração Mundial sobre «Educa-
ção para Todos», de Jomtien (1990), pre-

a Constituição da República, a respeito.
Ora, então o que diz a Constituição 

da República?
A Constituição trata desta matéria 

no seu artigo 152. E ela coloca duas 
situações em que o Presidente da 
República possa ser chamado a re-
sponder criminalmente. 

A primeira situação é aquela em 
que o crime por que é acusado ele o 
tenha praticado no exercício das suas 
funções, isto é, enquanto, de facto, 
Presidente da República. 

A segunda situação é aquela em 
que o crime por que é acusado ele o 
praticara fora do exercício das funções 
de Presidente da República.

outras actividades relacionadas com a 
importância de leitura, constam dos en-
tendimentos então alcançados.

Ainda em 1988, a Cimeira dos cinco 
Países Africanos de Língua Portuguesa 
(PALOP) – Angola, Cabo Verde, Guiné- 
Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçam-
bique – reunida na Cidade da Praia, 
recomendou a expansão do projecto 
luso-moçambicano ao conjunto dos 
PALOP, tendo Moçambique, país coor-
denador do projecto, criado em Agosto 
de 1990 um Secretariado Permanente, 
para execução das tarefas que foram 
incumbidas pela Cimeira da Praia, con-
forme ilustra o Despacho do Presidente 
da República de Moçambique, de 1 
de Agosto de 1990 (BR 31, I Série de 
01/08/1990).

O FBLP foi criado pelo Decreto nº 
19/90, de 11 de Setembro (BR 36, I Série, 
3º Supl. de 11/09/1990), como pessoa 
colectiva de direito público, dotado de 
autonomia administrativa e financeira, 
com a finalidade de (a) garantir a ex-
istência de todo o material de consulta 
indispensável à prática da língua portu-
guesa e ao acesso, no essencial à infor-
mação cultural, científica e técnica dis-
ponível nessa língua; (b) Prestar apoio 
à investigação e pesquisa científica no 
domínio da Língua Portuguesa e assistir 
os competentes órgãos do Governo na 
definição de uma política linguística; (c) 
Fomentar uma política de formação 
em Ciências Documentais, nos diversos 
domínios e níveis da sua actividade; etc. 
(Vide, os artigos 1 e 2 do citado diploma 
legal). Posteriormente, o Decreto nº 
22/94, de 21 de Junho introduziu algu-
mas alterações ao Decreto nº 19/90 (BR 
24, I Série, Supl. de 21/06/1994).

Articulando-se com o Ministério de 
Educação, o FBLP criou o Instituto Mé-
dio de Ciências Documentais (CIDOC), 
e o respectivo Estatuto Orgânico, con-
forme se alcança do Diploma Ministe-
rial nº 130/2000, de 20 de Setembro 
(BR 38, I Série, de 20/09/2000) com as 
seguintes atribuições: a) Graduar téc-

uma e outra situação?
No primeiro caso, o Presidente da 

República poderá ser alvo de acusação 
pelo Ministério Público, se a Assem-
bleia da República, com uma maioria 
de dois terços dos deputados, fizer 
requerimento, nesse sentido, ao Pro-
curador-Geral da República. 

Em caso de julgamento – que ocor-
rerá enquanto o Presidente foi já  sus-
penso das suas funções – este ocorre 
em sede do Tribunal Supremo.

Na segunda situação, de crimes que 
o Presidente da República tenha prati-
cado fora do exercício destas funções,  
ele responde ao tribunal comum, 
porém no termo do mandato (cfr.nº2 

nicos médios de documentação no 
domínio das bibliotecas, Arquivos e 
Centros de Documentação e Informa-
ção; b) Emitir os correspondentes cer-
tificados de habilitações e diplomas; c) 
Promover a investigação e aplicação 
das ciências e das técnicas documen-
tais; d) Promover o intercâmbio téc-
nico - científico com instituições con-
géneres de outros países; e) Exercer 
quaisquer outras atribuições do ramo, 
que lhe venham a ser acometidas 
(Vide, artigo 2 do Estatuto). 

A Comissão Instaladora do CIDOC 
– dirigida pela aguerrida bibliotecária 
Wanda do Amaral, a digna tradutora 
das Regras Abreviadas Anglo-America-
nas de Catalogação (1988), de Michael 
Gorman –  lançou o primeiro curso em 
1998, no ano seguinte ingressaram es-
tudantes dos PALOP e, desde então, em 
cada ano a Administração Pública ben-
eficia-se de técnicos médios prepara-
dos para interpretar e operacionalizar os 
fundamentos de Biblioteconomia e de 
Arquivologia, melhorando as Ciências 
Documentais na Função Pública e ag-
indo para o fortalecimento da memória 
institucional. Destacam-se ainda acções 
técnicas a favor do Sistema Nacional de 
Arquivos do Estado (SNAE), aprovado 
pelo Decreto nº 36/2007, de 27 de Agos-
to (BR 34, I Série, 4º Supl. de 27/08/2007), 
na Metodologia para a Elaboração de 
Planos de Classificação e Tabelas de 
Temporalidade de Documentos das 
Actividades-Fim e nas normas de Aval-
iação e Eliminação de Documentos da 
Administração Pública, como se con-
stata dos Diplomas Ministeriais (Função 
Pública) nºs 30 e 31/2008, de 30 de Abril 
(BR 18, I Série, de 30/04/2008). 

Nas suas actividades, o FBLP procura 
manter acesa a chama da leitura ora 
em acentuado declínio, com insistên-
cia procura enaltecer a perspectiva de 
sociedade esclarecida, de cidadania 
expressiva, batendo-se pelo fortaleci-
mento das manifestações culturais em 
todas as dimensões.

do art.152).
Ora, e salvo melhor entendimento, 

este último seria o caso do Presidente 
Filipe Nyusi, visto que, segundo as in-
formações que têm estado a circular 
por aí, ele terá participado no projecto 
da segurança costeira enquanto Min-
istro da Defesa. Portanto, fora do ex-
ercício das funções de Presidente da 
República.

 Mas há muitos constitucionalistas, 
nossos amigos no Facebook que nos 
podem ajudar ou corrigir, se esta nossa 
interpretação estiver errada. Afinal a lei 
interpreta-se! *Artigo extraído da pá-
gina do Facebook do jornalista e jurista 
Tomás Vieira Mário.

coniza como direito de todos, crianças e 
adultos, a satisfação das “necessidades 
básicas de aprendizagem”, cuja ampli-
tude e maneira de satisfazê-las variam 
com o tempo e dependem do contex-
to sociocultural e económico de cada 
sociedade. Essas necessidades «(…) 
compreendem tanto os instrumen-
tos essenciais para a aprendizagem 
(como a leitura e a escrita, a expressão 
oral, o cálculo, a solução de problemas) 
quanto os conteúdos básicos da apren-
dizagem (como conhecimentos, habi-
lidades, valores e atitudes), necessários 
para que os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente 
suas potencialidades, viver e trabal-
har com dignidade, participar plena-
mente do desenvolvimento, melhorar 
a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentadas e continuar apren-
dendo». (Fonte: <https://www.iese.
ac.mz/lib/publication/livros/des2010/
IESE_Des2010_11.DesLeit.pdf>. Acesso 
em 06/09/2021).

Neste artigo pretendemos reflectir 
sobre o deficiente nível de leitura em 
Moçambique, ilustrando actividades 
do Fundo Bibliográfico de Língua Por-
tuguesa (FBLP), uma entidade que há 
anos rema contra a maré para reduzir 
esse problema, cujo projecto «nasceu 
de um programa conjunto dos gover-
nos de Portugal e de Moçambique, de 
cooperação para a expansão de fundos 
bibliográficos de língua portuguesa em 
Moçambique, através do lançamento 
de uma série de actividades». Com 
efeito, a 8 de Abril de 1988 foi assinado, 
pelas duas Partes, um “Protocolo de 
cooperação para o estabelecimento 
de um fundo bibliográfico de língua 
portuguesa em Moçambique”, em 
que a aquisição de livros para biblio-
tecas públicas e do ensino secundário 
e médio, a formação e reciclagem de 
pessoal, a reorganização do sector edi-
torial estatal, do sistema de distribuição, 
importação e exportação do livro, da 
operacionalização das feiras do livro e 

Na primeira situação, o Presidente 
da República praticou o acto nessa sua 
capacidade, ou seja, exercendo, efec-
tivamente, as funções de Presidente 
da República: por alguma forma, 
aprovando, revendo ou violando al-
guma norma ou conduta devida.

Na segunda situação, a expressão 
“fora do exercício das suas funções” 
significa qualquer acto, definido na lei 
como crime, que o Presidente tenha 
cometido, porém sem qualquer re-
lação com as suas funções de Presi-
dente da República. Por exemplo, um 
homicídio, praticado numa rixa com 
amigos numa festa privada!

Como então a Constituição trata 
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NACIONAL

Golpe de propriedade cai 
em saco-roto   

Assembleia Municipal da Matola 
aprova desempenho do edil

espaço. Foi por essa ignorância que 
o caso acabou assumindo outras nu-
ances que terminaram em Tribunal, 
donde saiu a decisão de a invasora ter 
que se abster de perturbar o legítimo 
proprietário da propriedade. 

O Tribunal faz recordar que até 11 de 

A Assembleia Municipal da Cidade 
da Matola apreciou, na última 
quinta-feira, 09 de Setembro de 
2021, e aprovou com unanimi-
dade a prestação do Presidente do 
Conselho Municipal da Cidade da 
Matola, Calisto Cossa, e as realiza-
ções do seu executivo, ocorridas no 
período entre a segunda e terceira 
sessão ordinária.

Dezembro de 2020 (a data em que Lei-
sha Hortência da Conceição Mondlane 
iniciava a sua marcha para a regulariza-
ção do talhão com as referências acima 
indicadas), o requerido Lourenço Jossias 
já era e continua a ser titular do referido 
espaço, cujo Direito de Uso e Aproveita-

te não demonstrou a probabilidade 
séria de existência do direito de posse 
da referida propriedade.

Pelo exposto, atendendo a todo o 
factualismo e ao abrigo dos disposi-
tivos legais, o Tribunal julga improce-
dente a providência cautelar intentada 
por Leisha Hortência da Conceição 
Mondlane por não estar fundamen-
tada por elementos de provas facul-
tativas.

No despacho, cuja cópia está na 

mento de Terra (DUAT) lhe foi atribuído 
a 14 de Maio de 2014 pelo Conselho 
Autárquico de Maputo, conforme ates-
tam provas documentais, tendo sido 
sucessivamente renovado pela entidade 
competente, em que a última vez foi a 06 
de Dezembro de 2019.   

O Tribunal diz ainda que a requeren-

posse do Jornal, a juíza da causa es-
creve que “o Tribunal é competente, 
em rezão da nacionalidade, da matéria 
e da hierarquia. Avança ainda que o 
processo é próprio e não enferma de 
nulidade total, pelo que, a parte con-
trária, querendo, pode recorrer a outra 
instância superior que esta”. (M.M)

Com efeito, depois de a 1a Secção 
Cível do Tribunal Judicial do Dis-
trito Municipal Ka-Mavota analisar 
a providência cautelar que Leisha 
Hortência da Conceição Mondlane 
intentou contra Lourenço Jossias, 
com o qual disputa o mesmo pedaço 
de terra, em Mapulene, intimou o re-
querido a apresentar provas de posse 
do espaço em disputa, ao que este o 
fez tempestivamente.

Das provas trazidas pelo requerido, o 
Tribunal em referência, conforme des-
pacho em poder do Jornal PÚBLICO, 
constatou que as mesmas são autênti-
cas, porque são emanadas pelas autori-
dades administrativas próprias.

Aliás, analisando os autos, a juíza da 
causa, Ercília Felicidade Matavele Se-
bastião, escreve no referido despacho 
que, para o Tribunal, resultou provado 
que a requerente lhe foi atribuída o tal-
hão 87 lot. 33 da parcela 660a/B, com 
uma área de 20x30 por trespasse de 
Alcinda Nhantumbo, tendo requerido 
a regularização do mesmo a 11 de 
Dezembro de 2020.

Membro da Associação Costa do 
Sol, Alcinda Nhantumbo, anciã de 67 
anos de idade, fez pacto de cedência 
dessa propriedade alheia a favor de 
Leisha Hortência da Conceição Mond-
lane, de 33 anos de idade, que evi-
denciando tamanha ignorância não 
acatou a advertência que lhe foi dada 
pelo dono do espaço, para não desen-
volver obras de construção no referido 

Guerra de talhões em Mapulene

Tribunal dá razão a Lourenço Jossias

Assembleia Municipal da Matola aprova desempenho de Calisto Cossa

- Invasora intimada a abster-se de perturbar o titular da propriedade 

No seu informe, o edil da cidade 
da Matola, Calisto Cossa, abordou 
acções relativas à construção e re-
abilitação de infra-estruturas, tendo 
destacado o término da resselagem 
das avenidas das Indústrias e Nu Áfri-
ca/KM15, da retoma da construção 
das avenidas Intaka-Muhulaze e 

Tentativa de golpe de uma pro-
priedade alheia, titulada em nome 
do cidadão Lourenço Jossias, em 
Mapulene, uma nova zona hab-
itacional em franca ascensão no 
perímetro do bairro Costa do Sol, 
na cidade de Maputo, caiu em 
saco-roto, depois de o Tribunal ter 
dado como nulos os fundamentos 
apresentados pela cidadã Leisha 
Hortência da Conceição Mond-
lane, que invadira a referida pro-
priedade, gerando desconforto ao 
legítimo proprietário.  

Ntsivene/Boquisso, e início da lim-
peza das valas de drenagem tendo 
em vista a época chuvosa que se 
aproxima.  

No domínio da gestão de solo ur-
bano, o executivo promoveu acções 
de regularização massiva de DUAT, 
no bairro de Tsalala, onde foram 
atendidos, nesta primeira fase, 149 
chefes de quarteirão do bairro. 

Neste intervalo de tempo foram re-
alizadas audiências públicas, na Loja 
do Município, na qual os munícipes 
com preocupações relacionadas com 
a gestão de solo urbano, conflitos de 
terra e pedidos de DUAT tiveram as 
suas questões solucionadas.

Destaque vai igualmente para 
o plantio de 1500 mudas de man-
guezais para protecção da biodi-
versidade marinha, num espaço de 
1.5 hectares, e para a aquisição de 
trinta (30) contentores, a serem dis-
tribuídos pelos três postos admin-
istrativos municipais, no âmbito da 

recolha de resíduos sólidos.
O informe realça também a sen-

sibilização de mais de 1500 vend-
edores dos diversos mercados exis-
tentes na autarquia da Matola, para 
que estes adiram ao pagamento de 
taxas e a regularização dos seus esta-
belecimentos.

Neste período foram entregues três 
viaturas à Polícia Municipal da Cidade 
da Matola, com o objectivo de melho-
rar as condições de trabalho da corpo-
ração, no cumprimento das posturas 
municipais, e incrementar a prestação 
de serviços a favor dos munícipes.

Refira-se que esta terceira sessão 
da Assembleia Municipal da Matola 
contou com a presença do novo ad-
ministrador da Matola, Isaías Mond-
lane, que felicitou o Presidente do 
Conselho Municipal da Matola e seu 
executivo, pelo trabalho desenvolvi-
do em prol do desenvolvimento 
da Matola e melhoria da vida dos 
munícipes.
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ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.
SUPLEMENTO
44anos
SUPLEMENTO
44anos

Este  caderno faz par te da edição do Notícias de quinta-feira, 9 de Setembro de 2021, não podendo ser vendido separadamente 

A ELECTRICIDADE de Moçambique foi 
criada a 27 de Agosto de 1977, dois anos 
após a Independência Nacional, como em-
presa estatal, mesmo estatuto conferido a 
tantas outras instituições da altura.

O seu objectivo primordial foi o de estabe-
lecer e explorar o serviço público de pro-
dução, transporte e distribuição de energia 
eléctrica pelo país, tendo como uma das 
primeiras tarefas a de agregar todos os 
centros produtores num corpo único, num 
esforço de melhorar a satisfação das ne-
cessidades eléctricas ao desenvolvimento 
da agricultura, indústria, serviços e con-
sumo doméstico, nas condições difíceis de 
então.

