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Caphiridzange: um temido 
corredor de assalto a ca-
mionistas de longo curso 
e um famoso centro de 

estações ilegais de abastecimento 

de rua, próximo às montanhas que 

dão acesso a Zóbuè, 45 quilóme-

tros a norte de Moatize, na pro-

víncia de Tete, entrou para a his-

tória semana passada, quando uma 

“candoga” de gasolina deu mal e 

virou numa tragédia, após a explo-

são de um cisterna na quinta-feira, 

17, que matou imediatamente 43 

pessoas, entre grávidas e crianças 

- número actualizado para 88 mor-

tos até ao fecho desta edição - du-

rante uma acção de roubo colectivo 

de combustível.

Relatos ao SAVANA indicam que, 

na quarta-feira, 16, perto das 10 

horas, um camião de marca Mer-

cedez, com a matrícula malawia-

na SA 2565, pertencente à firma 

Walker Investiment, de transporte 

de combustível, teve uma avaria de 

sobreaquecimento em Nhacatha-

le, um povoado de Caphiridzange, 

junto à EN7, quando saia do porto 

da Beira para o Malawi.

Na ocasião, o motorista, de nacio-

nalidade malawiana e cuja iden-

tidade não conseguimos apurar, 

pediu socorro à sua firma, que duas 

horas depois enviou para o local um 

“truck”, também conduzido por um 

malawiano, para continuar com 30 

mil litros de gasolina transportados 

no cisterna para o Malawi.

Juntos, os dois motoristas – do car-

ro avariado e o socorrista – decidi-

ram prosseguir com o negócio, do 

primeiro, em vender combustível 

a um revendedor de rua, de nome 

Sabino, vulgarmente conhecido 

por “Talibã”, que vive no bairro 

da Liberdade em Moatize, e que 

se prontificou em despachar para 

Nhacathale, um Toyota Dina, de 2 

toneladas com bidons e uma moto-

-bomba.

O novo truck rebocou o cisterna, 

e desviou a plataforma uns 400 

metros, a esquerda da N7, para 

quem segue de Moatize a Zóbuè 

- para um atalho que leva apenas 

a um campo aberto – com espaço 

para manobras de camiões -, bem 

ao lado das casas da população do 

povoado de Nhacathale (Caphiri-

dzange), transformado num centro 

de transacções de combustível.

Já com o cisterna no local e a ope-

ração de “baldeamento em curso”, 

na presença de dois agentes da Po-

lícia - que já estavam no esquema 

desde a pré-negociação da gasoli-

na para impedir intrusão – houve 

um curto circuito no moto-bomba 

– que era usado para retirar com-

bustível do cisterna para os bidons 

que estavam arrumados no Toyota 

Dina estacionado ao lado - que ge-

rou fogo. Ao que o SAVANA apu-

rou, os dois agentes da Polícia que 

guarneciam o camião estão detidos 

em Moatize. 

O fogo “começou na secção tra-

seira” do tanque, com os 15 mil li-

tros de gasolina, e rapidamente se 

alastrou através da mangueira para 

os bidons que estavam na Toyota 

Dina, que continuava estacionado 

em paralelo com a plataforma. 

Nesta ocasião, com o céu coberto 

de nuvens após uma chuva miúda, 

o motorista do cisterna desenga-

tou a cabine – arreando os suportes 

do atrelado e a alavanca de enga-

te - e afastou uns 100 metros, na 

mesma ocasião em que o Toyota 

Dina igualmente era afastado das 

proximidades do cisterna, mas não 

foi além de uns 50 metros e ficou 

totalmente carbonizado.

“Houve um pré-negócio entre o 

camionista e os revendedores de 

combustível. Quando estes já tira-

vam o combustível na primeira sec-

ção do tanque, houve um curto cir-

cuito na moto-bomba (que puxava 

o combustível para os bidons numa 

viatura), que começou a provocar 

chamas”, explicou Adelino Biqui-

lone, líder do povoado de Nhaca-

thale, o local da explosão.

A fumaça dos pneus e a chama do 

combustível e bidons chamaram 

atenção a vários curiosos do povoa-

vam igualmente ensopados de ga-

solina.

Além destes relatos, várias versões 

têm sido apontadas para a explosão 

do camião-cisterna em Caphiri-

dzange, desde um raio que caiu no 

local quando dezenas de pessoas 
removiam combustível ao sobrea-
quecimento da viatura devido a um 
incêndio no dia anterior.

Versão do Governo
Após o primeiro trabalho no ter-
reno, o Governo deu consistência 
uma nova versão das causas da 
explosão, afastando a anterior ver-
são do aquecimento do camião-
-cisterna, mas insiste em remeter 
aos resultados de uma comissão de 
inquérito criada para o efeito.
“O que nós fomos informados é 
que algumas pessoas tentaram furar 
o tanque de combustível, naque-
la situação em que os motoristas 
abandonam o camião, então era a 
possibilidade de todo aquele que ti-
vesse força, para obter aquele líqui-
do”, frisou Carmelita Namashulua, 
ministra da Administração Estatal 
e Função Pública, que chefia a bri-
gada central de assistência à tragé-
dia.
“O que aconteceu foi que houve 
um movimento desusado, uns a 
tentar tirar com bidons, quer dizer, 
meter e tirar no tanque como se 
estivesse a tirar água do poço, com 
todo o tipo de objectos, plásticos 
e metálicos, outros tentaram tirar 
com mangueira, e há aqueles que 
tentaram furar o próprio tanque”, 
insistiu Namashulua a jornalistas 
na cidade de Tete, adiantando que 
os elementos ainda são soltos. Um 
vídeo amador que circula nas redes 
sociais mostra com clareza popula-
res a tirarem combustível no segun-
do tanque com recursos a bidons. 
Contudo, a governante prefere re-
meter as causas da explosão a um 
trabalho da comissão de inquérito 
criado para o efeito.
“Os elementos estão aí, são soltos, e 
todos nós ouvimos, e é importante 
darmos tempo, a comissão apro-
priada, com peritos apropriados, 
que vos vão trazer a lume o que é 
que efectivamente aconteceu”, disse 
Namashulua, quando instada a res-
ponder sobre as causas da tragédia.
As altas temperaturas de Tete e o 
grau de infecções por outras bacté-
rias, das vítimas que ficaram sem a 
camada de proteção do corpo, tem 
vindo a aumentar significativamen-
te a vulnerabilidade dos feridos, es-
tando os ligeiros a passarem para 
graves.

Corredor inseguro
Na conferência de imprensa balan-
ço, Carmelita Namashulua, reco-
nheceu que Caphiridzange era um 
local inseguro para camionistas, 
além de um centro com estações 
ilegais de abastecimento de com-
bustíveis, no caminho para o Ma-
lawi.
“Vezes sem conta há situações anó-
malas (em Caphiridzange), vezes 
há assaltos a camiões, e outras via-
turas que transportam carga, é 

uma situação que é real, é uma 

do, que foram para assistir e ajudar 

a debelar o fogo inicial, tendo im-

pedido que as chamas atingissem 

a segunda secção do tanque, com 

outros 15 mil litros, que continuava 

intacta.

Durante a noite da quarta-feira, o 

referido cidadão “Talibã”, com au-

xílio de outra viatura, terá puxado o 

esqueleto do Toyota Dina, já total-

mente carbonizado, para um lugar 

desconhecido.

Já na quinta-feira, 18, perto das 

9:00horas, os motoristas do cis-

terna haviam fugido e abandona-

do as viaturas – uma cabine a uns 

100 metros do cisterna, quando um 

outro contingente de dois agentes 

da Polícia em Caphiridzange foi 

deslocado para a protecção do local.

“Os Polícias chegaram e, quando 

deram conta que ainda havia gaso-

lina na secção do tanque, pediram 

um grupo de jovens para tirar o 

combustível com bidons e começa-

ram a vender para revendedores, até 

que a situação ficou incontrolável, 

havia uma inundação popular nos 

arredores do cisterna”, contou um 

sobrevivente.

“Depois dos polícias terem tirado 

a parte deles, (estes) avisaram à 

população e começou a haver en-

chentes, porque cada um que ia a 

procura de mais recipientes voltava 

com outros convidados. E assim foi 

enchendo cada vez mais”, frisou um 

outro sobrevivente.

“Quando a situação começou a ficar 

sem controlo, um dos agentes, que 

tentavam parar a população à boca 

(sem resultados), disparou um tiro 

para o ar, e a seguir houve chamas, 

que começou de fora para dentro e 

cobriu a população, por isso houve 

mais mortes em baixo do que por 

cima do tanque”, explicou igual-

mente um outro sobrevivente.

A maioria dos mortos foi daqueles 

que carregava bidons do chão para 

deixar nas encostas do cisterna, que 

além de molhar todo o chão com 

combustível naquele vaivém, esta-

Caphiridzange: Do costume à tragédia
Por André Catueira, em Tete

Túmulos em redor do tanque do combustível “assassino”, 24 horas depois da explosão fatal

Este é apenas um de tantos exemplos da tragédia de Caphiridzane: o drama humano   
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situação que está a ter o devido tra-

tamento, pelas estruturas de ordem 

e tranquilidade públicas, para ga-

rantir segurança naquela via” decla-

rou Carmelita Namashulua.

Ela referiu que um trabalho está a 

ser desenvolvido no terreno, pelas 

forças de defesa e segurança, “que 

poderão dar um enforme devido 

sobre aquele facto”.

“Também é um facto que naquela 

zona desenvolve-se actividades de 

venda de combustível, e não se sabe 

de onde é que vem aquele combus-

tível. Então Há trabalho para bus-

carem-se soluções, não só para este 

caso, mas soluções definitivas para 

controlar o clima de insegurança 

que existem naquela zona” referiu 

Namashulua.

Fome e pobreza
A miséria e a fome aguda que atin-

ge o povoado de Nhacathale, em 

Caphirizhange, terá precipitado a 

adesão da população no roubo de 

combustível na cisterna.

“É fome e pobreza que precipita-

ram oportunismo nas pessoas para 

o roubo de combustível, que aca-

bou em tragédia”, declarou Ade-

lino Biquilone, líder do povoado 

de Nhacathale, o local da explosão 

quinta-feira da semana passada de 

um cisterna que matou dezenas 

de pessoas e feriu outras centenas 

durante uma operação de saque de 

combustível.

A população, frisou, viu no roubo 

de combustível no cisterna uma 

oportunidade de ganhar dinheiro 

para aliviar a pobreza e fome, agra-

vados por uma seca severa e falta 

de chuvas naquela comunidade de 

carvoeiros, no interior do distrito 

de Moatize, 65 quilómetros a norte 

da cidade de Tete.

“A pobreza sempre houve em Ca-

phirizhange, mas este ano a situa-

ção esta pior. A população encheu 

no cisterna porque via dinheiro 

com a venda daquele combustível”, 

precisou Adelino Biquilone.

Caphirizhange resume-se em cen-

tenas de minúsculas palhotas cons-

truídas de bloco de argila bruto e 

cobertas de capim – raras tem co-

bertura de chapas de zinco -, um 

lugar pobre e com falta de quase 

tudo junto a nacional 7, a estrada 

que liga Tete a Malawi.

Os jovens, na sua maioria deam-

bulam na terra branca de areia e 

pedras de Caphirizhange, caçando 

oportunidades de negócio na N7, 

incluindo a compra e venda de 

combustível em camiões, e outros 

dedicam-se a venda de carvão ve-

getal, para sobrevivência das famí-

lias.