Herdou um património constituído por 
equipamento das mais variadas origens, 
modelos e tipos, em estado precário e, sal-
vo raras excepções, sem aprovisionamen-
to de peças sobressalentes necessárias e 
adequadas. Paralelamente, a competência 
e capacidade profissional eram limitadas e 
os poucos técnicos qualificados existentes 

começaram a abandonar a empresa.

Neste sentido, a EDM avançou na reposi-
ção do aprovisionamento adequado e na 
procura e recrutamento interno e externo 
de técnicos qualificados, promoção de um 
maior número de acções de formação pro-
fissional dentro e fora, com apoio de alguns 
parceiros internacionais e mobilização de 
apoios externos. 

Paralelamente e face aos altos custos de 
combustíveis líquidos, a então empresa es-
tatal começou a explorar as possibilidades 
de produção hídrica de energia eléctrica, 
tendo em conta as potencialidades já iden-
tificadas.  

Vários projectos foram criados visando a 
redução do uso do gasóleo e o estabeleci-
mento de uma Rede Nacional de Transpor-
te de Energia que permitisse maximizar 
o aproveitamento do potencial hídrico. A 
implementação destas aspirações foi con-
dicionada pela situação sócio-política da 
altura, com destaque para a guerra que só 
terminou em 1992.

De 1977 a 2021

UM CONTRIBUTO DE LUZ 
À EDIFICAÇÃO DE MOÇAMBIQUE

UM CONTRIBUTO DE LUZ 
À EDIFICAÇÃO DE MOÇAMBIQUE

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

2 Quinta-feira, 9 de Setembro de 2021

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

MARCELINO GILDO ALBERTO POR OCASIÃO DOS 44 ANOS DA EDM 

Caminhamos rumo à excelência 
e referência nacional e regional    

A ELECTRICIDADE de 
Moçambique (EDM) 
quer ser uma em-
presa de excelência 
e referência nacio-

nal e regional, o que passa por 
tornar-se comercialmente ren-
tável e relevante, fornecendo 
energia eléctrica de qualidade 
a todos os moçambicanos com 
os olhos postos na liderança do 
negócio na África Austral.

Ao celebrar, a 27 de Agosto, 44 
anos desde a sua criação, o res-
pectivo Presidente do Conselho 
de Administração, Marcelino 
Gildo Alberto, aponta que na 
busca de excelência e referên-
cia, a instituição está a moder-
nizar os sistemas e práticas de 
gestão corporativa, com a apos-
ta na digitalização dos proces-
sos de trabalho e optimização 
de todos os recursos, humanos, 
materiais e financeiros.  
Na entrevista, cujos excertos 
significativos transcrevemos 
seguidamente, o responsável 
máximo da empresa pública 
de produção, transporte e dis-
tribuição de electricidade fala 
do estágio actual, novas frentes 
e desafios, sem deixar de fora 
os grandes projectos que vão 
contribuir para a EDM se torne, 
efectivamente, no que se pre-
tende que seja.   
Notícias (Not): Passados 44 
anos da criação da EDM, onde 
é que a empresa se encontra, 
neste momento e aonde pre-
tende chegar por exemplo, nos 
próximos cinco anos?
Marcelino Gildo Alberto (MGA):  
A EDM é uma empresa incon-
tornável da história e desen-
volvimento de Moçambique. Ao 
longo de 44 anos da sua exis-
tência, passou por momentos 
difíceis e toda a nossa activida-
de é condicionada pela situação 
político-social do país. Numa 
breve e necessária rectrospe-
tiva histórica para podermos 
mensurar o estágio de evolu-
ção a que chegamos hoje, vale 
lembrar que à data da sua cria-
ção, a EDM tinha uma extensão 
rede de transporte de 300 km, 
sendo constituída pela linha de 
275 kV interligando Maputo a 
África do Sul e linhas de 110 kV e 

66 kV interligando as cidades de 
Chimoio e Beira, a partir das Cen-
trais de Mavuzi e Chicamba.  Em 
tempos muito difíceis e recursos 
humanos e financeiros bastan-
te limitados, fomos capazes de 
criar o embrião da Rede Nacional 
de Transporte, através do lança-
mento da linha que interliga Infu-
lene ao Vale do Limpopo a 110kV 
e da Linha Centro-Norte (Tete/
Caia/Alto-Molócue e Nampula), 
empreendimentos que, gradual-
mente, foram substituindo as 
fontes térmicas à diesel pela alo-
cação gradual da energia da HCB. 
Quando firmávamos os nossos 
passos, a guerra civil impactou 
de forma muito severa e nega-
tiva a nossa actividade. Muitos 
e grandes programas de desen-
volvimento e extensão da Rede 
Nacional de Transporte foram, 
nessa altura, adiados. 
Not: E em 1995 foram transfor-
mados em empresa pública…
MGA: O decreto 28/95, de 17 de 
Julho, que transforma a EDM em 

Empresa Pública, permitiu maior 
engajamento e capacidade de 
mobilização de financiamentos. 
Foi assim possível garantir o su-
cesso da ligação de todas capitais 
provinciais à energia de Cahora 
Bassa. Entretanto, já electrificá-
mos todas as sedes distritais e 
estamos, neste momento, a tra-
balhar para a electrificação dos 
postos administrativos. A nossa 
meta é electrificar todos os mo-
çambicanos até 2030. Portanto, o 
Governo desafiou a Electricidade 
de Moçambique a ser uma em-
presa de excelência e referência 
nacional e regional, isto é, comer-
cialmente rentável e relevante, 
fornecendo energia eléctrica de 
qualidade a todos os moçambi-
canos com os olhos postos na 
liderança do negócio de energia 
eléctrica na África Austral. Para 
que isso aconteça, a EDM deve 
sair do estágio em que se encon-
tra, em todas as vertentes, adop-
tando um novo modelo de ges-
tão e de negócio baseado num 

modelo económico e financeiro 
focado no incremento da produ-
ção, investimentos no transpor-
te, na melhoria da distribuição e 
eficácia da comercialização do 
fornecimento de energia. Por 
isso, estamos a modernizar os 
nossos sistemas e práticas de 
gestão corporativa, com a aposta 
na digitalização dos processos de 
trabalho e optimização de todos 
os nossos recursos, desde hu-
manos, materiais e financeiros. 
Not: Mas há desafios nesta cami-
nhada toda….
MGA: Naturalmente, temos de-
safios que ainda condicionam o 
alcance de melhores resultados. 
Por um lado, as perdas técnicas 
e não técnicas assumem o topo 
das preocupações da Empresa. 
Por outro, a ocorrência sistemá-
tica de vandalização de infra-
-estruturas e o roubo de equipa-
mento eléctrico, os efeitos desas-
trosos das mudanças climáticas, 
bem como a redução de custos 
operacionais, integram a lista das 

maiores e grandes preocupa-
ções da EDM. A solução destes 
desafios passa por continuar-
mos a garantir o fornecimento 
de energia eléctrica de quali-
dade e em segurança, através 
de investimentos na inovação 
e transformação digital, que se 
afiguram cruciais para o alinha-
mento dos sistemas existentes 
e futuros. Nós devemos consi-
derar que herdamos uma EDM 
que estava presente em apenas 
15 distritos, contra os actuais 154 
electrificados. Portanto, temos 
todos os distritos do país com a 
nossa energia. Além disso, en-
vidamos esforços e trabalhamos 
afincadamente e conseguimos 
electrificar 297, das 416 sedes 
dos postos administrativos. Só 
este ano já electrificamos nove 
sedes de postos administrativos. 
Hoje, a EDM conta com cerca de 
2.5 milhões de clientes e nas úl-
timas quatro décadas, para além 
dos cerca de seis mil quilómetros 
de Rede de Transporte de Ener-
gia construídos, foi adicionada 
uma capacidade de produção de 
energia acima de 400 MW, com 
uma contribuição cada vez mais 
significativa das energias reno-
váveis que já tem em funciona-
mento a Central Solar de Mocu-
ba de 40MW.
Not: E falando da Geração, quais 
as ambições?
MGA: No campo operacional, a 
Geração é uma prioridade. Pre-
tendemos aumentar a capacida-
de de produção de energia, com 
forte aposta na diversificação da 
matriz energética para a prosse-
cução das políticas e estratégias 
de desenvolvimento nacional 
e a massificação de novas liga-
ções para o consumo domés-
tico de energia eléctrica. Para 
o presente quinquénio, esta-
mos empenhados em adicionar 
650MW de capacidade de gera-
ção, sendo 450MW a gás e 200 
por meio de fontes renováveis. 
No mesmo período, a meta é re-
duzir as perdas de energia em 
cerca de seis porcentos a partir 
dos actuais 30. Este é o trabalho 
que a EDM tem estado a fazer 
nos últimos anos, desenvolver 
e transformar-se! Transforma-
mo-nos e, no sentido lato, con-
tribuímos para a transformação 
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de Moçambique. Temos o nosso 
Plano de Negócios e a Estraté-
gia de Electrificação Nacional 
como instrumentos orientado-
res que nos permitirão alcançar 
as metas que visam, acima de 
tudo, consolidar a EDM como 
empresa de referência nacional 
e regional comprometida com o 
desenvolvimento do país.
Not: Numa altura de intensa 
procura de energia, quais os 
projectos estruturantes nas 
áreas de Geração, Transporte e 
Distribuição?
MGA: Na Geração, nos pró-
ximos cinco anos, vamos 
apostar na Central Térmica de 
Temane (CTT, 450MW), cen-
trais fotovoltaicas de Metoro 
(40MW), Tetereana (15MW), 
Cuamba (30MW), Mecúfi 
(20MW). No Transporte, es-
taremos focados na cons-
trução das linhas de 110kV 
Casanova-Vilankulos e de 400 
kV Chimuara-Alto Molócuè e 
Temane-Maputo; bem como 
na interligação com o Malawi e 
construção do Centro Nacional 
de Despacho. A nível da Dis-
tribuição, estamos a imple-
mentar o Programa Energia 
Para Todos. O Governo desa-
fiou-nos a electrificar todos 
postos administrativos até ao 
primeiro trimestre de 2024 e 
todos os moçambicanos até 
2030. Essa é a nossa missão.

Not: Relativamente a Central de 
Temane e a Linha Temane-Ma-
puto, em que pontos concretos 
estão?
MGA: Em Maio deste ano, as-
sinamos os Acordos de Gás e 
Energia, um projecto estru-
turante que visa o aumento 
da disponibilidade de energia, 
através de investimentos pú-
blicos e privados que assegu-
rará mais 450MW em novas 
infra-estruturas de Geração. A 
presença do Chefe do Estado, 
naquele evento, revelou por si 
a importância e envergadura 
desta iniciativa que, de facto, 
consubstancia a transforma-
ção de Moçambique como pólo 
regional de produção de ener-
gia. Este é aliás um dos nossos 
três objectivos estratégicos 
da EDM. Portanto, a Central 
Térmica de Temane 450MW 
à base de gás natural, na pro-
víncia de Inhambane, é um 
projecto de dimensão regional 
que vem responder ao desafio 
de aumento da disponibilida-
de, qualidade e segurança de 
fornecimento de energia, bem 
como a redução de perdas de 
transporte. Além disso, o im-
pacto económico e social deste 
Projecto, principalmente para 
as comunidades próximas aos 
locais da sua implantação, é 

imensurável e terá, certamente, 
um efeito multiplicador. Esta-
mos perante um investimento 
de mais de mil milhões de dó-
lares, prevendo-se a constru-
ção da linha de transmissão a 
400 kV entre Temane e Maputo, 
numa extensão de cerca de 650 
quilómetros, com subestações 
em Vilanculos, Chibuto, Mar-
racuene e Maputo. Em breve, 
proceder-se-á ao lançamen-
to do arranque das obras no 
terreno, numa conjugação do 
comprometimento do Governo 
e dos parceiros de cooperação, 
nomeadamente, o Banco Mun-
dial, Reino da Noruega, Banco 
Africano de Desenvolvimento, 
Banco Islâmico de Desenvol-
vimento, IFC, DFC e OFID que, 
desde o início, acreditaram no 
projecto e garantiram a dis-
ponibilização de investimento 
para a sua concretização.
Not: Concluída a electrificação 
das sedes distritais, a EDM está 
a ligar os postos administrati-
vos. Dos 94 previstos a serem 
cobertos pela Rede Nacional, 
quantos já foram ligados e 
quantos em obras?  
MGA: O desafio da electrifica-
ção é uma das prioridades do 
Governo e à EDM foi incumbida 
a missão de electrificar, duran-
te o Quinquénio (2020-2024), 
94 postos administrativos (PA). 
Até então, já electrificamos 16 
PAs, através da Rede Eléctrica 
Nacional, sendo sete em 2020 e 
nove em 2021. Decorrem obras 
em 10 PAs, com a previsão de 
conclusão até ao final do pre-
sente ano. Entretanto, foram 
também assinados contratos 
de empreitada para 26 PAs, dos 
quais quatro têm fundos asse-
gurados e 22 dependem da dis-
ponibilidade dos fundos para o 
arranque das obras, ainda no 
presente ano, com a previsão de 
conclusão em 2022. Estes Pro-
jectos estão inscritos no nosso 
Contrato Programa 2021-2024, 
que aguarda a sua aprovação 
pelo Governo, havendo já con-
dições criadas para a sua efec-
tivação.
Not: Relativamente ao acesso 
universal, 2030 é daqui a me-
nos de 10 anos e estamos, neste 
momento, com 36/40 por cen-
to de cobertura. A meta será 
cumprida? Que factores aponta 
para essa avaliação?  
MGA: Para o alcance da meta de 
acesso universal à energia fiá-
vel e de qualidade, a EDM está a 
mobilizar toda a sua engenha-
ria, esforços e recursos no sen-
tido de alargar, cada vez mais, 
a disponibilidade deste recurso 
vital para todos os cantos do 
nosso Moçambique. No Plano 
de Negócio, foram identificados 

os factores críticos de sucesso 
internos que visam garantir a 
sustentabilidade da Empresa e 
do programa do acesso univer-
sal à energia. Até 2024, nós pre-
vemos alcançar a taxa de aces-
so à energia de 64%, contando 
com a contribuição da EDM, 
componente on-grid, e do FU-
NAE, componente off-grid, ou 
seja, dentro e fora da rede, res-
pectivamente. Neste momento, 
a nossa média anual é de 320 mil 
novas ligações e nos próximos 
anos iremos incrementar para 
níveis de 450 mil novas ligações 
por ano. Para dar mais celerida-
de ao cumprimento da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, o Governo decidiu 
isentar, no ano passado, a Taxa 
de Ligação de energia eléctri-
ca para os clientes domésticos. 
Desde então, a EDM já efectuou 
mais de 170 mil novas ligações. 
Até aqui, estamos a construir 
um caminho de progressos as-
sinaláveis. A dinamização das 
áreas rurais, um pouco por todo 
o país, é disso prova. Contudo, há 
aqui um desafio premente, que 
vale a pena sublinhar, relacio-
nada com a nossa capacidade 
de mobilização de investimen-
tos públicos e privados para a 
construção de centrais eléctri-
cas, linhas de transporte e de 
distribuição de energia eléctrica 
em todo o território nacional.
Not: Enquanto isto, surgem as 
vandalizações…
MGA: Por outro lado, infeliz-
mente, o nosso trabalho está 
a ser negativamente afectado 
pela persistente ocorrência de 
casos de vandalização e roubo 
de equipamento eléctrico. Estes 
actos podem, efectivamente, in-
fluenciar o incumprimento das 