“Eu queria dinheiro, e aceitei o 

convite de ir tirar combustível. Se 

tivesse conseguido, ia vender a 50 

meticais o litro contra os 60 meti-

cais praticados por aqueles revende-

dores de combustível”, disse Mauro 

Nfuneni, um jovem sobrevivente da 

explosão, com os pés enrolados de 

ligadura por terem pegado chama.

Vários sobreviventes invocam a 

falta de recursos de sobrevivência 

como a causa da adesão ao roubo 

de combustível no cisterna, salien-

tando que a pobreza os coloca vul-

neráveis a riscos de sobreviver.

“Qualquer coisa que me dizem fa-

zer eu faço, mesmo sem avaliar os 

riscos porque preciso dinheiro. Eu 

sabia que gasolina arde, mas pre-

cisava dinheiro, e acabamos quei-

mando com combustível”, contou 

Jairosse Frederico, um sobrevivente, 

que ficou sem a camada preta toda 

do corpo.

Adelino Biquilone, a semelhança 

de João Miranda, que perderam 

familiares no incidente, a pobreza 

e a queda de valores morais leva 

com que muitos populares no lugar 

de proteger, saquem bens alheios, 

sobretudo nos camiões de longo 

curso.

“Meu marido saiu aqui correndo 

também com bidons para catar 

combustível, não tínhamos nada 

para comer, e era para vender, só 

que nem combustível e nem meu 

marido vieram a casa”, lamenta 

Ana Fopenze, viúva.

Numerosas famílias terão que ini-

ciar do zero a comprar recipientes 

para conservar água, pois tudo o 

que foi levado para o cisterna ficou 

carbonizado.

Famílias desestruturadas
A tragédia em Tete, provocada pela 

explosão de um cistena durante um 

roubo em massa de combustível, 

além de luto, desestruturou cente-

nas de famílias, muitas das quais 

ficaram agora sem base para se er-

guer.

“Morreram cinco pessoas na casa 

do meu irmão. Ele, seus filhos e es-

posa, só ficou uma criança de oito 

anos”, precisou Luísa Canhemba, 

que ainda aguarda noticias de uma 

neta, internada no hospital pro-
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vincial de Tete, com queimaduras 

graves.

Em Nhacathale não há quem sai 

para consolar um vizinho, como é 

tradicional na cultura moçambica-

na, porque quase em todas as casas 

estão de luto.

Viúvas choram por maridos e fi-

lhos, viúvos por esposas e filhos, 

outros por parentes próximos ou 

amigos, professores por alunos, co-

merciantes por clientes, até o pes-

soal da enfermagem ressente a au-

sência da alegria espelhada naquela 

comunidade.

“Há muitas crianças órfãos, muitas 

viúvas e há casas onde todos mor-

reram, é uma situação trágica, com 

muitas famílias desintegradas e sem 

estrutura”, disse Adelino Biquilone, 

líder do povoado de Nhacathale, o 

local da explosão, que se emociona 

no cemitério com o pranto dos mo-

radores.

Vala comum
O Governo havia decidido enterrar 

12 mortos, que na verdade tinham 

virado um entulho de diversos 

membros após a explosão, numa 

vala comum próximo ao local do 

incidente, mas a pedido da popu-

lação, para não inviabilizar o cami-

nho do acesso a aldeia – a tradição 

proíbe uso de caminho próximo a 

túmulos - recuou da decisão, ten-

do exumado e enterrado os corpos 

junto ao cemitério local.

Ofertas recusadas
Após os cenários de funerais, em 

meio ainda de pranto e dor, um 

líder local de Caphiridzange, re-

cusou na segunda-feira uma oferta 

do Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), para assistir 

as vitimas da explosão do cisterna, 

que providenciou assistência após 

visitar a zona no sábado, junto da 

comitiva governamental.

Na mesma semana, um grupo da 

OJM (Organização da Juventude 

Moçambicana), a ala juvenil do 

partido Frelimo, distribuiu man-

timento entre a população afecta-

da, o que sugere que a situação de 

Caphiridzange tem sido bastante 

politizada.

Familiares chorando pela perda dos seus ente-queridos  

Cleire Adelino, sobrevivente
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Os Serviços de Informação 
e Segurança do Estado 
(SISE) estão a exercer uma 
grande pressão para obri-

gar o Governo moçambicano e a 

Procuradoria-Geral da República a 

limitar o âmbito da auditoria inter-

nacional às chamadas dívidas escon-

didas, revela a mais recente análise 

do Africa Confidential (AC), uma 
publicação especializada em assun-
tos africanos, com sede na Inglaterra.

“Quadros seniores do SISE estão 
muito preocupados com a eventual 
publicação dos contornos das despe-
sas anteriormente não reveladas”, diz 
a análise, intitulada “O peso da dívida 
e da guerra”, numa alusão à violência 
militar em curso no país e à espiral 
da dívida pública, que o próprio Go-
verno moçambicano já considerou 
insustentável.
Recentemente, o Wall Street Journal 
citou António Carlos do Rosário, 
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Ematum, Proíndicus e 
MAM, as três empresas que benefi-
ciaram dos chamados empréstimos 
escondidos, como tendo afirmado 
que “o financiamento seguiu todos os 
procedimentos legais”  e “a natureza 
específica da dívida e dos detentores 
da mesma foi classificada por razões 
de segurança nacional”.  Sobre as cha-
madas dívidas escondidas, USD622 
milhões são da Proíndicus, USD535 
milhões MAM e USD221 milhões 
são do Ministério do Interior.
As ingerências do SISE, entende o 

AC, sugerem que os registos de dois 

mil milhões de dólares de emprésti-

mos escondidos estão arquivados nas 

contas das três empresas beneficiárias 

das dívidas, todas ligadas à secreta 

moçambicana, ou a companhias ir-

mãs.

Os termos de referência da auditoria, 

já adjudicada à firma de detectives 

norte-americana Kroll, prossegue a 

análise, poderão ser mantidos em se-

gredo, decorrendo negociações entre 

as autoridades moçambicanas, Fundo 

Monetário Internacional e a Kroll, no 

sentido de os contornos da auditoria 

não virem à superfície.