nossas metas concernentes à 
electrificação nacional. A EDM 
desenhou e está a implementar 
uma estratégia de engajamento 
comunitário que visa, precisa-
mente, criar a maior proximida-
de e sensibilização comunitária 
para a vigilância da população 
para a denúncia e identificação 
destes casos. O feedback tem 
sido animador. Temos casos de 
situações de roubos frustrados, 
graças ao envolvimento e à de-
núncia de populares. Isso é mui-
to positivo.
Not: A EDM é das empresas que 
mais directamente lida com o 
público. Como avaliam a vossa 
comunicação com os clientes e 
cidadãos no geral? Como rea-
gem às queixas e/ou críticas 
sobre a qualidade do serviço?
MGA: Para a EDM, o cliente é dos 
activos mais importante e es-
tratégico. Aliás, o nosso Plano 
de Negócios estabelece como 
um dos principais objectivos da 
empresa devolver ao cliente o 
lugar que merece em termos de 
tratamento das suas preocupa-
ções e do serviço prestado. Es-
tamos a implementar as refor-
mas que visam mais proximida-
de e interacção com os clientes, 
investindo na transformação 
digital e formação do nosso 
pessoal. Outrossim, já estamos 
a implementar uma estratégia 
de comunicação em relação ao 
programa energia para todos e 
queremos incluir outras acções 
desenvolvidas pela EDM para 
assegurar mais informação, em 
tempo real, aos clientes e o pú-
blico em geral sobre os princi-
pais processos e as realizações 
na EDM. A satisfação dos nossos 
clientes e também um indicador 
importante do sucesso do nosso 

trabalho. Por isso, investimos e 
inovamos no atendimento e res-
posta eficiente as solicitações 
dos nossos clientes.  Veja que, 
para além do atendimento pre-
sencial nos nossos balcões, dis-
pomos de canais virtuais como 
o Portal do Cliente e a Central de 
Atendimento (Call Center). 
Not: Haverá alguma melho-
ria prevista aqui na Central de 
Atendimento? 
MGA: Temos estado a melho-
rar os nossos serviços de for-
ma permanente. No início deste 
ano, expandimos a Linha do 
Cliente para todo o país; assu-
mimos o custo das chamadas, 
passando estas a ser grátis 
para os clientes, em todas as 
operadoras de telefonia móvel 
e reforçamos a capacidade de 
atendimento, com o aumento 
do número de atendedores por 
turno. Importa igualmente re-
ferir que a EDM disponibiliza 
25 linhas telefónicas de atendi-
mento local nas Áreas de Servi-
ço ao Cliente e balcões de aten-
dimento locais onde o cliente 
pode, entre outros: comunicar 
avarias, obter histórico de con-
sumos e actualizar dados. Por 
outro lado, a EDM tem um Ga-
binete de Provedoria do Cliente, 
que é um órgão de recurso. Este 
é um serviço de portas abertas 
e proximidade com o cliente. 
Ou seja, sempre que os clientes 
estiverem insatisfeitos com o 
desfecho de uma reclamação, 
podem sempre recorrer a este 
órgão. Portanto, a Provedoria 
do Cliente é um espaço aberto 
e privilegiado onde a EDM e os 
clientes, bem como a sociedade 
no geral, dialogam, fortalecendo 
a democratização, transparên-
cia e eficiência institucional.
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Vacinação 

Director de Distribuição, Luís Amado 

PT vandalizado
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DSST EM TEMPOS DE PANDEMIA  MATERIAL DA REDE ELÉCTRICA 

4 5

CERCA de 6400       colabo-
radores de diversas áreas 
da empresa participaram de 
diversas acções de formação 
realizadas desde 2018 até ao 
primeiro semestre do pre-
sente ano. 
O avanço resulta da aprova-

ção, em 2018, da Política de 
Formação, e da criação da Di-
recção da Academia da EDM 
(DACA), que tem como man-
dato o desenvolvimento téc-
nico e humano da força de tra-
balho para satisfazer as ne-
cessidades presentes e futu-

Uma direcção focada no 
bem-estar do trabalhador  

Engajamento das comunidades
como via para conter vandalizações

Formados 6400 colaboradores 
Mal regional   

CRIADA em 2017 para 
gerar normas, imple-
mentar e monitorar 
a actuação da em-
presa nas esferas de 

higiene, segurança e saúde, 
acabou, do ano passado a esta 
parte, a virar as suas atenções 
e energias à prevenção e res-
posta à Covid-19.

Trata-se da Direcção de Hi-
giene, Segurança e Saúde no 
Trabalho (DSST) que vem de-
senvolvendo diversas ordens 
de serviço e protocolos para 
permitir a implementação 
das medidas necessárias à 
contenção da pandemia, que 
assola o país e o mundo, não 
sendo a Electricidade de Mo-
çambique (EDM) excepção.
Na sua área de actuação, con-
cretamente na saúde ocu-
pacional, assistência médica 
e social, a EDM está a inovar, 
entrando também em ques-
tões relacionadas ao bem-es-
tar do trabalhador, através da 

implementação de medidas de 
controlo e monitoramento dos 
riscos já identificados, saúde 
através de exames médicos, 
desenvolvimento de progra-
mas de prevenção de doenças 
e outras metodologias. 
Ainda na área de Covid-19, 

onde a direcção implementa 
medidas para a prevenção de 
forma padronizada e eficiente 
em toda a empresa, está igual-
mente engajada na vacinação 
dos seus colaboradores e criou 
linhas de apoio em saúde que 
esclarecem dúvidas e orien-

tam o pessoal, bem como 
apoio psicossocial.
A necessidade de prestar 
apoio psicossocial aos colabo-
radores devido à pandemia e 
insurgência em Cabo Delgado 
contribuiu para o crescimento 
da empresa, que se viu a re-

correr às novas tecnologias 
de informação e comunicação 
uma vez que teve que intera-
gir remotamente com milha-
res de colaboradores e seus 
dependentes dispersos pelo 
território nacional.
No que tange à segurança no 
trabalho, a EDM reconhece 
a importância de prevenir a 
ocorrência de acidentes, quer 
em seus trabalhadores como 
no público. Neste sentido está 
a desenvolver normas e pro-
cedimentos visando criar 
uma cultura de segurança 
em todos os seus colabora-
dores, cujo início foi marcado 
pela aprovação da Politica de 
Higiene, Segurança, Saúde, 
Ambiente e Qualidade, o que 
demonstra o comprometi-
mento do Conselho de Admi-
nistração nesta matéria.
Ainda nesta área, a EDM 
aposta no reforço da equipa de 
Oficiais de Saúde e Segurança 
em todas as Unidades Orgâ-
nicas e a sua capacitação e 
formação contínua, com vista 
a garantir a presença da DSST 
em toda a empresa.
Apesar das acções já imple-
mentadas, persistem desa-
fios tendo em conta o grau de 
risco, dispersão e volume da 
actividade da empresa, ha-
vendo para os clientes e pú-
blico em geral colaboração 
para o alcance do objectivo 
de zero acidentes na EDM.

2.547 colaboradores, incluín-
do formações técnicas que 
foram convertidas para res-
ponder aos desafios actuais 
da pandemia Covid - 19”, lê-
-se nas estatísticas da Direc-
ção da Academia da EDM.
Acrescentam que o aumento 
de cobertura se deve ao uso 
das plataformas digitais, aliado 
ao nível de literacia informáti-
ca dos colaboradores e que as 
formações tiveram lugar em 
todo país e cobriram um total 
de 25 por cento de mão-de-
-obra feminina, totalizando 
626 mulheres. 
Aliás, contrariamente aos 
outros anos, neste 2021 a for-
mação foi marcada por uma 
mudança significativa em 
relação à metodologia de im-
plementação. De um modelo 
quase 100% presencial pas-
sou-se para um formato de 
80% online. Isto passou pelo 
uso das plataformas Totara, 
GSuite e a montagem do es-

túdio multimédia.
A DACA pretende, a curto ou 
médio prazo, estabelecer pro-
gramas de desenvolvimento 
na área de liderança, profis-
sional e vocacional de modo 
a garantir não só a formação 
e capacitação do colaborador 
mas principalmente o desen-
volvimento de competências 
que irá aumentar o repertório 
de conhecimento interno e 
assegurar o alcance da exce-
lência organizacional através 
do incremento da produtivi-
dade interna.
O foco das formações voca-
cionais está na busca do sa-
ber fazer nas áreas de Higie-
ne e Segurança no Trabalho, 
Ética e Género, bem como 
áreas prioritárias alinhadas 
com a estratégia da empresa, 
como redução de perdas, cer-
tificação de operadores, li-
nhas de distribuição, electri-
cidade, pesquisas de avarias 
e manutenção de centrais.

ros do negócio e usar a gestão 
do conhecimento como forma 
de criar uma cultura voltada à 
excelência e à integridade pro-
fissional.
Dos 6.396 formados, 1328 fo-
ram abrangidos pelos 74 pro-
gramas realizados em 2018 
e 1134 são de 37 formações 
levadas a cabo no ano se-
guinte, de acordo com dados 
da DACA. No ano passado 
tiveram lugar 74 cursos con-
templando 1387 técnicos de 
diversos sectores e durante 
o primeiro semestre já fo-
ram executadas 26 iniciati-
vas, que abrangeram o maior 
número já alcançado em um 
ano, 2547.
“Nos últimos anos a DACA 
formava em média cerca de 
1200 colaboradores, mas, no 
presente ano, até o mês de 
Julho formamos um total de 

A vandalização e/ou roubo de material elétrico afecta 
todos os países da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), o que levou os governos a adopta-
rem um protocolo que proíbe a exportação e importação 
destas peças por parte de indivíduos não licenciados e de-
vidamente identificados.
A medida impede, por exemplo, que pedaços de cabos de 
cobre, conjunto de cantoneiras e/ou contadores passem 
por uma fronteira da SADC sem que haja clareza e certi-
ficação da sua origem e destino, mas Luís Amado receia 
que os larápios se aproveitem das fragilidades de vigilân-
cia existentes.
Explicou que a EDM está a trabalhar com as sucatas no 
sentido de sensibiliza-las a não comprar material que se 
perceba que foi retirado da rede eléctrica, ao mesmo tem-
po que faz corredores na Justiça para que haja legislação 
proibindo a acção.
Tendo em conta a perícia demonstrada pelos ladrões dos 
materiais, que em condições normais até podiam ser 
electrocutados, o director não descarta o envolvimento 
de técnicos da EDM ou que tenham passado pela empre-
sa e/ou sejam formados na área.  

O E N G A J A M E N T O 
das comunidades, o 
que passa por elas 
terem energia e 
apropriarem-se das 

infra-estruturas, mostra-
-se como uma das melhores 
formas para conter os casos 
de vandalizações e/ou fur-
tos de equipamentos da rede 
eléctrica.

Neste sentido, a Electri-
cidade de Moçambique 
(EDM) está a investir pou-
co mais de mil milhões de 
dólares norte-americanos 
em diversos projectos no 
país, mas que o fim último 
é a expansão e densifica-
ção das redes e permitir 
que o recurso chegue a 
mais famílias e com maior 
qualidade, de acordo com 
o director-geral de Distri-
buição.
Luís Amado assegura que 
à medida em que a em-
presa pública de produção 

e distribuição de energia 
eléctrica, criada à 44 anos, 
conseguir correr mais e 

dios de roubos e/ou van-
dalizações.
No passado, a empresa 
efectuava abaixo de 200 
mil novas ligações por ano, 
mas actualmente ronda as 
300 mil, sendo que neste 
2021 a meta é de 320 mil. 
Aliado a isto está em curso 
o Programa Energia para 
Todos, que vai acelerar 
muito mais o acesso à cor-
rente eléctrica. 
Falando por ocasião dos 44 
anos da empresa, a fonte 
descreveu a situação de 
vandalização como críti-
ca, apontando que vezes 
sem conta a EDM desvia os 
recursos que deviam ser 
para expansão e melho-
ria da qualidade da rede e 
realoca-os na reposição da 
infra-estrutura destruída 
por malfeitores.
Citando dados, Luís Ama-
do disse que no primeiro 
semestre do ano passado 
houve 1360 ocorrências que 
defraudaram a instituição 
em 94 milhões de meticais. 
Entretanto, nos primeiros 
seis meses deste 2021 os 

prejuízos foram de 127 mi-
lhões de meticais, embora 
os casos tenham baixado 
para 628.
Doze supostos ladrões fo-
ram detidos no primeiro 
semestre do ano passado, 
na mesma altura em que se 
instauraram 67 processos-
-crime, números que são 
ultrapassados de longe pe-
los do presente ano, uma 
vez que houve 86 detidos e 
202 processos remetidos 
à Justiça, o que na óptica 
do director de Distribui-
ção ilustra a intensidade do 
trabalho em curso na EDM 
para controlar o fenómeno e 
o nível do engajamento das 
comunidades que se can-
sam de ficar sem energia.
Os larápios focam-se mais 
na retirada de contadores, 
vandalizam transforma-
dores em busca do miolo 
de cobre, retiram cabos de 
cobre que saem do pos-
to de transformação para 
a rede de distribuição e 
cantoneiras das torres de 
transporte de energia em 
alta tensão.

estar à frente da urbaniza-
ção, responder em tempo 
útil os anseios da popula-
ção, estas vão proteger os 
equipamentos da rede pois 
estarão claras que serão 
prejudicadas pelos episó-
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MARCELINO GILDO ALBERTO POR OCASIÃO DOS 44 ANOS DA EDM 

Caminhamos rumo à excelência 
e referência nacional e regional    

A ELECTRICIDADE de 
Moçambique (EDM) 
quer ser uma em-
presa de excelência 
e referência nacio-

nal e regional, o que passa por 
tornar-se comercialmente ren-
tável e relevante, fornecendo 
energia eléctrica de qualidade 
a todos os moçambicanos com 
os olhos postos na liderança do 
negócio na África Austral.

Ao celebrar, a 27 de Agosto, 44 
anos desde a sua criação, o res-
pectivo Presidente do Conselho 
de Administração, Marcelino 
Gildo Alberto, aponta que na 
busca de excelência e referên-
cia, a instituição está a moder-
nizar os sistemas e práticas de 
gestão corporativa, com a apos-
ta na digitalização dos proces-
sos de trabalho e optimização 
de todos os recursos, humanos, 
materiais e financeiros.  
Na entrevista, cujos excertos 
significativos transcrevemos 
seguidamente, o responsável 
máximo da empresa pública 
de produção, transporte e dis-
tribuição de electricidade fala 
do estágio actual, novas frentes 
e desafios, sem deixar de fora 
os grandes projectos que vão 
contribuir para a EDM se torne, 
efectivamente, no que se pre-
tende que seja.   
Notícias (Not): Passados 44 
anos da criação da EDM, onde 
é que a empresa se encontra, 
neste momento e aonde pre-
tende chegar por exemplo, nos 
próximos cinco anos?
Marcelino Gildo Alberto (MGA):  
A EDM é uma empresa incon-
tornável da história e desen-
volvimento de Moçambique. Ao 
longo de 44 anos da sua exis-
tência, passou por momentos 
difíceis e toda a nossa activida-
de é condicionada pela situação 
político-social do país. Numa 
breve e necessária rectrospe-
tiva histórica para podermos 
mensurar o estágio de evolu-
ção a que chegamos hoje, vale 
lembrar que à data da sua cria-
ção, a EDM tinha uma extensão 
rede de transporte de 300 km, 
sendo constituída pela linha de 
275 kV interligando Maputo a 
África do Sul e linhas de 110 kV e 

66 kV interligando as cidades de 
Chimoio e Beira, a partir das Cen-
trais de Mavuzi e Chicamba.  Em 
tempos muito difíceis e recursos 
humanos e financeiros bastan-
te limitados, fomos capazes de 
criar o embrião da Rede Nacional 
de Transporte, através do lança-
mento da linha que interliga Infu-
lene ao Vale do Limpopo a 110kV 
e da Linha Centro-Norte (Tete/
Caia/Alto-Molócue e Nampula), 
empreendimentos que, gradual-
mente, foram substituindo as 
fontes térmicas à diesel pela alo-
cação gradual da energia da HCB. 
Quando firmávamos os nossos 
passos, a guerra civil impactou 
de forma muito severa e nega-
tiva a nossa actividade. Muitos 
e grandes programas de desen-
volvimento e extensão da Rede 
Nacional de Transporte foram, 
nessa altura, adiados. 
Not: E em 1995 foram transfor-
mados em empresa pública…
MGA: O decreto 28/95, de 17 de 
Julho, que transforma a EDM em 