O AC considera que o paradeiro dos 

avultados montantes das dívidas es-

condidas e as alegadas compras de 

material militar pelo dinheiro dos 

empréstimos só serão publicamente 

conhecidos, caso tal cenário seja pre-

visto e incluído nos termos de refe-

rência.

“Esta situação tem provocado críticas 

dos doadores e da sociedade civil, que 

consideram que num exercício sobre 

transparência, tais detalhes não de-

vem ser mantidos em segredo. Tam-

bém tem alimentado especulações de 

que o Governo ainda está a tentar es-

conder certos aspectos dos negócios 

suportados pelos empréstimos escon-

didos e poderá conseguir manter esta 

situação”, refere a avaliação do AC.

A publicação inglesa considera haver 

claros sinais de que a verba contraída 

à revelia da Assembleia da Repúbli-

ca e da comunidade internacional foi 

mal usada.

Ademais, há receios de que o Gover-

no moçambicano pode estar a escon-

der mais dívidas, apesar das aparentes 

garantias que têm sido dadas pelo 

ministro da Economia e Finanças, 

Adriano Maleiane, de que não há 

mais empréstimos escondidos.

“Depois de todas as mentiras e in-

competência, os doadores e investi-

dores perderam confiança em Mo-

çambique. Eles estão à espera de 

garantias do FMI, mas é pouco pro-

vável que o FMI se comprometa com 

um novo programa com Moçambi-

que, antes de obter toda a informação 

sobre a situação financeira do país e 

da estabilização da dívida de Mo-

çambique para níveis sustentáveis”, 

considera o AC.

O Governo, continua, o documento, 

levou mais de três anos a tentar es-

conder as dívidas e manteve-se em 

negação, mesmo depois de a infor-

mação sobre a existência de emprés-

timos escondidos ter começado a vir 

a lume. 

O aval dado pelo anterior ministro 

das Finanças aos empréstimos con-

traídos pela Ematum, Proíndicus e 

MAM é ilegal ao abrigo da lei mo-

çambicana e foram mantidos em 

segredo, mesmo de ministros impor-

tantes do anterior Governo.

Elites da Frelimo na com-
pra de armas para o Estado
O AC cita fontes da Frelimo que ad-

mitem que uma parcela dos dois mil 

milhões de dólares foi usada para a 

compra de armas. Podem não ter sido 

as três referidas empresas que com-

praram o equipamento militar, mas 

outras entidades a elas ligadas.

“Fontes próximas do SISE reconhe-

cem que há um enorme pacote mili-

tar que terá de ser explicado aos audi-

tores. Parte dos dois biliões de dólares 

foi usada para permitir a compra de 

armas pelo Estado, através de empre-

sas a ele ligado”, indica o AC.

Recursos provenientes de emprés-

timos comerciais, não destinados à 

compra de armas, prossegue a análise, 

foram despendidos em equipamento 

militar por indivíduos com fortes li-

gações políticas, que tiraram grande 

parte destes negócios, transaccionan-

do em nome do Estado, nomeada-

mente membros de elites da Frelimo.

O AC argumenta que os emprésti-

mos garantidos às três empresas ser-

viram como “garantia colateral” para 

a contracção de novas dívidas. Uma 

das facturas avançadas é de que po-

derão existir mais USD900 milhões 

gastos em equipamento militar. O 

AC menciona que até agora não foi 

revelado com quem foi contraída a 

dívida de USD228 milhões do mi-

nistério do Interior, mas adiantam 

que tudo indica ser a R. P. da China 

o credor.

Ainda segundo o AC, uma avalia-

ção das despesas suportadas pelo 

montante dos empréstimos revela 

que pelo menos um bilião de dólares 

evaporaram. Algumas fontes acredi-

tam que o valor pode ser bem mais 

superior. 

De acordo com o texto da análise, 

não restam dúvidas de que valores 

colossais dos empréstimos escondi-

dos foram desviados das empresas 

supostamente beneficiárias, de forma 

directa ou indirecta: para enormes 

aquisições militares.

As compras para as Forças de Defe-

sa e Segurança foram intermediadas 

através de um complexo esquema e 

uma estrutura envolvendo, em parte, 

entidades privadas, delineados para 

proporcionar comissões chorudas a 

elites da Frelimo e mascarar o uso de 

dívidas comerciais para fins militares.
As aquisições incluíram não apenas 
armas e veículos militares, dizem 
fontes da Frelimo citadas pelo AC, 
mas largas somas de dinheiro foram 
gastas no treinamento de Forças de 
Defesa e Segurança do Estado, equi-
pamento de vigilância e injecção de 
enormes recursos nos serviços secre-
tos moçambicanos.
Para corroborar a sua tese, o AC en-
tende que a capacidade de vigilância 
electrónica por parte do Estado mo-
çambicano aumentou. A crescente 
repressão às liberdades civis e à Re-
namo indica que há um recurso mais 
incremental a um sistema de vigilân-
cia mais sofisticado à Internet e aos 
emails.
Um sistema de vigilância de últi-
ma geração terá sido fornecido pela 
companhia chinesa Zhong Xing 
Telecommunication Equipment 
Company Limited (conhecida como 
‘ZTE corporation’). O jornal “Canal 
de Moçambique” mencionou que 
Mussumbuluku Guebuza, o filho do 
antigo presidente, esteve envolvido 
na compra de novo armamento e no 
contrato de vigilância electrónica ga-
nho pela empresa chinesa.
Alegadamente, o sistema, gerido 
a partir de um centro de comando 
ultra-moderno em Maputo, pode in-
terceptar e registar inúmeras comuni-
cações, incluindo chamadas e emails, 
e aceder a mensagens encriptadas. 
Há, por outro lado, prossegue o AC, 
citando fontes nas universidades mo-
çambicanas, sinais de aumento de 
vagas de recrutamento por parte do 
SISE, e pessoal que tinha deixado a 
secreta moçambicana tem estado a 
voltar, aliciado pela melhoria de con-
dições de trabalho.
Também têm sido notadas evidên-
cias de que a Força de Intervenção 
Rápida moçambicana conta na sua 

frota com novos veículos, como se 

terá visto em acções visando impedir 

manifestações contra a crise da dívida 

e há relatos de que armas de peque-

no porte provenientes de Israel estão 

à disposição das forças de segurança.

O 
Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) de-
fendeu esta semana que 
os empréstimos que o 

Governo moçambicano contraiu 

secretamente minaram o ritmo do 

desenvolvimento económico e a 

estabilidade macro-económica.

A mais recente avaliação do FMI 

ao impacto das chamadas dívidas 

escondidas consta do sumário da 

reunião do Conselho Executivo da 

entidade, realizada esta semana em 

Washington.

“Como tal, as dívidas não declara-

das minaram o alcance de objec-

tivos-chave ao abrigo do PSI, que 

incluem a aceleração do desenvol-

vimento económico e a estabili-

dade macro-económica”, lê-se no 

texto.

Segundo o FMI, no total, as au-

toridades moçambicanas esconde-

ram 1,37 biliões de dólares de dí-

vidas contraídas entre 2012-2015, 

elevando os encargos externos de 

Moçambique para 10,6% do PIB, 

em 2015.

Com essa conduta, prossegue 

aquele organismo financeiro inter-

nacional, Maputo violou o artigo 

VIII, secção 5, das Cláusulas do 

Acordo com o FMI.

O Conselho Executivo do FMI re-

alça que os empréstimos não reve-

lados lançaram Moçambique para 

uma situação de país altamente 

endividado e colocaram as contas 

públicas e as reservas internacio-

nais líquidas sob enorme pressão. 

Ao ocultar os referidos emprésti-

mos, prossegue a nota do FMI, as 

autoridades moçambicanas viola-

ram o critério sobre o limite da dívi-

da ou das garantias do Estado para 

empréstimos não concessionais ao 

abrigo do Instrumento de Apoio 

de Política (PSI) do período entre 

2010 e 2016, levando o Conselho 

Executivo do FMI a avaliar negati-

vamente a prestação de Moçambi-

que na relação com a organização, 

no quadro do referido instrumento. 

Apesar da análise negativa que 

faz da situação de Moçambique, 

o FMI elogia as medidas correcti-

vas empreendidas por Maputo na 

sequência da derrocada provocada 

pela escalada da dívida pública.

Nessa perspectiva, o FMI diz que 

não propôs ao Governo moçambi-

cano a aplicação de acções adicio-

nais, defendendo que as medidas já 

anunciadas devem ser concretiza-

das de forma global e oportuna. “O 

FMI está comprometido em conti-

nuar o seu empenho com Moçam-

bique”, lê-se na nota.

Dívidas ocultas travaram ritmo do crescimento 

SISE tenta interferir na auditoria às dívidas escondidas 

Dívidas ocultas terão sido usadas para a compra de meios de repreensão

Cedendo às exigências dos 

credores internacionais 

dos chamados emprés-

timos escondidos, o Go-

verno moçambicano, através do 

Ministério da Economia e Finan-

ças, deu pormenores sobre as con-

dições acordadas para as dívidas 

contraídas a favor da Mozambi-

que Asset Management (MAM) 

e da Proíndicus.

A divulgação das condições em 

que as duas firmas acederam a 

dívidas garantidas pelo executivo 

moçambicano acontece depois de 

o ministro da Economia e Finan-

ças, Adriano Maleiane, ter admiti-

do perante os credores que o país 

não tem recursos para pagar os 

encargos, pedindo a restruturação 

das dívidas.

 “O objectivo deste material é sim-

plesmente revelar informação co-

mercial chave em relação à dívida 

em referência e não pretende ser 

uma descrição geral dos termos da 

mesma”, lê-se na página do MEF.

O objectivo da informação, pros-

segue o documento, responde à 

solicitação dos investidores preo-

cupados com algumas dívidas ex-

ternas comerciais.

O MEF confirma que a MAM 

tem até 23 de Maio de 2019 para 

liquidar a sua dívida de 535 mi-

lhões de dólares. Tem de desem-

bolsar 133,750 mil  dólares a cada 

23 de Maio até à data final de ma-

turidade e falhou o pagamento de 

175,5 milhões de dólares referen-

tes a Maio passado.  

No documento, aponta-se o ban-

co russo VTB como entidade que 

facilitou a mobilização do valor da 

dívida da MAM no mercado eu-

ropeu de títulos de dívida.

Viabilizado pelo Credit Suisse, a 

Proíndicus recebeu um total de 

622 milhões de dólares, que deve 

desembolsar até Março de 2021.

Até lá, a Proíndicus terá de pagar 

119,424 mil dólares em cada 21 

de Março e tem em atraso 2,7 mi-

lhões de dólares, referente ao valor 

que um credor pediu a devolução 

do seu investimento, “tendo como 

base a descida do ‘rating’ de Mo-

çambique que ocorreu este ano”.

Tal como no caso do empréstimo 

da MAM, a operação Proíndicus 

teve o aconselhamento legal da 

londrina Clifford Chance LLP e 

da moçambicana CGA – Couto, 

Graça e Associados, Lda.

Governo divulga detalhes dos 
empréstimos escondidos
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O 
governo acolheu o grito 
das organizações da So-
ciedade Civil, no capítulo 
respeitante à devastação 

dos recursos florestais e decidiu re-

ver a Lei com vista a desincentivar 

a exploração ilegal de madeira.