Empresa Pública, permitiu maior 
engajamento e capacidade de 
mobilização de financiamentos. 
Foi assim possível garantir o su-
cesso da ligação de todas capitais 
provinciais à energia de Cahora 
Bassa. Entretanto, já electrificá-
mos todas as sedes distritais e 
estamos, neste momento, a tra-
balhar para a electrificação dos 
postos administrativos. A nossa 
meta é electrificar todos os mo-
çambicanos até 2030. Portanto, o 
Governo desafiou a Electricidade 
de Moçambique a ser uma em-
presa de excelência e referência 
nacional e regional, isto é, comer-
cialmente rentável e relevante, 
fornecendo energia eléctrica de 
qualidade a todos os moçambi-
canos com os olhos postos na 
liderança do negócio de energia 
eléctrica na África Austral. Para 
que isso aconteça, a EDM deve 
sair do estágio em que se encon-
tra, em todas as vertentes, adop-
tando um novo modelo de ges-
tão e de negócio baseado num 

modelo económico e financeiro 
focado no incremento da produ-
ção, investimentos no transpor-
te, na melhoria da distribuição e 
eficácia da comercialização do 
fornecimento de energia. Por 
isso, estamos a modernizar os 
nossos sistemas e práticas de 
gestão corporativa, com a aposta 
na digitalização dos processos de 
trabalho e optimização de todos 
os nossos recursos, desde hu-
manos, materiais e financeiros. 
Not: Mas há desafios nesta cami-
nhada toda….
MGA: Naturalmente, temos de-
safios que ainda condicionam o 
alcance de melhores resultados. 
Por um lado, as perdas técnicas 
e não técnicas assumem o topo 
das preocupações da Empresa. 
Por outro, a ocorrência sistemá-
tica de vandalização de infra-
-estruturas e o roubo de equipa-
mento eléctrico, os efeitos desas-
trosos das mudanças climáticas, 
bem como a redução de custos 
operacionais, integram a lista das 

maiores e grandes preocupa-
ções da EDM. A solução destes 
desafios passa por continuar-
mos a garantir o fornecimento 
de energia eléctrica de quali-
dade e em segurança, através 
de investimentos na inovação 
e transformação digital, que se 
afiguram cruciais para o alinha-
mento dos sistemas existentes 
e futuros. Nós devemos consi-
derar que herdamos uma EDM 
que estava presente em apenas 
15 distritos, contra os actuais 154 
electrificados. Portanto, temos 
todos os distritos do país com a 
nossa energia. Além disso, en-
vidamos esforços e trabalhamos 
afincadamente e conseguimos 
electrificar 297, das 416 sedes 
dos postos administrativos. Só 
este ano já electrificamos nove 
sedes de postos administrativos. 
Hoje, a EDM conta com cerca de 
2.5 milhões de clientes e nas úl-
timas quatro décadas, para além 
dos cerca de seis mil quilómetros 
de Rede de Transporte de Ener-
gia construídos, foi adicionada 
uma capacidade de produção de 
energia acima de 400 MW, com 
uma contribuição cada vez mais 
significativa das energias reno-
váveis que já tem em funciona-
mento a Central Solar de Mocu-
ba de 40MW.
Not: E falando da Geração, quais 
as ambições?
MGA: No campo operacional, a 
Geração é uma prioridade. Pre-
tendemos aumentar a capacida-
de de produção de energia, com 
forte aposta na diversificação da 
matriz energética para a prosse-
cução das políticas e estratégias 
de desenvolvimento nacional 
e a massificação de novas liga-
ções para o consumo domés-
tico de energia eléctrica. Para 
o presente quinquénio, esta-
mos empenhados em adicionar 
650MW de capacidade de gera-
ção, sendo 450MW a gás e 200 
por meio de fontes renováveis. 
No mesmo período, a meta é re-
duzir as perdas de energia em 
cerca de seis porcentos a partir 
dos actuais 30. Este é o trabalho 
que a EDM tem estado a fazer 
nos últimos anos, desenvolver 
e transformar-se! Transforma-
mo-nos e, no sentido lato, con-
tribuímos para a transformação 
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Vacinação 

Director de Distribuição, Luís Amado 

PT vandalizado
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DSST EM TEMPOS DE PANDEMIA  MATERIAL DA REDE ELÉCTRICA 

4 5

CERCA de 6400       colabo-
radores de diversas áreas 
da empresa participaram de 
diversas acções de formação 
realizadas desde 2018 até ao 
primeiro semestre do pre-
sente ano. 
O avanço resulta da aprova-

ção, em 2018, da Política de 
Formação, e da criação da Di-
recção da Academia da EDM 
(DACA), que tem como man-
dato o desenvolvimento téc-
nico e humano da força de tra-
balho para satisfazer as ne-
cessidades presentes e futu-

Uma direcção focada no 
bem-estar do trabalhador  

Engajamento das comunidades
como via para conter vandalizações

Formados 6400 colaboradores 
Mal regional   

CRIADA em 2017 para 
gerar normas, imple-
mentar e monitorar 
a actuação da em-
presa nas esferas de 

higiene, segurança e saúde, 
acabou, do ano passado a esta 
parte, a virar as suas atenções 
e energias à prevenção e res-
posta à Covid-19.

Trata-se da Direcção de Hi-
giene, Segurança e Saúde no 
Trabalho (DSST) que vem de-
senvolvendo diversas ordens 
de serviço e protocolos para 
permitir a implementação 
das medidas necessárias à 
contenção da pandemia, que 
assola o país e o mundo, não 
sendo a Electricidade de Mo-
çambique (EDM) excepção.
Na sua área de actuação, con-
cretamente na saúde ocu-
pacional, assistência médica 
e social, a EDM está a inovar, 
entrando também em ques-
tões relacionadas ao bem-es-
tar do trabalhador, através da 

implementação de medidas de 
controlo e monitoramento dos 
riscos já identificados, saúde 
através de exames médicos, 
desenvolvimento de progra-
mas de prevenção de doenças 
e outras metodologias. 
Ainda na área de Covid-19, 

onde a direcção implementa 
medidas para a prevenção de 
forma padronizada e eficiente 
em toda a empresa, está igual-
mente engajada na vacinação 
dos seus colaboradores e criou 
linhas de apoio em saúde que 
esclarecem dúvidas e orien-

tam o pessoal, bem como 
apoio psicossocial.
A necessidade de prestar 
apoio psicossocial aos colabo-
radores devido à pandemia e 
insurgência em Cabo Delgado 
contribuiu para o crescimento 
da empresa, que se viu a re-

correr às novas tecnologias 
de informação e comunicação 
uma vez que teve que intera-
gir remotamente com milha-
res de colaboradores e seus 
dependentes dispersos pelo 
território nacional.
No que tange à segurança no 
trabalho, a EDM reconhece 
a importância de prevenir a 
ocorrência de acidentes, quer 
em seus trabalhadores como 
no público. Neste sentido está 
a desenvolver normas e pro-
cedimentos visando criar 
uma cultura de segurança 
em todos os seus colabora-
dores, cujo início foi marcado 
pela aprovação da Politica de 
Higiene, Segurança, Saúde, 
Ambiente e Qualidade, o que 
demonstra o comprometi-
mento do Conselho de Admi-
nistração nesta matéria.
Ainda nesta área, a EDM 
aposta no reforço da equipa de 
Oficiais de Saúde e Segurança 
em todas as Unidades Orgâ-
nicas e a sua capacitação e 
formação contínua, com vista 
a garantir a presença da DSST 
em toda a empresa.
Apesar das acções já imple-
mentadas, persistem desa-
fios tendo em conta o grau de 
risco, dispersão e volume da 
actividade da empresa, ha-
vendo para os clientes e pú-
blico em geral colaboração 
para o alcance do objectivo 
de zero acidentes na EDM.

2.547 colaboradores, incluín-
do formações técnicas que 
foram convertidas para res-
ponder aos desafios actuais 
da pandemia Covid - 19”, lê-
-se nas estatísticas da Direc-
ção da Academia da EDM.
Acrescentam que o aumento 
de cobertura se deve ao uso 
das plataformas digitais, aliado 
ao nível de literacia informáti-
ca dos colaboradores e que as 
formações tiveram lugar em 
todo país e cobriram um total 
de 25 por cento de mão-de-
-obra feminina, totalizando 
626 mulheres. 
Aliás, contrariamente aos 
outros anos, neste 2021 a for-
mação foi marcada por uma 
mudança significativa em 
relação à metodologia de im-
plementação. De um modelo 
quase 100% presencial pas-
sou-se para um formato de 
80% online. Isto passou pelo 
uso das plataformas Totara, 
GSuite e a montagem do es-

túdio multimédia.
A DACA pretende, a curto ou 
médio prazo, estabelecer pro-
gramas de desenvolvimento 
na área de liderança, profis-
sional e vocacional de modo 
a garantir não só a formação 
e capacitação do colaborador 
mas principalmente o desen-
volvimento de competências 
que irá aumentar o repertório 
de conhecimento interno e 
assegurar o alcance da exce-
lência organizacional através 
do incremento da produtivi-
dade interna.
O foco das formações voca-
cionais está na busca do sa-
ber fazer nas áreas de Higie-
ne e Segurança no Trabalho, 
Ética e Género, bem como 
áreas prioritárias alinhadas 
com a estratégia da empresa, 
como redução de perdas, cer-
tificação de operadores, li-
nhas de distribuição, electri-
cidade, pesquisas de avarias 
e manutenção de centrais.

ros do negócio e usar a gestão 
do conhecimento como forma 
de criar uma cultura voltada à 
excelência e à integridade pro-
fissional.
Dos 6.396 formados, 1328 fo-
ram abrangidos pelos 74 pro-
gramas realizados em 2018 
e 1134 são de 37 formações 
levadas a cabo no ano se-
guinte, de acordo com dados 
da DACA. No ano passado 
tiveram lugar 74 cursos con-
templando 1387 técnicos de 
diversos sectores e durante 
o primeiro semestre já fo-
ram executadas 26 iniciati-
vas, que abrangeram o maior 
número já alcançado em um 
ano, 2547.
“Nos últimos anos a DACA 
formava em média cerca de 
1200 colaboradores, mas, no 
presente ano, até o mês de 
Julho formamos um total de 

A vandalização e/ou roubo de material elétrico afecta 
todos os países da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), o que levou os governos a adopta-
rem um protocolo que proíbe a exportação e importação 
destas peças por parte de indivíduos não licenciados e de-
vidamente identificados.
A medida impede, por exemplo, que pedaços de cabos de 
cobre, conjunto de cantoneiras e/ou contadores passem 
por uma fronteira da SADC sem que haja clareza e certi-
ficação da sua origem e destino, mas Luís Amado receia 
que os larápios se aproveitem das fragilidades de vigilân-
cia existentes.
Explicou que a EDM está a trabalhar com as sucatas no 
sentido de sensibiliza-las a não comprar material que se 
perceba que foi retirado da rede eléctrica, ao mesmo tem-
po que faz corredores na Justiça para que haja legislação 
proibindo a acção.
Tendo em conta a perícia demonstrada pelos ladrões dos 
materiais, que em condições normais até podiam ser 
electrocutados, o director não descarta o envolvimento 
de técnicos da EDM ou que tenham passado pela empre-
sa e/ou sejam formados na área.  

O E N G A J A M E N T O 
das comunidades, o 
que passa por elas 
terem energia e 
apropriarem-se das 

infra-estruturas, mostra-
-se como uma das melhores 
formas para conter os casos 
de vandalizações e/ou fur-
tos de equipamentos da rede 
eléctrica.

Neste sentido, a Electri-
cidade de Moçambique 
(EDM) está a investir pou-
co mais de mil milhões de 
dólares norte-americanos 
em diversos projectos no 
país, mas que o fim último 
é a expansão e densifica-
ção das redes e permitir 
que o recurso chegue a 
mais famílias e com maior 
qualidade, de acordo com 
o director-geral de Distri-
buição.
Luís Amado assegura que 
à medida em que a em-
presa pública de produção 

e distribuição de energia 
eléctrica, criada à 44 anos, 
conseguir correr mais e 

dios de roubos e/ou van-
dalizações.
No passado, a empresa 
efectuava abaixo de 200 
mil novas ligações por ano, 
mas actualmente ronda as 
300 mil, sendo que neste 
2021 a meta é de 320 mil. 
Aliado a isto está em curso 
o Programa Energia para 
Todos, que vai acelerar 
muito mais o acesso à cor-
rente eléctrica. 
Falando por ocasião dos 44 
anos da empresa, a fonte 
descreveu a situação de 
vandalização como críti-
ca, apontando que vezes 
sem conta a EDM desvia os 
recursos que deviam ser 
para expansão e melho-
ria da qualidade da rede e 
realoca-os na reposição da 
infra-estrutura destruída 
por malfeitores.
Citando dados, Luís Ama-
do disse que no primeiro 
semestre do ano passado 
houve 1360 ocorrências que 
defraudaram a instituição 
em 94 milhões de meticais. 
Entretanto, nos primeiros 
seis meses deste 2021 os 

prejuízos foram de 127 mi-
lhões de meticais, embora 
os casos tenham baixado 
para 628.
Doze supostos ladrões fo-
ram detidos no primeiro 
semestre do ano passado, 
na mesma altura em que se 
instauraram 67 processos-
-crime, números que são 
ultrapassados de longe pe-
los do presente ano, uma 
vez que houve 86 detidos e 
202 processos remetidos 
à Justiça, o que na óptica 
do director de Distribui-
ção ilustra a intensidade do 
trabalho em curso na EDM 
para controlar o fenómeno e 
o nível do engajamento das 
comunidades que se can-
sam de ficar sem energia.
Os larápios focam-se mais 
na retirada de contadores, 
vandalizam transforma-
dores em busca do miolo 
de cobre, retiram cabos de 
cobre que saem do pos-
to de transformação para 
a rede de distribuição e 
cantoneiras das torres de 
transporte de energia em 
alta tensão.

estar à frente da urbaniza-
ção, responder em tempo 
útil os anseios da popula-
ção, estas vão proteger os 
equipamentos da rede pois 
estarão claras que serão 
prejudicadas pelos episó-
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de Moçambique. Temos o nosso 
Plano de Negócios e a Estraté-
gia de Electrificação Nacional 
como instrumentos orientado-
res que nos permitirão alcançar 
as metas que visam, acima de 
tudo, consolidar a EDM como 
empresa de referência nacional 
e regional comprometida com o 
desenvolvimento do país.
Not: Numa altura de intensa 
procura de energia, quais os 
projectos estruturantes nas 
áreas de Geração, Transporte e 
Distribuição?
MGA: Na Geração, nos pró-
ximos cinco anos, vamos 
apostar na Central Térmica de 
Temane (CTT, 450MW), cen-
trais fotovoltaicas de Metoro 
(40MW), Tetereana (15MW), 
Cuamba (30MW), Mecúfi 
(20MW). No Transporte, es-
taremos focados na cons-
trução das linhas de 110kV 
Casanova-Vilankulos e de 400 
kV Chimuara-Alto Molócuè e 
Temane-Maputo; bem como 
na interligação com o Malawi e 
construção do Centro Nacional 
de Despacho. A nível da Dis-
tribuição, estamos a imple-
mentar o Programa Energia 
Para Todos. O Governo desa-
fiou-nos a electrificar todos 
postos administrativos até ao 
primeiro trimestre de 2024 e 
todos os moçambicanos até 
2030. Essa é a nossa missão.

Not: Relativamente a Central de 
Temane e a Linha Temane-Ma-
puto, em que pontos concretos 
estão?
MGA: Em Maio deste ano, as-
sinamos os Acordos de Gás e 
Energia, um projecto estru-
turante que visa o aumento 
da disponibilidade de energia, 
através de investimentos pú-
blicos e privados que assegu-
rará mais 450MW em novas 
infra-estruturas de Geração. A 
presença do Chefe do Estado, 
naquele evento, revelou por si 
a importância e envergadura 
desta iniciativa que, de facto, 
consubstancia a transforma-
ção de Moçambique como pólo 
regional de produção de ener-
gia. Este é aliás um dos nossos 
três objectivos estratégicos 
da EDM. Portanto, a Central 
Térmica de Temane 450MW 
à base de gás natural, na pro-
víncia de Inhambane, é um 
projecto de dimensão regional 
que vem responder ao desafio 
de aumento da disponibilida-
de, qualidade e segurança de 
fornecimento de energia, bem 
como a redução de perdas de 
transporte. Além disso, o im-
pacto económico e social deste 
Projecto, principalmente para 
as comunidades próximas aos 
locais da sua implantação, é 

imensurável e terá, certamente, 
um efeito multiplicador. Esta-
mos perante um investimento 
de mais de mil milhões de dó-
lares, prevendo-se a constru-
ção da linha de transmissão a 
400 kV entre Temane e Maputo, 
numa extensão de cerca de 650 
quilómetros, com subestações 
em Vilanculos, Chibuto, Mar-
racuene e Maputo. Em breve, 
proceder-se-á ao lançamen-
to do arranque das obras no 
terreno, numa conjugação do 
comprometimento do Governo 
e dos parceiros de cooperação, 
nomeadamente, o Banco Mun-
dial, Reino da Noruega, Banco 
Africano de Desenvolvimento, 
Banco Islâmico de Desenvol-
vimento, IFC, DFC e OFID que, 
desde o início, acreditaram no 
projecto e garantiram a dis-
ponibilização de investimento 
para a sua concretização.
Not: Concluída a electrificação 
das sedes distritais, a EDM está 
a ligar os postos administrati-
vos. Dos 94 previstos a serem 
cobertos pela Rede Nacional, 
quantos já foram ligados e 
quantos em obras?  
MGA: O desafio da electrifica-
ção é uma das prioridades do 
Governo e à EDM foi incumbida 
a missão de electrificar, duran-
te o Quinquénio (2020-2024), 
94 postos administrativos (PA). 
Até então, já electrificamos 16 
PAs, através da Rede Eléctrica 
Nacional, sendo sete em 2020 e 
nove em 2021. Decorrem obras 
em 10 PAs, com a previsão de 
conclusão até ao final do pre-
sente ano. Entretanto, foram 
também assinados contratos 
de empreitada para 26 PAs, dos 
quais quatro têm fundos asse-
gurados e 22 dependem da dis-
ponibilidade dos fundos para o 
arranque das obras, ainda no 
presente ano, com a previsão de 
conclusão em 2022. Estes Pro-
jectos estão inscritos no nosso 
Contrato Programa 2021-2024, 
que aguarda a sua aprovação 
pelo Governo, havendo já con-
dições criadas para a sua efec-
tivação.
Not: Relativamente ao acesso 
universal, 2030 é daqui a me-
nos de 10 anos e estamos, neste 
momento, com 36/40 por cen-
to de cobertura. A meta será 
cumprida? Que factores aponta 
para essa avaliação?  
MGA: Para o alcance da meta de 
acesso universal à energia fiá-
vel e de qualidade, a EDM está a 
mobilizar toda a sua engenha-
ria, esforços e recursos no sen-
tido de alargar, cada vez mais, 
a disponibilidade deste recurso 
vital para todos os cantos do 
nosso Moçambique. No Plano 
de Negócio, foram identificados 

os factores críticos de sucesso 
internos que visam garantir a 
sustentabilidade da Empresa e 
do programa do acesso univer-
sal à energia. Até 2024, nós pre-
vemos alcançar a taxa de aces-
so à energia de 64%, contando 
com a contribuição da EDM, 
componente on-grid, e do FU-
NAE, componente off-grid, ou 
seja, dentro e fora da rede, res-
pectivamente. Neste momento, 
a nossa média anual é de 320 mil 
novas ligações e nos próximos 
anos iremos incrementar para 
níveis de 450 mil novas ligações 
por ano. Para dar mais celerida-
de ao cumprimento da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, o Governo decidiu 
isentar, no ano passado, a Taxa 
de Ligação de energia eléctri-
ca para os clientes domésticos. 
Desde então, a EDM já efectuou 
mais de 170 mil novas ligações. 
Até aqui, estamos a construir 
um caminho de progressos as-
sinaláveis. A dinamização das 
áreas rurais, um pouco por todo 
o país, é disso prova. Contudo, há 
aqui um desafio premente, que 
vale a pena sublinhar, relacio-
nada com a nossa capacidade 
de mobilização de investimen-
tos públicos e privados para a 
construção de centrais eléctri-
cas, linhas de transporte e de 
distribuição de energia eléctrica 
em todo o território nacional.
Not: Enquanto isto, surgem as 
vandalizações…
MGA: Por outro lado, infeliz-
mente, o nosso trabalho está 
a ser negativamente afectado 
pela persistente ocorrência de 
casos de vandalização e roubo 
de equipamento eléctrico. Estes 
actos podem, efectivamente, in-
fluenciar o incumprimento das 

nossas metas concernentes à 
electrificação nacional. A EDM 
desenhou e está a implementar 
uma estratégia de engajamento 
comunitário que visa, precisa-
mente, criar a maior proximida-
de e sensibilização comunitária 
para a vigilância da população 
para a denúncia e identificação 
destes casos. O feedback tem 
sido animador. Temos casos de 
situações de roubos frustrados, 
graças ao envolvimento e à de-
núncia de populares. Isso é mui-
to positivo.
Not: A EDM é das empresas que 
mais directamente lida com o 
público. Como avaliam a vossa 
comunicação com os clientes e 
cidadãos no geral? Como rea-
gem às queixas e/ou críticas 
sobre a qualidade do serviço?
MGA: Para a EDM, o cliente é dos 
activos mais importante e es-
tratégico. Aliás, o nosso Plano 
de Negócios estabelece como 
um dos principais objectivos da 
empresa devolver ao cliente o 
lugar que merece em termos de 
tratamento das suas preocupa-
ções e do serviço prestado. Es-
tamos a implementar as refor-
mas que visam mais proximida-
de e interacção com os clientes, 
investindo na transformação 
digital e formação do nosso 
pessoal. Outrossim, já estamos 
a implementar uma estratégia 
de comunicação em relação ao 
programa energia para todos e 
queremos incluir outras acções 
desenvolvidas pela EDM para 
assegurar mais informação, em 
tempo real, aos clientes e o pú-
blico em geral sobre os princi-
pais processos e as realizações 
na EDM. A satisfação dos nossos 
clientes e também um indicador 
importante do sucesso do nosso 

trabalho. Por isso, investimos e 
inovamos no atendimento e res-
posta eficiente as solicitações 
dos nossos clientes.  Veja que, 
para além do atendimento pre-
sencial nos nossos balcões, dis-
pomos de canais virtuais como 
o Portal do Cliente e a Central de 
Atendimento (Call Center). 
Not: Haverá alguma melho-
ria prevista aqui na Central de 
Atendimento? 
MGA: Temos estado a melho-
rar os nossos serviços de for-
ma permanente. No início deste 
ano, expandimos a Linha do 
Cliente para todo o país; assu-
mimos o custo das chamadas, 
passando estas a ser grátis 
para os clientes, em todas as 
operadoras de telefonia móvel 
e reforçamos a capacidade de 
atendimento, com o aumento 
do número de atendedores por 
turno. Importa igualmente re-
ferir que a EDM disponibiliza 
25 linhas telefónicas de atendi-
mento local nas Áreas de Servi-
ço ao Cliente e balcões de aten-
dimento locais onde o cliente 
pode, entre outros: comunicar 
avarias, obter histórico de con-
sumos e actualizar dados. Por 
outro lado, a EDM tem um Ga-
binete de Provedoria do Cliente, 
que é um órgão de recurso. Este 
é um serviço de portas abertas 
e proximidade com o cliente. 
Ou seja, sempre que os clientes 
estiverem insatisfeitos com o 
desfecho de uma reclamação, 
podem sempre recorrer a este 
órgão. Portanto, a Provedoria 
do Cliente é um espaço aberto 
e privilegiado onde a EDM e os 
clientes, bem como a sociedade 
no geral, dialogam, fortalecendo 
a democratização, transparên-
cia e eficiência institucional.
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A ELECTRICIDADE de 
Moçambique (EDM) 
garante que está a 
implementar a sua 
parte no Programa 

Energia para Todos (ProEner-
gia) enquanto prepara a es-
trutura de gestão e manuten-
ção da iniciativa, que é verda-
deiramente do Governo.

O facto foi revelado pelo 
administrador do pelouro 
de Distribuição, Comer-
cial e Informática, realçan-
do que o ProEnergia é do 
Governo e à EDM, um dos 
principais implementado-
res, cabe a missão de gerir 
e fazer a manutenção da 
infra-estrutura neste mo-
mento em construção em 
diversos pontos do país.
Francisco Inroga explicou 
que face à actual taxa co-
bertura de electricidade e 
tendo em vista a necessi-
dade de garantir o acesso 
universal ao recurso até 
2030, o Executivo viu-se na 
contingência de mobilizar 
financiamento junto dos 
parceiros de cooperação 
para levar energia a todos.
Contudo, garante que a ini-
ciativa está alinhada com 
os outros programas da 
EDM e de outros interve-
nientes do sector energé-
tico, principalmente com as 
áreas de geração e trans-
porte de energia, não ha-
vendo, neste sentido, re-
ceios de fracassos.
“Está tudo alinhado. Temos 
um programa vasto de in-
cremento de capacidade 
de produção nos próximos 
anos. É só ver que temos a 
Central de Temane de 450 
megawatts a chegar. A es-
pinha dorsal já é uma rea-
lidade, com a linha Temane 
Maputo. A linha Chibaba-
va-Vilankulo, que vai li-
gar o centro e o sul, tem as 

torres implantadas e neste 
momento está-se a lançar 
os condutores”, disse.
Acrescentou que igual-
mente há outros projectos 
em que a EDM é parceira 
como são os casos da hi-
droeléctrica de Mpanda 
Nkuwa, centrais solares 
como Metoro, incluindo 
noutras unidades de pro-
dução ainda em estudo na 
província de Tete e noutros 
pontos do país. 
Há, igualmente, investidores 
independentes que querem 
entrar na geração de ener-
gia, sendo que tudo isto vai 
culminar numa maior dispo-
nibilidade da corrente neces-
sária para a universalidade 
de aceso, que deverá ocorrer 
até 2030.
Relativamente ao tempo 
que resta para 2030, quase 
nove anos, o administrador 
de Distribuição, Comercial 
e de Informática da EDM 
disse que este é o objectivo 
e se está a trabalhar para o 
seu alcance. 
“Este ano já estendemos 
cerca de 200 quilómetros 
de linhas de média tensão, 
ligamos até Junho mais de 
110 mil clientes, mesmo 
com os atrasos gerados 
pela Covid-19. Mas neste 
segundo semestre espe-
ramos acelerar o ritmo”, 
apontou, acrescentando 
que os empreiteiros estão 
mobilizados e já no terreno 
a esticar as linhas, a fazer 
redes para canalizar a no-
vos consumidores.
Os esforços para acelera-
ção de acesso à energia 
não se resumem apenas 
às infra-estruturas. In-
cluem também inovações 
nos procedimentos. Desta 
forma, decorre um progra-
ma de contratos massivos 
assinados no terreno e não 

ASSEGURA ADMINISTRADOR FRANCISCO INROGA  

Estamos prontos para gestão 
e manutenção do ProEnergia 

as infra-
- e s t r ut u ra s 

em construção no âmbito 
do ProEnergia já incluem 
aspectos de resiliência aos 
eventos extremos como 
ciclones e inundações. 

há mais necessidade de o 
cliente ir à EDM. 
Enquanto decorrem, um 
pouco por todo o país, as 
obras da primeira fase do 
ProEnergia, está já em 
preparação a segunda, 
prevendo-se para breve o 
lançamento dos concur-

sos, numa altura 
em que o Governo 
continua a mobilizar 
recursos necessários. 
Numa altura em que o país 
começa a ganhar consciên-
cia das mudanças climáti-
cas, o administrador Fran-
cisco Inroga garante que 
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a confor-
mar-se com 
as regras, incluindo 

o pagamento 
de multas e re-

gularização da liga-

Quotidiano de técnicos 
que dão a vida pela EDM 

A província do Niassa 
foi, há cerca de um 
mês, palco das últi-
mas inaugurações 
de infra-estruturas 

do sector energético, com 
destaque para as que ligam 
à rede nacional as sedes dos 
postos administrativos de Ite-
pela, no distrito de Ngaúma, e 
de Macaloge, em Sanga. 

O motivo foi mais que suficien-
te para o “Notícias” entabular 
conversa com dois técnicos da 
Área de Serviço ao Cliente da 
Electricidade de Moçambique, 

nesta província, em busca do 
que lhes vai na alma e perce-
ber como lidam com a pressão 
do público que demanda por 
energia.
Paulino Capiquile e Malua Ca-
listo são apenas dois de mi-
lhares de técnicos da EDM que 
diariamente dão parte de deles 
em prol da empresa, que hoje 
celebra 44 anos. Em seu lugar 
podiam estar tantos outros.
Ainda com 10 postos adminis-
trativos às escuras não obs-
tante os avanços registados no 
sector energético nos últimos 
anos, a EDM no Niassa vive 

sob pressão tanto da po-
pulação comum, como de 
investidores que têm a ener-
gia como requisito para a ope-
racionalização de projectos de 
industrialização da província.
Neste sentido, a correria é 
tanta para garantir que todas 
as divisões administrativas a 
este nível sejam abrangidas 
pela electrificação dentro dos 
próximos três anos, altura 
em que todos os postos esta-
rão ligados à rede nacional de 
energia eléctrica gerida pela 
EDM ou através de sistemas 
isolados da alçada do Fundo 

Na EDM desde Maio de 2011 
Malua Calisto é uma das técni-
cas da área Comercial e afecta 
ao sensível sector de Inspec-
ções, cujo rol de missões inclui 
o desmantelamento de es-
quemas de furtos de energia 
e ligações clandestinas, que 
geram perdas à empresa na 
ordem de 30 por cento. 
Sente-se feliz pelo trabalho 
que realiza e a passagem dos 
44 anos da EDM que a serve 
há 10 anos, mas não escondeu 
os momentos embaraçosos do 
seu quotidiano de verificar a 

conformidade do consumo de 
energia dos clientes. 
Disse que os constrangimen-
tos maiores surgem quando 
detectam esquemas fraudu-
lentos e pioram quando des-
cobrem que se trata de resi-
dências de pessoas conheci-
das. 
Enquanto em casas comuns 
surgem ameaças, diante de 
gente conhecida há até chan-
tagens emocionais.
Contudo, o procedimento tem 
sido o mesmo, desmantelar a 
ilegalidade e orientar o cliente 

Malua Calisto e o drama de furtos de conhecidos 
ção e/ou da instalação.
Apesar dos choques que 
incontornavelmente ocor-
rem, avalia a sua ligação 
e/ou da empresa com os 
clientes de saudável, sen-
do segredo a capacidade de 
comunicação que passa por 
saber falar e ouvir.
Lembra o momento em que 
esteve na fase de monta-
gem de linhas de distribui-
ção em diversos pontos do 
Niassa como tendo a mar-
cado e conferido experiên-
cia técnica. 

terísticas, sendo no fim im-
portante que o problema que 
os inquieta seja resolvido.
Assume ser desafiante estar 
no Piquete pois o trabalho 
surge a qualquer hora, ha-
vendo casos em que os téc-
nicos saltam da cama para ir 
intervir numa determinada 
avaria que possa exigir mais 
do que o pessoal escalado no 
turno.
Contudo, sente-se feliz pelo 
trabalho e ainda por a família 

estar já acostumada com a 
sua rotina de laboral, que 

contempla abandonos 
repentinos dos conví-
vios para responder às 
preocupações da em-

presa que hoje celebra 
44 anos e dos clientes do 

Niassa.
Falou de momentos maus, 
de escassez de meios de 
trabalho, incluindo viaturas, 
mas regozijou-se pelo fac-
to de as condições estarem, 
hoje, melhores.
“Hoje temos viaturas e ou-
tros equipamentos. Chega-
mos sem dificuldades onde 
os clientes afectados estão”, 
garantiu, sem esconder que 
espera por dias ainda me-
lhores em prol da qualidade 
do serviço que se pretende 
prestar aos clientes, cujo nú-
mero aumenta a cada dia.