Trata-se da Lei 7/2010 de 13 de 

Agosto, um dispositivo legal que 

cria a Taxa de Sobrevalorização da 

Madeira que está a ser actualizada 

com vista a tornar as sanções resul-

tantes dos ilícitos contra recursos 

naturais mais pesadas. 

Com esta Lei, a pena pela explora-

ção ilegal de madeira passa de mul-

tas para prisão que varia de oito a 

12 anos de cadeia. 

Esta medida visa desincentivar o 

abate, transporte e exploração ile-

gal de madeira. A revisão legislativa 

visa ainda dissuadir a exportação de 

madeira em toros. 

A Lei foi aprovada por consenso, 

nesta quarta-feira, pela Assem-

bleia da República. A aprovação 

desta lei acontece meses depois de 

o Presidente Filipe Nyusi ter sido 

distinguido em Washington pela 

International Conservation Caucus 

Foundation (ICCF), em reconhe-

cimento do compromisso e acções 

desenvolvidas pelo Governo no 

âmbito da conservação da natureza.

Naquilo que a bancada parlamen-

tar da Renamo considerou como 

segmento do ditado popular que 

diz  “mais vale tarde do que nunca” 

em alusão ao facto de ter chamado 

atenção à sua contraparte da Freli-

mo, para não admitir a exportação 

de madeira processada, aquando da 

aprovação da lei 7/2010, o gover-

no voltou ao Parlamento, seis anos 

depois, para solicitar a revisão do 

mesmo dispositivo.

Segundo a fundamentação do exe-

cutivo, após a implementação da 

Lei, constatou-se que a exportação 

de madeira não processada ou em 

toros continuava em alta e não se 

vislumbrava investimentos para a 

criação e fortalecimento duma in-

dústria nacional de processamento 

da madeira. 

Banir madeira não 
processada
Como forma de reverter a situação 

e criar condições para o desenvolvi-

mento do sector florestal, para que 

o país passe a exportar produtos 

madeireiros acabados, com valor 

agregado para além de criar mais 

postos de trabalhos, o governo de-

cidiu solicitar a revisão da Lei e a 

consequente revogação do artigo 

referente à permissão da exporta-

ção da madeira.

Com a revisão, o executivo preten-

de banir por completo a exportação 

de todas as espécies de madeira não 

processada, uma prática permitida 

pela antiga lei. 

Deste modo, a nova Lei estabele-

ce que a Taxa de Sobrevalorização 

da Madeira incide sobre a expor-

tação da madeira processada, em 

função da complexidade do seu 

processamento, cujos padrões são 

definidos em legislação específica, 

tendo como base o preço FOB de 

exportação.

Celso Correia, ministro da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Ru-

ral (MITADER), elucidou que, em 

2015, a exportação da madeira em 

toros passou dos 22.846 metros cú-

bicos para 148.0093 metros cúbi-

cos, sendo que aumentou também 

o corte e exportação ilegal da ma-

deira em toros de primeira espécie 

que não é vedada por Lei.   

Segundo Celso Correia, com estas 

alterações, Moçambique será eleva-

do à categoria um da CITES, que 

é uma categoria máxima desejada, 

pois o país passa a ser visto como 

regular no diz respeito à legislação.  

No entanto, a bancada da Renamo 

lamentou o facto de a Lei ter sido 

revista tardiamente com as florestas 

totalmente devastadas.
O MDM diz que a nova Lei, se for 
bem implementada, vai contribuir 
para o crescimento da indústria 
madeireira nacional, desenvolven-
do a economia nacional através da 
arrecadação de mais receitas para o 
Estado.  
Entende o MDM que, desta ma-
neira, pode se dizer que vai desmo-
ronar o império dos furtivos e ape-
lou para que haja uma avaliação de 
desempenho anual dos operadores 
florestais como forma de intervir 
mais no sector para expurgar os que 
não estão comprometidos com as 
causas do desenvolvimento econó-
mico e sustentável. 
A Frelimo considera que, perante 
a impunidade que havia no sector, 
não havia outra coisa a fazer se 
não rever a Lei, o que mostra que 
está comprometida com as causas 
do desenvolvimento. Espera que o 
dispositivo contribua significativa-
mente para a criação de postos de 
trabalho e redução da pobreza. 
Em paralelo com este dispositivo, o 
Parlamento aprovou, também por 
consenso, a Lei 16/2014 de 20 de 
Julho, que regula protecção, conser-
vação e uso sustentável da diversi-
dade biológica.
Contrariamente ao que sucedia 
antes, em que a simples multa era 
suficiente para sancionar os que 
transportavam, armazenavam ou 
comercializavam madeira assim 
como seus cúmplices, com a nova 
Lei a punição passa para oito a 12 
anos de cadeia.
Recordar que a revisão da Lei re-
sulta depois de vários gritos da So-
ciedade Civil devido à exploração 
desenfreada da madeira, envolven-
do a elite do partido no poder, alia-
do a interesses chineses.
Um estudo do MITADER em 
parceria com o Fundo Mundial da 
Natureza (WWF) e Banco Mun-
dial, feito em 2015, indica que o 
país perdeu cerca de 540 milhões 
de dólares pela exportação ilegal 
de madeira nos últimos 10 anos. A 
madeira era maioritariamente ex-
portada para China. 

É que mesmo com a vigência da 

Lei 7/2010, de 13 de Agosto, a 

exploração ilegal de madeira con-

tinuava em alta, o que culminou 

com extinção de algumas espécies 

valiosas como é o caso do pau-ferro.

A província da Zambézia, mais 

concretamente os distritos de Mo-

cuba e Lugela, são os pontos em 

que a devastação das florestas foi 

mais notável. 

Exemplos elucidativos vêm dos 

postos administrativos de Nama-

javila (Mocuba) e Munhamade 

(Lugela) onde diariamente, cente-

nas de espécies florestais são aba-

tidas e exportadas ilegalmente. A 

exploração desenfreada de recursos 

naturais levou ao desaparecimento 

de algumas variedades considera-

das valiosas, como é o caso do pau-

-ferro, o mais usado na produção de 

mobiliários de primeira qualidade.

Estas situações levaram organiza-

ções como a RADEZA e o Insti-

tuto PANOS a lançar um conjunto 

de apelos e iniciativas comunitárias 

para pôr cobro a esta triste realida-

de. 

Sanções pesadas para exploradores ilegais de madeira 
Por A. Nhampossa e R.Senda
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Passam 16 anos depois que o 
crime organizado colocou 
ponto final à vida do jorna-
lista moçambicano, Carlos 

Cardoso, quando investigava um es-

quema hediondo de corrupção ban-

cária em Moçambique. Apesar de o 

veredicto final sobre o caso “Carlos 

Cardoso”, proferido em 2003, pelo 

Juiz Augusto Paulino, ter trazido à 

superfície os autores do crime, dú-

vidas ainda pairam no ar sobre se a 

investigação em torno do assassinato 

do primeiro editor do mediaFAX foi 

capaz de trazer à superfície os man-

dantes graúdos do crime. Para en-

tender esta questão, o SAVANA foi 

à Avenida Mártires da Machava, o 

local onde fica o cemitério simbólico 

do jornalista, pois é ali onde, a cada 

22 de Novembro, amigos, familiares, 

colegas de profissão e admiradores 

vão depositar ramos de flores em ho-

menagem ao jornalista, co-fundador 

da mediacoop, proprietário dos jornais 

SAVANA, mediaFAX e rádio SAVA-
NA100.2.

João Carlos Trindade, Juiz jubilado do 

Tribunal Supremo, que se fez presen-

te ao local, descreveu Carlos Cardoso 

como um exemplo singular de inte-

gridade profissional jornalística, um 

lutador permanente e persistente pela 

verdade, e que a sua morte será cada 

vez mais sentida, sobretudo, numa 

sociedade cada vez mais injusta como 

a moçambicana. Entende que a sua 

morte é e será cada vez mais amarga, 

sobretudo, no seio dos oprimidos e 

excluídos sociais em Moçambique, na 

medida em que no seu exercício jorna-

lístico, Cardoso procurou ser a voz dos 

que não tinham voz, a voz dos oprimi-

dos e excluídos sociais.
Convidado a tecer comentários em 
torno da questão que sempre pairou 
no ar, nomeadamente, se o julgamen-
to do caso Cardoso trouxe à luz todas 
as ramificações do crime, mostrou-se 
reticente, considerando ser uma pes-
soa suspeita para o efeito, dado que 
fez parte do colectivo de juízes que 
na altura foram indicados a dedo para 
julgar em recurso a morte do jorna-
lista. “Não gostaria de me alongar 
muito nos comentários, tudo o que 
decidimos no processo está escrito”, 
sentenciou.
Trindade considera evidente que exis-
tam outras ramificações da morte de 
Carlos Cardoso que não foram inves-
tigadas. Mas – ressalva – seria espe-
culativo dizer que essas investigações 
teriam conduzido a alguma coisa em 
concreto, isto é, a um processo judicial. 

O mais importante neste momento 

– considera – é saber que existe, na 

história da justiça moçambicana um 

caso de assassinato, pelo menos, cujos 

autores materiais foram localizados, 

julgados e condenados, porque depois 

dele houve outras cabeças que rolaram 

no cadafalso do crime organizado, 

mas que os seus mandantes continu-

am impunes. 

“Estou a falar dos casos Siba Siba 

Macuácua, Giles Cistac, Marcelino 

Vilankulos, cujos autores ainda não 

são conhecidos”, referiu o magistrado, 

considerando incompreensível que 

ainda não exista pronunciamento de 

quem tem a responsabilidade sobre 

quem foram os mentores destas mor-

tes. 

“O caso Siba Siba Macuácua tem 15 

anos, mas não sabemos quais foram os 

esforços que foram feitos, tudo paira 

no sentimento das pessoas.”

Falta pressão
Questionado por que razão estes casos 

não tiveram o mesmo desfecho que 

teve o caso “Carlos Cardoso”, Trinda-

de, um dos membros fundadores do 

extinto Centro dos Estudos Sociais 

Aquino de Bragança (CESAB), cujo 

um dos ramos de investigação era o 

sector da justiça, precisou que exis-

te uma série de factores que ditaram 

para que tal não acontecesse, nome-

adamente, a insuficiência técnica e 

profissional e a falta de vontade e de-

terminação por parte de quem tinha 

a responsabilidade, ao mais alto nível, 

de decidir sobre se essas investigações 

podiam avançar. “Mas, conforme dis-

se, não me vou alongar, sob pena de 

entrar em entrar em especulações”, 

referiu. 

Se o caso Carlos Cardoso foi levado 

até ao fim – considera – é porque hou-

ve uma pressão por parte das organi-

zações da sociedade civil, da imprensa, 

dos doadores e da comunidade inter-

nacional, o que levou a que “timida-

mente” se fizesse algum esforço que 

depois foi agarrado com unhas, para 

que se chegasse a alguma conclusão. 

“Se não tivesse sido esse esforço talvez 

o desfecho tivesse sido igual ao dos 

outros casos”, considera o magistra-

do, para quem não se entende como 

é que todos os casos de assassinato 

não deixaram rastos que conduzissem 

à detecção dos seus autores, quando 

foram executados na cidade de Mapu-

to, ou seja, nas barbas das autoridades 

de ordem e segurança. Considera que 

isso revela inoperacionalidade do sis-

tema de justiça, a sua incapacidade de 

produzir trabalho investigativo profis-

sional. 

Escreve-se com base em 
boatos...
Por seu turno, o jornalista britânico 

Joseph Hanlon, que se fez presen-

te para render homenagem a Carlos 

Cardoso, lamentou a falta de espírito 

de investigação no jornalismo mo-

çambicano, considerando que muitos 

jornalistas não respeitam a lei de con-

frontação das fontes. Hoje – entende 

– os jornalistas publicam matérias a 

partir de simples boatos, ou com base 

nuuma única fonte, produzem artigos 

extensos, mas pouco informativos. 