Piquete

Nacional de Energia (FUNAE). 
Paulino Capiquile está nas 
Operações de Rede desde 
que entrou na EDM em 2014. 
Antes de chegar à capital Li-
chinga, passou pela Delega-
ção de Cuamba, que também 
abrange o distrito de Male-
ma, em Nampula. 
O seu dia-a-dia é feito no Pi-
quete, onde incontornavel-
mente lida com os clientes, 
cada um com as suas carac-
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Este  caderno faz par te da edição do Notícias de quinta-feira, 9 de Setembro de 2021, não podendo ser vendido separadamente 

A ELECTRICIDADE de Moçambique foi 
criada a 27 de Agosto de 1977, dois anos 
após a Independência Nacional, como em-
presa estatal, mesmo estatuto conferido a 
tantas outras instituições da altura.

O seu objectivo primordial foi o de estabe-
lecer e explorar o serviço público de pro-
dução, transporte e distribuição de energia 
eléctrica pelo país, tendo como uma das 
primeiras tarefas a de agregar todos os 
centros produtores num corpo único, num 
esforço de melhorar a satisfação das ne-
cessidades eléctricas ao desenvolvimento 
da agricultura, indústria, serviços e con-
sumo doméstico, nas condições difíceis de 
então.

Herdou um património constituído por 
equipamento das mais variadas origens, 
modelos e tipos, em estado precário e, sal-
vo raras excepções, sem aprovisionamen-
to de peças sobressalentes necessárias e 
adequadas. Paralelamente, a competência 
e capacidade profissional eram limitadas e 
os poucos técnicos qualificados existentes 

começaram a abandonar a empresa.

Neste sentido, a EDM avançou na reposi-
ção do aprovisionamento adequado e na 
procura e recrutamento interno e externo 
de técnicos qualificados, promoção de um 
maior número de acções de formação pro-
fissional dentro e fora, com apoio de alguns 
parceiros internacionais e mobilização de 
apoios externos. 

Paralelamente e face aos altos custos de 
combustíveis líquidos, a então empresa es-
tatal começou a explorar as possibilidades 
de produção hídrica de energia eléctrica, 
tendo em conta as potencialidades já iden-
tificadas.  

Vários projectos foram criados visando a 
redução do uso do gasóleo e o estabeleci-
mento de uma Rede Nacional de Transpor-
te de Energia que permitisse maximizar 
o aproveitamento do potencial hídrico. A 
implementação destas aspirações foi con-
dicionada pela situação sócio-política da 
altura, com destaque para a guerra que só 
terminou em 1992.

De 1977 a 2021
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À EDIFICAÇÃO DE MOÇAMBIQUE
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ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

LINHAS telefónicas lo-
cais estão a ser cria-
das em quase todas 
as Áreas de Serviço ao 
Cliente da Electricida-

de de Moçambique (EDM) para 
flexibilizar a comunicação de 
avarias ou outras inquietações 
por parte do público e respec-
tiva resolução pela empre-
sa pública, que hoje soma 44 
anos de criação.

A decisão de cada Área de Ser-
viço ter os seus números de 
interacção com os clientes foi 
tomada também da constata-
ção do congestionamento que 
se regista na linha nacional do 

Piquete, acessível através do 
número 1455, e que já concor-
ria para demora na comunica-
ção de avarias e/ou cortes de 
energia.
Desta forma os clientes da pro-
víncia de Sofala, por exemplo, 
ao invés de ligar para o 1455, 
que é nacional, podem co-
municar as avarias, cortes ou 
até a movimentação de gente 
estranha na rede através de 
850102494. A chamada vai 
cair na cidade da Beira e não 
em Maputo, tal como acontece 
com o número geral.
Da mesma forma os cidadãos 
que se encontram no distri-
to de Boane, na província de 

Maputo, podem, querendo, 
interagir com a Delegação lo-
cal da EDM de forma directa e 
não depender mais da Cen-
tral de Atendimento, que fun-
ciona na cidade de Maputo e 
que regista as inquietações e 
depois passa-as às equipas 
do Piquete de cada zona do 
país. Para o efeito, terão que 
ligar 843948767.
O número da cidade da Mato-
la é 850102544, o da Machava 
é 850102632, enquanto o do 
Infulene é 850102609, só para 
dar alguns exemplos.
Fora as linhas do Piquete, 
existem ainda números locais 
da Provedoria do Cliente nas 

cinco regiões da EDM para 
atender casos de cidadãos in-
satisfeitos com a empresa.
Desta forma, para a região 
da capital do país o número 
da Provedoria do Cliente é 
843306591 e 843306592 para 
a província de Maputo. Região 
sul, o número é 843306593, 
843306594 para o centro e 
843306595 com vista a aten-
der a insatisfações do norte 
do país.  
Segundo Francisco Inroga, 
administrador do pelouro de 
Distribuição, Comercial e In-
formática, e Luís Amado, di-
rector-geral de Distribuição, 
a filosofia está alinhada com 

um dos pilares deste man-
dato administrativo, que é o 
serviço ao cliente.
Os gestores explicam que na 
verdade a EDM está a tra-
balhar em dois sentidos. Um 
deles é melhoria da quali-
dade da rede, o que passa 
pelo reforço de subestações 
e de linhas de transporte e 
distribuição. O segundo é o 
reforço das equipas móveis 
com mais meios circulantes 
e tecnologia de sua gestão e 
visualização em tempo real, o 
que permite activar o pessoal 
mais próximo de cada avaria 
e/ou solicitação que for co-
municada. 

Linhas locais flexibilizam 
comunicação de avarias  

# Regiões  ASC's  NUMEROS DE TELFONE

1 DRCM  Kampfumo 850102956

2   Ka Guava 850103383

3   Ka Mavota 850102554

4   Ka Maxaquene 850102534

5   Ka Mubukwane 850102940

   

6 DRS  Chokwe  850102991

7   Inhambane 850102913

8   Vilankulos 850103323

9   Xai-Xai  850102603

   

10 DRPM  Boane  841557315

11   Infulene  850102609

12   Machava  850102632

13   Matola  850102544

   

14 CENTRO  Beira  850102494

   Caia  840102495

15   Chimoio  850102738

16   Mocuba  850103092

17   Quelimane 841557320

18   Tete  850102823

   

19 NORTE  Lichinga  841557301

20   Nacala  850103426

22   Nampula  850103272

23   Pemba  851012501

24   Cuamba  850103250

25   Angoche  850103364

LINHAS TELEFÓNICAS PARA PIQUETES LOCAIS
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SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS, RESILIENTES 
E INCLUSIVOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA URBANO EM MOÇAMBIQUE

Rumo ao acesso universal de água para a população 
moçambicana até 2030, o FIPAG apresenta a parceiros e  
investidores nacionais e internacionais o seu Programa 
de Investimentos para os próximos 10 anos.

LOCAL: Centro de Conferências      
Joaquim Chissano, Maputo      

HORA:  8h30 - 16h00

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação 

e Recursos Hídricos

PARCEIRO / PARTNERORGANIZAÇÃO / ORGANIZER

PUBLICIDADE
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Empresas registaram quedas em Agosto

Furto de cabos de 
cobre penaliza Tmcel Moçambique continua 

fonte primária 

produção também levou os fornece-
dores a oferecer preços mais baixos, o 

que resultou na primeira descida dos 
custos de aquisição desde Novem-

bro de 2020. Os custos com pessoal 
também sofreram uma redução no 

período do último inquérito. Como 
resultado, o aumento geral dos cus-
tos dos meios de produção abrandou 
para o nível mais baixo dos últimos três 
meses, com a pressão ascendente a 
dever-se maioritariamente ao aumen-
to dos preços 

do transporte. Em particular, a taxa 
de inflação dos preços de venda tam-
bém sofreu uma redução para o valor 
mais baixo dos últimos três meses.

Apesar da perda acentuada do im-
pulso no mês de Agosto, as empresas 
permanecem confiantes de que a 
produção irá voltar a crescer 

nos próximos 12 meses, sendo que 
várias acreditam que as interrupções 
causadas pelas restrições da Covid-19 
serão de curta duração. Como resul-
tado, as empresas moçambicanas 
continuam a apostar na mão-de-obra, 
embora a taxa de criação de emprego 
tenha suavizado consideravelmente 
desde Julho e conhecido apenas um 
ligeiro aumento.

No entanto, a produção, novas 
encomendas e aquisições sofreram 
quedas abruptas desde Janeiro en-
quanto os níveis de emprego subi-
ram a um ritmo muito menos acen-
tuado. Apesar do abrandamento 
para o nível mais baixo nos últimos 
cinco meses, a confiança nas em-
presas manteve-se forte devido à re-
spectiva antecipação da melhoria das 
condições económicas.

O principal valor calculado pelo 
inquérito é o Purchasing Managers’ 
Index™ (PMI). Nele, valores acima 
de 50,0 apontam para uma melho-
ria nas condições das empresas no 
mês anterior, ao passo que valores 
abaixo de 50,0 mostram uma dete-
rioração. Assim, em Agosto, o PMI 
desceu para 47,9, valor mais baixo 
dos últimos sete meses e uma que-
da do valor de 51,8 registado em 
Julho e era a primeira vez que este 
valor se cifrava abaixo dos 50,0 nos 
últimos cinco meses. Os registos in-
dicam uma deterioração moderada 
da saúde na economia do sector 
privado, uma vez que a produção, as 
novas encomendas e os inventários 
sofreram descidas desde Julho.

As empresas inquiridas associaram 
predominantemente o declínio à 
restrição das medidas de combate 
à Covid-19, incluindo o recolher ob-
rigatório, encerramento temporário 
das empresas e a proibição de ajun-
tamentos sociais. Estas medidas origi-
naram uma forte queda da procura 
por parte dos clientes e um declínio 
na capacidade das empresas, com os 
índices de produção e de novas enco-
mendas a registarem os valores mais 
baixos desde Janeiro.

Os dados do sector indicam que as 
áreas do fabrico e dos serviços foram 
as mais afectadas, sendo que as em-
presas de agricultura também nota-
ram uma quebra na procura. Em sen-
tido contrário, o sector da construção 
foi o único a conhecer aumentos con-
stantes em termos de produção e do 
número de novas encomendas.

Durante o mês de Agosto, com a 
redução das vendas e com as em-
presas dispostas a reduzir os custos 
dos inventários, a compra de meios 
de produção foi reduzida ao ritmo 
mais elevado dos últimos sete me-
ses. Tal ajudou os fornecedores a 
efectuarem ganhos de eficiência, 
uma vez que os  prazos de entrega 
foram reduzidos pelo décimo se-
gundo mês consecutivo.

A reduzida procura de meios de 

O acto foi perpetrado por um 
meliante de 22 anos, que na ca-
lada da noite arrombou um armário 
daquela empresa de telefonia móv-
el, cortando e furtando vários met-
ros de fibra de cobre, gerando um 
prejuízo material na ordem de perto 
de 400 mil meticais, para além da 
interrupção das comunicações por 
parte dos clientes.

O larápio viria a ser apanhado em 
flagrante por membros da Polícia, 
quando transportava os cabos, já nas 
imediações do Centro de Conferências 
Joaquim Chissano, tendo ficado detido 
na 3ª Esquadra, onde aguarda pelos 
posteriores procedimentos legais.

O acordo reúne dois principais pio-
neiros da indústria do gás da África do 
Sul que possuem uma profunda ex-
periência na operação de toda a cade-
ia de valor do gás, desde a exploração 
até às operações a jusante.

“No centro da realização do nosso 
mandato estratégico de garantir a 
segurança do aprovisionamento está 
a criação de empregos domésticos 
e uma abordagem à transição ener-
gética justa, que fomenta a crescente 
adição de valor doméstico. 

A este respeito, o gás continua a ser 
uma componente crítica na justa via-
gem de transição energética do nosso 
País e a nossa colaboração contínua 
com a Sasol para desbloquear o cres-
cimento do espaço de gás continua a 
ser fundamental para nós, contribuin-
do para a obtenção de um mix ener-
gético óptimo”, disse Ishmael Poolo, 
Chefe do Executivo do Grupo CEF.

Por seu turno, o Vice-Presidente Ex-
ecutivo da Sasol, Priscillah Mabelane, 
disse que a empresa acredita que as 
parcerias estratégicas e colaboração 
são necessárias para moldar um sec-
tor energético sustentável, tal como a 
África do Sul considera caminhos para 

Já em princípios do mês de Junho 
passado, indivíduos desconhecidos 
haviam igualmente furtado, na mes-
ma zona da Marginal, vários metros 
de cabo de fibra marítima internacio-
nal, propriedade da companhia Eassy,  
que faz parceria com a Tmcel, ligando 
o nosso país ao interland, causando 
danos difíceis de calcular e cuja re-
posição só foi possível após a vinda de 
um especialista estrangeiro.

Após a tomada de conhecimento 
do furto, técnicos da Tmcel iniciaram 
trabalhos de reposição dos cabos de 
cobre, de modo a que as comunica-
ções possam fluir com a maior brevi-
dade possível.

permitir uma transição energética justa.
“A Sasol tem uma relação de longa 

data com o CEF, através da nossa par-
ceria bem estabelecida na República 
de Moçambique e espera iniciar em 
conjunto na próxima fase de cresci-
mento do gás”, acrescentou Mabelane.

O gás é um contributo significativo 
para o cabaz energético da África do 
Sul e espera-se que a sua importân-
cia aumente. As principais áreas de 
enfoque incluirão futuras opções de 
fornecimento de gás, bem como 
permitir infra-estruturas críticas para 
sustentar e fazer crescer o mercado do 
gás. Ambas as empresas irão explorar 
o desenvolvimento de múltiplos locais 
de importação de gás de baixo custo 
em todo o país.

“O gás é instrumental para permitir 
uma transição energética justa na 
África do Sul e requer atenção ime-
diata para introduzir um fornecimento 
adicional à África do Sul. Actualmente, 
o fornecimento de gás no País provém 
dos campos de gás de Pande-Temane 
em Moçambique, que terão de ser 
complementados a longo prazo, uma 
vez que estas reservas começam a 
amadurecer”, acrescentou Mabelane.

A economia do sector privado 
moçambicano sofreu um declínio 
no mês de Agosto passado, devido 
às maiores restrições provocadas 
pelo aumento dos casos de Co-
vid-19, segundo revela o PMI do  
Standard  Bank  Moçambique.

Um elevado número de clientes da Tmcel, com domicílio no bairro da Cos-
ta do Sol, ficou sem comunicações, fixas e móveis, desde a noite da última 
quinta-feira, 9 de Setembro, em consequência de um furto de cabos de co-
bre, na zona da Marginal, na cidade de Maputo. A Sasol e o Fundo Central de Energia (CEF) assinaram recentemente um 

memorando de entendimento (MOU) para colaborar na aceleração do de-
senvolvimento de soluções de gás na África do Sul. 

Por causa da maior restrição das regras de confinamento

Para Sasol acelera projecto de gás na RAS 
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Falando na última sexta-feira, depois 
de inaugurar os apartamentos, Carlos 
Agostinho do Rosário esclareceu que 
no âmbito do processo de desenvolvi-
mento sócio-económico em curso no 
país constitui uma das prioridades do 
Governo a criação de condições para 
a construção de habitação adequada 
aos diversos segmentos sociais. 

Nesse contexto, foi aprovada a Políti-
ca e Estratégia de Habitação, instru-
mento orientador e impulsionador do 
processo de construção de habitação 
no país, no qual intervém o Governo, 
as autoridades locais, comunidades, 
cooperativas e o sector privado.

E no âmbito da materialização da 
Política e Estratégia de Habitação está 
em curso a implementação do “Pro-
grama Habita Moçambique”, que visa 
assegurar a disponibilização de mais 
habitação condigna, a nível nacional, 
para as famílias moçambicanas. 

“Na nossa visão, habitação condigna 
significa uma casa construída com ma-

Projecto Habitacional de 
Zintava entregue aos jovens 

O Primeiro-ministro entregou for-
malmente 64 apartamentos do 
Projecto Habitacional de Zintava, 
Fase II, localizados no distrito de 
Marracuene, província de Maputo, 
no âmbito do “Programa Habita 
Moçambique”, concebido pelo Gov-
erno, através do Ministério das Ob-
ras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos e implementado pelo Fun-
do de Fomento de Habitação. Para 
Carlos Agostinho do Rosário, a visão 
de habitação condigna do Governo 
tem como objectivo responder às 
necessidades habitacionais actuais 
das famílias moçambicanas, assim 
como as decorrentes da dinâmica 
do crescimento da população ao 
longo dos anos. 

teriais resilientes, localizada em zonas 
apropriadas, onde existem infra-estru-
turas básicas adequadas de saneamen-
to do meio e vias de acesso”, disse. 

De seguida referiu que para respond-
er à crescente demanda de habitação 
das famílias moçambicanas, o Governo 
estruturou o “Programa Habita Moçam-
bique”, em quatro abordagens centra-
das, designadamente, na construção 
de casas de tipo 1 a tipo 3 nas cidades e 
vilas; construção de casas evolutivas nas 
zonas urbanas e rurais; disponibilização 
de kits de material de construção e as-
sistência técnica para a construção de 
casas melhoradas e infra-estruturação 
de espaços habitacionais. 

Para Carlos Agostinho do Rosário, a 

construção de casas de tipo 1 a tipo 3 
nas cidades e vilas é feita através de em-
preitadas ou parceria público-privada, 
no âmbito do “Projecto de Conjuntos 
Habitacionais”, e neste momento este 
projecto está sendo implementado 
em Zintava - Marracuene, província 
de Maputo, Chongoene e Massagena, 
na província de Gaza; na cidade de 
Inhambane, província de Inhambane, 
cidade de Dondo, província de Sofala, 
cidade de Chimoio, província de Mani-
ca, e na cidade de Nampula. 

Quanto à construção de casas evo-
lutivas (tipo zero), o Primeiro-ministro 
disse que esta é também feita através 
de empreitadas e de parceria público-
privada nas zonas urbanas e rurais, 

visando atender àas necessidades hab-
itacionais dos cidadãos que auferem 
até cinco salários mínimos no âmbito 
do “Projecto Renascer”, e actualmente 
este projecto está em implementação 
na cidade de Maputo e nas províncias 
de Nampula e Cabo Delgado. 

Referiu ainda que a disponibilização 
de kits de material de construção e as-
sistência técnica destina-se à popula-
ção de baixa renda, vivendo nas zonas 
rurais, sobretudo em áreas propensas 
às calamidades naturais. 

Com a entrega de kits e assistência 
técnica, o Governo pretende promov-
er a construção de casas melhoradas 
no âmbito do “Projecto Melhoria”. 

“Esta abordagem, para além de ga-

rantir a resiliência das habitações aos 
eventos climatéricos, concorre para o 
empoderamento do empresariado lo-
cal que participa na distribuição do ma-
terial de construção, bem como con-
tribui para aumento de renda para os 
artesãos locais que são os construtores 
das casas”, observou o governante. 

A par disso, de acordo com o Pri-
meiro-ministro, o Governo promove 
acções visando garantir a infra-estrutur-
ação dos espaços habitacionais, através 
do parcelamento de terra, abertura de 
ruas e colocação de pontos de água e 
luz, de entre outros, no âmbito do “Pro-
jecto de Terra Infra-estruturada”. 

Presentemente, este projecto está a 
ser desenvolvido na cidade de Pemba, 
na província de Cabo Delgado, e no 
Distrito Municipal da Katembe, na ci-
dade de Maputo. 

“Neste âmbito, encorajamos as 
autarquias e os governos locais a 
continuarem a apostar e promover 
iniciativas que assegurem o aumento 
da disponibilização de espaços infra-
estruturados de forma a abranger 
cada vez mais jovens”, exortou Carlos 
Agostinho do Rosário. 

Estes apartamentos vão beneficiar 
64 famílias, sendo a maioria composta 
por jovens. As famílias beneficiárias 
devem cuidar bem dos apartamen-
tos e das áreas comuns do conjunto 
habitacional de modo a garantir a 
conservação dos imóveis, assim como 
proporcionar um ambiente habitacio-
nal agradável e acolhedor. 

O Primeiro-ministro apelou aos 
beneficiários dos apartamentos a hon-
rar os compromissos assumidos, pa-
gando, de forma regular, as prestações 
acordadas. 

Standard Bank ampara crianças órfãs 
O Standard Bank, em parceria com o Alto-Comissariado da África do Sul em Moçambique, ofereceu recentemente 
diversos produtos alimentares, de limpeza e higiene ao Orfanato e Centro de Acolhimento “Casa da Alegria”, local-
izado no bairro Hulene, na cidade de Maputo.

sionárias tomam conta de muitas vi-
das. Soubemos que há pessoas (de to-
das as idades e géneros) que passaram 
por situações de abandono, doença e 
sem o que comer ou vestir, mas que 
encontraram abrigo e conforto neste 
centro, sem contar com as crianças 
da comunidade que vêm aprender a 

custo zero”, disse Alfredo Mucavela.
Para o Alto-Comissário da África do 

Sul em Moçambique, Siphiwe Nyanda, 
o apoio às comunidades carenciadas, 
por via das instituições de caridade, 
constitui uma forma de homenagear 
Nelson Mandela, cuja obra sempre foi 
em prol dos desfavorecidos.

A acção, que vai ajudar a suprir as ne-
cessidades daquela instituição de cari-
dade gerida pela congregação Irmãs 
Missionárias da Caridade Madre Teresa 
de Calcutá, insere-se nas celebrações 
do Dia Mundial Nelson Mandela, ícone 
da luta contra o regime de segregação 
racial do Apartheid, que se assinala a 
cada dia 18 de Julho, mas este ano, 
devido à pandemia da Covid-19, não 
foi possível realizar na respectiva data.

O donativo é constituído por arroz, 
farinha de milho, óleo alimentar, açú-
car, sal, detergentes líquidos e em pó, 
sabão, pensos higiénicos, entre outros 
produtos que, de acordo com o direc-
tor de Marketing e Comunicação do 
Standard Bank, Alfredo Mucavela, con-
stituem o contributo do banco para o 
funcionamento do centro.

“Isto é uma parte do que caracteriza 
o Standard Bank, humanamente fa-
lando. É uma oportunidade ímpar de 
trazer alegria a este local, onde as mis-

“Esta é mais uma oportunidade 
que temos de estar junto dos mais 
desfavorecidos, e de estendermos 
a nossa mão a instituições que trab-
alham com e para as comunidades, 
particularmente as mais pobres, que 
não têm onde dormir, o que comer ou 
condições para ter acesso à educação”, 
disse o diplomata.

Na ocasião, a irmã superior da 
“Casa da Alegria”, Joselinda Matheo, 
mostrou-se feliz e agradeceu o gesto 
do Standard Bank, que não vai ajudar 
somente as pessoas ali acolhidas, mas 
também a comunidade e os petizes 
que frequentam a escola pertencente 
ao centro: “Mensalmente atribuímos 
cestas básicas a muitas famílias. Ou 
seja, tudo o que recebemos partilham-
os com todos que precisam de ajuda”.

A “Casa da Alegria” foi criada em 
1988 pela Madre Teresa de Calcutá 
e funciona como orfanato e centro 
de acolhimento de crianças, jovens, 
adultos e idosos carenciados, aban-
donados pelas respectivas famílias ou 
que padecem de diversas doenças, 
algumas crónicas. Estes últimos, para 

além do acolhimento, beneficiam de 
assistência médica e medicamentosa.

O centro integra, igualmente, uma 
escola primária, que lecciona da pri-
meira à quinta classe. A mesma é fre-
quentada por crianças desfavorecidas 
residentes nas comunidades circun-
vizinhas. Neste momento, conta com 
430 alunos que, para além das aulas 
normais e de reforço, beneficiam de 
uniforme, livros, material escolar e uma 
refeição por dia.

Nuno Cristiano ocupa a ala dos 
adultos da “Casa da Alegria”, local onde 
chegou há dois anos, já debilitado. Foi 
acolhido e submetido a tratamento 
médico e medicamentoso, e hoje é 
grato às Irmãs Missionárias da Cari-
dade Madre Teresa de Calcutá: “Elas 
prestaram-me todo o apoio, cuidaram 
e fizeram tudo por mim”.

Por não ter família na cidade de 
Maputo, Nuno Cristiano reside ac-
tualmente no centro, tendo por isso 
agradecido ao Standard Bank pelo do-
nativo. “É gratificante, para nós, receber 
esta oferta. Não temos palavras para 
agradecer", disse.
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SP devem promover desenvolvimento 
sustentável do distrito

No Niassa O Governo na província de Niassa 
empossou oito novos Secretários 
Permanentes Distritais (SPD’s). Na 
ocasião, o Secretário de Estado 
em Niassa, Dinis Vilanculo, instou 
aos empossados para durante o 
exercício das suas funções aumen-
tarem as competências e qualifica-
ções académicas ou profissionais 
dos Funcionários e Agentes do 
Estado através de formações de 
curta, média e longa duração; pro-
gramar, controlar e realizar pro-
moções, progressões e mudanças 
de carreiras a nível do distrito.

clarificou ainda que os processos de 
nomeação e de cessação são actos 
normais e características da Função 
Pública, por isso devem ser compreen-
didos como sendo o normal funcio-
namento do Aparelho de Estado com 
um princípio administrativo, tendo 
manifestado interesse para que cada 
um dos empossados valorize a confi-
ança em si depositada, assegurando e 
cumprindo de forma integral o com-
promisso que já assume.

Para o efeito, Dinis Vilanculo recor-
dou que o Secretário Permanente 
do distrito presta assistência técnica e 
administrativa necessária ao funciona-
mento do Governo distrital e realiza as 
demais funções de gestão de Recursos 
Humanos, respondendo directamente 
ao administrador do distrito e faz a 
gestão de recursos humanos propria-
mente dita porque é dele a respon-
sabilidade de garantir o cumprimento 
dos direitos e deveres dos Funcionários 
e Agentes do Estado instituídos em 
vários dispositivos legais em vigor na 
Administração Pública.

“Enquanto o administrador distrital 
tem mais funções de direcção, coorde-

nação e controlo da gestão dos recur-
sos humanos, o Secretário Permanente 
do distrito, junto com a sua equipa de 
trabalho, tem a função de realizar a 
gestão de recursos humanos através 
das várias acções, tais como a participa-
ção em processo de recrutamento e se-
lecção e gestão de recursos humanos, 
por exemplo”, explicou Vilanculo.

Não menos fundamental, o Secre-
tário de Estado categorizou que sendo 
uma figura executiva pública do Es-
tado, os Secretários Permanentes Dis-
tritais devem, também, concorrer para 
a consolidação e reforço da Unidade 
Nacional; promoção do desenvolvi-
mento socioeconómico e sustentável 
do distrito; promover a participação 
das comunidades e das respectivas 

autoridades, religiosas e outros estratos 
sociais nas actividades de desenvolvi-
mento, para além de privilegiar o trab-
alho em equipa realizando as diligên-
cias possíveis para a colaboração dos 
serviços públicos do distrito, de acordo 
com as instruções dos seus superiores 
hierárquicos.

Entretanto, poucos instantes após 
assumir o seu novo cargo, Rui Par-
sotamo, funcionário saído da Direcção 
Provincial da Juventude, Emprego e 
Desporto e já empossado para o cargo 
de SPD em Chimbunila, entrevistado 
pelo nosso Jornal confessou estar satis-
feito e promete conjugar os esforços já 
definidos pelo Estado a partir do Secre-
tário de Estado. 

“O meu trabalho será continuar com 
o que os colegas já fizeram e eu ape-
nas vou requalificar. Neste momento a 
questão a priorizar é a qualidade dos 
Recursos Humanos existentes para 
ver se podemos melhorar a prestação”, 
prometeu Parsotamo.

Recorde-se que esta cerimónia 
acontece depois de no passado mês 
de Maio de 2021 terem tomado posse 
alguns administradores distritais desta 
província. 

- Recomenda Dinis Vilanculo, Secretário de Estado em Niassa

PEDRO FABIÃO, EM LICHINGA                                 
Email: fabioninho.p@gmail.com

No seu discurso proferido no acto de 
tomada de posse dos SPD’s de Majune, 
Mavago, Marrupa, Cuamba, Metarica, 
Mecanhelas, Ngauma e Chimbunila, 
respectivamente Alima Mandra, Sofia 
da Orlanda Carlos, Rafique António, 
Morais Aidene, Abílio Abôndio Luís, 
Leonardo Sefo, Tomás Francisco e Rui 
Parsotamo, o Secretario de Estado 
em Niassa, Dinis Vilanculo, apontou 
como prioridades dos novos gestores 
o aumento de competências e quali-
ficações académicas ou profissionais 
dos Funcionários e Agentes do Estado 
através de formações de curta, média 
e longa duração; o incentivo ao estudo 
da legislação regularmente no local de 
trabalho; a programação, controlo e a 
realização de promoções, progressões 
e mudanças de carreiras a nível do dis-
trito; efectivação e direcção de fórum 
de Recursos Humanos no final de cada 
mês para discussão de assuntos rel-
evantes sobre a área.

“Estamos cientes que os recém-em-
possados são funcionários públicos, 
com competências iguais a dos outros 
servidores públicos, apenas lhes coube 
o convite e oportunidade de servir ao 
cidadão desta parcela do país, exercen-
do as funções de Secretário Perman-
ente dos distritos acima mencionados”, 
referiu Dinis Vilanculo.

Acrescentou que “as tarefas que vos 
são incumbidas carecem de muitas re-
sponsabilidades, por isso é fundamen-
tal que proporcionem espaço para que 
os demais colaboradores, à medida das 
suas potencialidades, capacidades e 
vontade, possam participar na solução 
dos problemas e no alcance dos objec-
tivos concebidos”.

O Secretário de Estado em Niassa 

Rui Parsotamo, SPD
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

NACIONAL

Publicidade

O Chefe de Estado fez este apelo du-
rante o lançamento do livro “Operação 
Omar: O Fim da Luta de Libertação em 
Moçambique”, da autoria do General na 
reserva Salvador M’tumuke, acto que 
teve lugar na Academia Militar Marechal 
Samora Moisés Machel, em Nampula.

O Presidente Nyusi disse igualmente 
que o Governo incentiva a publicação 
deste tipo de livros porque os acontec-
imentos da Luta de Libertação Nacional 
não são de pertença individual, mas so-
bretudo património imaterial de todos 

“Operação Omar” inspira luta 
contra o terrorismo

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, exortou os moçam-
bicanos a reflectirem sobre que 
lições se podem tirar do assalto 
ao quartel Omar, durante a Luta 
de Libertação Nacional, para a re-
alidade actual, em que o país está 
sendo atacado pelo terrorismo 
que causa luto e dor nas famílias, 
destruindo infra-estruturas sócio- 
económicas, para além de mil-
hares de deslocados espalhados 
por quase todo o país.

os moçambicanos.
Os relatos registados, de acordo 

com o Presidente da República, são 
automaticamente submetidos ao 
escrutínio público e ficam isentos de 
manipulação, daí que o povo precisa de 
conhecer melhor os protagonistas da 
Independência nacional. 

Na ocasião, o Presidente Nyusi sub-
linhou que orgulha-nos saber que 
neste momento os veteranos da Luta 
de Libertação Nacional encontram-se 
incondicionalmente a combater o ter-
rorismo inspirados nas batalhas que 
ontem travaram. 

“Por outras palavras, somos chama-
dos a herdar a estratégia, coragem e 
a determinação dos guerrilheiros en-
volvidos no assalto ao quartel Omar 
para servirem de fonte de inspiração do 
combate ao terrorismo em Cabo Del-
gado, quando for aplicável. A mestria, a 
estratégia, a táctica, bravura e a coragem 
dos guerrilheiros da Operação Omar não 
podem ser perdidos”, sustentou.

De acordo com o estadista moçam-

bicano, quando o General Atanásio 
M’Tumuke comandou o ataque ao 
quartel Omar tinha apenas 24 anos. 
Hoje, segundo disse, “grande parte dos 
moçambicanos que estão na trincheira 
estão nessa faixa etária. Esse é mais um 
motivo para os jovens de hoje busca-
rem inspiração dos feitos dos jovens da 
geração 25 de Setembro. Gostaria de 
manifestar o nosso encorajamento aos 
demais combatentes, à academia e à 

eranos publicarem as suas memórias 
de Luta de Libertação Nacional.

Entretanto, na ocasião, o General 
M’Tumuke procedeu à oferta ao Chefe 
de Estado do megafone usado na 
“Operação Omar”, da qual o Presi-
dente da República manifestou o seu 
agradecimento, tendo revelado que o 
mesmo será depositado num espaço 
destacável no Museu da Presidência da 
República.

sociedade em geral para continuarem 
a fazer pesquisas e publicações sobre a 
luta de libertação nacional.

Para o Presidente da República, a 
presente obra, mais do que ser uma sat-
isfação pessoal do General M’Tumuke 
e sua família, deve ser entendida tam-
bém como uma resposta aos apelos do 
Governo sobre a necessidade de os vet-

- Afirma Filipe Nyusi no lançamento do livro “Operação Omar: O Fim da Luta de Libertação em Moçambique”, da 
autoria do General na reserva Salvador M’tumuke

“Operação Omar” inspira luta contra o terrorismo, afirma Filipe Nyusi
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(Episódio da Otília Nghilitshi)

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (8)

VAKITHY NYAMBUWE

É verdade que o assunto tinha sido 
resolvido entre as duas partes adultas, 
mas ela tinha que se comprometer 
perante a família, através do pedido a 
partir dela. No futuro se a mais velha 
manifestar a “efémera” de ciúmes, impor 
maus tratos à pequena seria question-
ada por essas irregularidades. Entretan-
to, quanto ao respeito do pedido dela, 
cederam ao pretendido. Mas antes do 
regresso da delegação houve a neces-
sidade de fazer a pequena, xindzhivani, 
reunião por um quarteto, aquela da pri-
meira vez. A avó deu a responsabilidade 
de dar encomenda de requisitos de 
modos de viver à filha mais velha sem a 
companhia da mais nova. E ela tomou 
a palavra:

“Esta é a tua primeira filha que é o 
sangue do teu sangue… Estás me ou-
vir? Não admite a si receberes a inveja 
direccionada à tua filha que é tua irmã. 
Toma conta dela, eduque-a, quando for 
preciso chame atenção no tom como 
tua criança. É verdade que há momen-
to que pode berrá-la, mas sabendo 
que… não se trata de uma escrava.

 
Vou-te contar uma história idêntica à 

tua situação infértil. A Nwamakevani é 
do meu tempo, foi casada muito bem, 
mas vamos à função, “das tripas!”, do 
ventre! Com tanto esforço para enchê-
lo era o pote furado e nunca continha 
o líquido introduzido, escapava. Após 
concluído o estado dela os pais ced-
eram, a hlanwâ, irmã dela. Que engra-
çado! Chegou ao lar como se fosse uma 
adúltera porque, coincidentemente, no 
dia do casamento passava quatro dias 
depois da sua fase lunar, então, logo 
que entrou na palhota, na segunda 
semana já estava grávida. E a sorte foi 
mãe. Ao nono mês deu parto, era um 
rapaz. No décimo oitavo mês, inespera-
damente, a criança ficou órfã de mãe 
biológica! Todavia, o perigo relacionado 
à alimentação estava longe. 

No mesmo dia da morte o sogro 
deu uma saída a sós, onde terminou 
naquelas casinhas santuárias:

“(…) hááá! Na tua casa há escuridão 
propositada! Uya vuma? (concordas?)”

“Siya vuma” (concordo).

Então, de acordo com o deus prin-
cipal dos mortos, depois de sepultá-la 

que chamem o curandeiro mhondzo 
na vossa família, mesmo os que esti-
verem distante devem fazer parte. Uya 
vuma?”

“Siya vuma”.

Dito e feito pelo curandeiro, no dia 
marcado todos os familiares integran-
tes daquela família estiveram reunidos, 
todos beberam o mhondzo. O produto 
foi contaminado com a sua magia e já 
no ponto “H” cada um que sabia sobre 
o feitiço dizia:

“Nós nem nada sabíamos, desta vez 
comportamo-nos como os abutres 
que esperam pela oportunidade na 
caça dos outros”. Só que ela usou o 
feitiço do mundo botânico”.

Enquanto os que nada tinham a ver 
com aquela morte súbita limitavam-
se a escutar aos envolvidos. E outro 
discurso interessante e chocante… 
Minha filha! Albertina é tua salva-vida, 
entendeste Otília? Ouça o que segue: 

“(…) como era possível! Era um risco. 
Eu não podia perder estabilidade ao 
meu marido. Ele é meu. É verdade, não 
dou filhos, mas dou o que a mulher dá 
ao homem. Então, não é motivo algum 
de uma criança usurpar-me o marido. 
Só se eu não conhecesse da planta. Que 
acorde…

“…Ó!-Ó!-Ó!… A muhumbóóó! 
Mamã! O que é isso? Eu juro. Nunca 
uma pinga de ciúme jorrará em mim 
contra a Tina. O que posso te garantir 
mãe, nunca vou deixar ela fazer tolices. 
Farei correcções que eu achar conforme 
disseste-me antes e… Claro em mol-
des como estiver a lidar com a pessoa 
adulta da minha pertença”. 

“…Muito bem, as tuas palavras, se 
não forem drible… Mas, deixe-me 
completar”.

De facto, a Nwamakevani o que que-
ria conseguiu, na sua óptica, ficar com 
o marido e a semente da falecida sem 
concorrência. Sentia-se segura porque 
a criança iria crescer, conhecer a ela 
como mãe. 

Mas a vida é um jogo. O passado é 
tudo registado, portanto, é o que é con-
hecido. O presente é tudo que vivemos. 
O futuro planifica-se, mas é imprevisível. 
A Nwamakevani viveu a gíria que per-
tence a antiguidade, que diz: “o feitiço 
transformou o inimigo contra o próprio 
feiticeiro”. O mesmo ciúme que sentiu 
o sabor da morte da irmã virou contra 
ela, revestido da lepra. Ao longo do 
tempo via seus dedos sendo consumi-
dos pela lepra. Ela, por causa das feridas, 
de dia era cortejada pelas moscas que 
queriam dedicá-las. De noite, o cheiro 
separava-a do seu marido. Conseguia ir 
ao poço? Quem a dava água? Ela ainda 
dava o que a mulher dá ao homem? 
Hiyááá vakithy!

NACIONAL

Com efeito, a iniciativa, implementada 
pela Associação Cultural NkaringanArte, 
em parceria com a Kuvaninga cartão 
d’arte, já recebeu um número consid-
erável de textos de autores de todas as 
idades, representando vários pontos do 
país. Ainda assim, a organização apela 
que os que ainda não se inscreveram 
o façam o mais rápido possível, sem o 
prejuízo de deixar para o último dia.

O concurso pretende distinguir três 
trabalhos inéditos de ficção, sendo um 
no Sul (Maputo, Gaza e Inhambane), 
outro no Centro (Manica, Sofala, Tete 
e Zambézia) e outro ainda no Norte 
(Nampula, Niassa e Cabo Delgado). 

As três obras premiadas, repre-
sentando uma região do país cada, 
serão editadas pela Kuvaninga cartão 
d’arte, com recurso às capas de cartão 
reaproveitado e os seus autores terão 
uma gratificação pecuniária na ordem 
de 10 mil meticais cada.

Para o efeito, o texto a concurso 
deve ter, no mínimo, 5 páginas em A4 
e máximo de 20, respeitando a fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espa-
çamento entre linhas de 1.5.

Os textos que não pertençam ao 
modo narrativo infanto-juvenil serão 
desclassificados. Na apreciação dos tex-
tos apresentados serão tidos em conta 

“Nó da Gaveta” na recta final
Submissão de candidaturas ao prémio

O processo de submissão de candi-
daturas ao Prémio Literário Nó da 
Gaveta, aberto a 18 de Agosto pas-
sado, está à beira do seu término. 
O concurso, que deverá terminar 
próxima segunda-feira (dia 20), 
pretende receber contos infanto-
juvenis de autores sem livro publi-
cado moçambicanos e residentes 
em Moçambique.

critérios como a criatividade e inovação; 
qualidade literária; correcção linguística; 
coerência e coesão discursiva.

O vencedor do concurso será, ob-
viamente, o participante que obtiver a 
melhor média nas pontuações atribuí-
das pelos membros do júri.

A Associação Cultural Nkaringan-
Arte fica detentora dos trabalhos pre-
miados, cujos autores cedem, a título 
gratuito, os respectivos direitos de uti-
lização e, consequentemente, autor-
izam, em regime de exclusividade, a 
NkaringanArte a publicar em língua 
portuguesa, divulgar, utilizar, explorar 
e editar por conta própria a referida 
obra em primeira edição que terá uma 
tiragem de 100 exemplares, para distri-
buição não comercial. 

As obras premiadas farão parte de 
oficinas de pintura e produção de liv-
ros com capas de cartão reaproveita-
do nas províncias de Maputo-Cidade, 
Sofala e Nampula, de acordo com a 
região do autor que será convidado 
para uma conversa sobre a obra du-
rante as actividades. 

Este projecto conta com o financia-
mento do PROCULTURA – Promoção 
do emprego nas actividade geradoras 
de rendimento no sector cultural, nos 
PALOP e em Timor-Leste, financiado 
pela União Europeia, co-financiado e 
gerido pelo Camões I.P., e co-financia-
do pela Fundação Calouste Gulben-
kian, e pretende premiar e publicar 
três obras autênticas no universo da 
literatura infanto-juvenil.

Macilau expõe “Sombras do Tempo”
O artista multidisciplinar e activista social, Mário Macilau, apresenta uma 
série diversificada de fotografias numa exposição intitulada “Sombras 
do Tempo”, um trabalho que faz parte do projecto “Ciclo de Memória” 
ambas exposições estarão patentes em dois diferentes espaços em Lis-
boa, Portugal.

Com efeito, a exposição “Sombras 
do Tempo” vai inaugurar no dia 23 de 
Setembro, na galeria MOVART, em 
Maputo e é parte da série “Ciclo de 
Memória”.  é um projecto de pesquisa 
visual que reúne peças que retratam 
os edifícios coloniais abandonados e 
tornados legado ou património após a 
colonização, apesar de terem perdido 
as suas características de funcionali-
dade orgânica, cada fotografia localiza 
figuras, muitas vezes mulheres ou cri-
anças, cuja imagem levita sobre difíceis 
encontros com as estruturas em ruínas 
que as envolvem. 

As fotografias evocam alguma mel-
ancolia, ao viver-se ao lado de despo-
jos de uma zona devastada. 

Com o “Ciclo de Memórias”, Mário 
Macilau faz a escolha do que é visível e 
do que deve estar oculto, ou por des-
vendar. “Aqui, os fantasmas não são as 
pessoas, mas o espelho de uma ideo-
logia falhada – a ação moralmente 
defeituosa ou o colonialismo, com a 
proclamação da violência em nome 
do progresso”, diz o artista. 

Macilau pesquisa a passagem do 
tempo, o espaço e a relação entre es-
tes dois elementos com os seres vivos 
e como é que ambos se alteram com 
a passagem do tempo. Através do seu 
trabalho questiona também aspectos 
de identidade e das condições laborais 
ou ambientais.

No dia 30 de Setembro, Mário 

Macilau segue a inauguração da 
outra exposição individual ao centro 
de Lisboa, no Espaço Artroom, para 
apresentar “O Mundo Desmoronado”, 
que reflecte sobre a realidade actual 
através de uma pesquisa visual feita 
pelo artista em Moçambique.  O seu 
método artístico envolve um longo 
trabalho de pesquisa que passa pelo 
conhecimento cuidado das pes-
soas, imergindo em comunidades 
que documenta para compreender 
o lugar político do trabalho. As suas 
fotografias são deste modo um re-
flexo de processos e práticas social-
mente orientadas que reconhecem o 
significado das imagens nas mudan-
ças das atitudes sociais, mobilizando 
agenciamentos. 

O artista revela nesta exposição 
intervenções diárias das pessoas da 
classe trabalhadora e da comunidade 
em geral.
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Bastante criticado por motivos que ele 
próprio sabe, ao tentar transformar a dor e o 
luto das famílias da capital moçambicana num 
verdadeiro business, hoje, Eneas Comiche, edil 
da cidade de Maputo, é dos Bons Exemplos, 
por bons motivos. Um deles que merece apoio 
de todos é que, dezoito meses depois do início 
da requalificação da venda informal, na capital 
do país, a edilidade desta urbe decidiu avançar 
com o projecto de construção de 960 novas 
bancas, no Mercado Municipal de Xipamanine, 
que a partir desta segunda-feira, 13 de Setem-
bro corrente, vão ser entregues a igual número 
de vendedores informais que, até ontem, do-
mingo, exerciam actividades em condições 
precárias.

Xipamanine é o maior mercado retalhista 
da cidade de Maputo, e é lá onde muitos 
vendedores desta urbe e da cidade da Matola, 
incluindo os distritos de Marracuene e Boane, 
desenvolvem os seus negócios. Muitos destes 
vendedores não dispunham de bancas e o 
seu trabalho vinha sendo realizado em pas-

Ultimamente, é recorrente pessoas mal-
intencionadas alegarem perseguições 
políticas, quando estão perante tribunais. 
Esquecem que ali estão por mera formali-
dade que se funda na busca de provas 
sobre os factos de que são imputados. E os 
tribunais, olhando para as suas atribuições, 
estão para isso, entretanto, as pessoas 
em conflito com a lei continuam a fazer 
interpretações erróneas, legitimando uma 
falsa perseguição política, como o fez esta 
ex-dirigente que vazou ou deixou vazar 
um áudio com um conteúdo extrema-
mente perturbador, pela qualidade grave 
das revelações que faz, cujo pico emboca 
nos pronunciamentos desabonatórios e 
incendiários contra o bom nome e honra 
da figura do Chefe de Estado, o que conse-
quentemente pode configurar um crime.

É disso que, não sendo tolerante a este 
tipo de brincadeiras, não vou poupar a 
esta cidadã. A primeira medida é xibakela 
contra ela e, depois, um pontapé no 
traseiro, seguido de um golpe na barriga 
para, em último lugar, mandá-la desapa-
recer da minha frente! 

BONS EXEMPLOS

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

seios, sendo que a inauguração, hoje, das 960 
bancas constitui um grande alívio a este grupo, 
que passará a vender os seus produtos em 
condições aceitáveis.

Outra nota positiva que milita na escolha de 
Eneas Comiche como um dos Bons Exemplos 
é que a anarquia que existia no Xipamanine, 
por causa dos transportes semi-colectivos de 
passageiros, já foi minimizada. Os transportes 
públicos de passageiros de várias rotas da ci-
dade e província de Maputo já estão a utilizar, 
desde Julho passado, o novo terminal, em func-
ionamento numa área de mais de 1.400 metros 
quadrados, antes pertencente aos Serviços de 
Salubridade do Conselho Municipal da Cidade 
de Maputo (CMCM).

É nossa expectativa que a edilidade continue 
a trazer mais soluções aplicáveis aos problemas 
dos munícipes hoje, que, entretanto, são mui-
tos, para que continue a merecer o nosso voto 
de confiança na condução desta autarquia que, 
por ser capital do país, entendemos que é a 
nossa sala de visitas. 