“Carlos Cardoso escrevia artigos cur-

tos, mas muito informativos, baseados 

em factos verídicos”, lembrou o deca-

no do jornalismo.

Instado a fazer uma leitura sobre o 

espírito que levou o governo a se mer-

gulhar nas dívidas ocultas, referiu que 

o problema é que foi criada uma clas-

se de ricos que pensa que tem direito 

para tanto dinheiro, não para investir 

para desenvolver o país, mas para o 

uso próprio. O jornalista tem fé que 

a empresa (Kroll) eleita para conduzir 

a auditoria forense com vista a clarifi-

car as dívidas contraídas no reinado de 

Armando Guebuza, “vai andar atrás 

do dinheiro, mas sua recuperação e 

responsabilização criminal dos visados 

vai depender da vontade do governo 

moçambicano”, vaticina. 

  

Juiz Trindade comenta sobre o assassinato de Carlos Cardoso

“Tudo o que decidimos no processo está escrito...”
Por Américo Pacule

João Trindade
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No âmbito das condições gerais de ingresso no Ensino Superior, previsto na lei n° 27/2009, de Setembro (Lei do Ensino 
Superior, artigo 23, n° 5 alínea a) onde a condição de acesso à formação conducente ao grau académico de Licenciatura é a 
conclusão com aprovação da 12ª classe ou equivalente, o ISCTEM torna público que irão decorrer no dia 12 de Dezembro de 
2016, Testes de Diagnóstico e  Entrevistas Vocacionais para admissão aos cursos que a seguir se indica: 

TESTES DE DIAGNÓSTICO E 
ENTREVISTAS VOCACIONAIS

Para mais informações contacte:
Secretaria do ISCTEM, no Campus Universitário
Rua 1394 - Zona da FACIM, 322 - Maputo. 
Tel: 82 309 41 30 ou 82 31 32 200
E-mail: secretaria@isctem.ac.mz

Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico indivíduos 

que preencham os seguintes requisitos:

• Estudantes do Ensino Secundário Geral que tenham 

concluído a 12ª classe do SNE ou a 11ª classe do antigo 

sistema;

•  Trabalhadores que tenham completado a 12ª classe do 

SNE ou a 11ª classe do antigo sistema ou equivalente para 

continuação de estudos, sem prejuízo da legislação em 

vigor.

Período de Inscrição
A apresentação das candidaturas decorrem na Secretaria 

do ISCTEM, até o dia 9 de Dezembro de 2016.

Os candidatos aos testes serão avaliados 
apenas nas disciplinas nucleares dos cursos 
da sua preferência.
Horário: 8:30H (Diurno) e 17:30H (Pós-laboral).     

Escola/Curso Vagas
PesoDiurno Nocturno Peso

Disciplinas Requisitos
Disciplina 1 Disciplina 2 

ESCOLA DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Medicina Geral

Medicina Dentária

Farmácia e Controle de Qualidade de Medicamentos

Psicologia Clínica

Nutrição

Radiologia

Optometria

100

40

35

ESCOLA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS

Gestão de Empresas

Contabilidade e Auditoria

Gestão Financeira e de Seguros 

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos e Negociação 

60

60

60

25

35

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Matemática Português

Matemática Português

Matemática Português

Matemática Português

Matemática Português

ESCOLA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

Engenharia Informática 

Engenharia Geológica e de Minas

Matemática 50%60

50

50%

50% 50%

Física

Matemática Física

ESCOLA DE ARTES E CIÊNCIAS

Arquitectura e Urbanismo

Direito

40

50

50% 50%

50% 50%

Desenho Matemática

Português História

30

30

30

25

30

30

-

-

30

-

-

30

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Biologia Química

Biologia Química

Biologia Química

30

30

30

30

-

-

-

-

50% 50%

50% 50%

Biologia Química

Biologia 

Biologia 

Biologia 

Química

50% 50%

50% 50%

Química

Química

www.isctem.ac.mz

EDITAL
2017

20 anos formando 
com qualidade
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Com semblantes carrega-
dos, clientes do extinto 
Nosso Banco “disputa-
vam” os primeiros lugares 

na fila, desde esta segunda-feira, 

nas três agências desta instituição 

na capital do país, com o intuito de 

levantar os 20 mil meticais que a lei 

lhes dá, ou os saldos que tinham no 

caso dos clientes que estavam abaixo 

dessa cifra.

Desesperados, os clientes acusam 

o governo de falta de políticas que 
protejam os mais fracos, que dão no 
duro todos os dias para levar uma 
vida digna. Este facto, segundo os 
clientes, agrava-se pela actual situa-
ção económica e financeira do país 
marcada pelo alto custo de vida.
“Não tenho motivos para ficar sa-
tisfeito, porque o parco valor que o 
governo nos dá não significa nada 
quando comparado com o que eu 
tinha na conta”, lamentou Carlos 
João, visivelmente agastado enquan-
to abandonava a agência do banco 
junto ao Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), accionista 
maioritário do banco. 
Para a nossa fonte, as políticas go-
vernamentais só favorecem os mais 
fortes e não as camadas mais desfa-
vorecidas, que dão no duro para criar 
poupança de modo a levar uma vida 
digna.
Inconsolável, Carlos João, um dos 
5116 depositantes singulares do 
Nosso Banco, entende que o fisca-
lizador e regulador do sistema ban-
cário devia ter feito tudo para salva-
guardar os depósitos dos clientes de 
modo que cada um tenha acesso às 
suas poupanças.
“Cheguei às 5:30 e já havia pessoas 
na fila. Quando eram pontualmente 
7:00 horas, atribuíram-nos senhas e, 
agora que são 9:00 horas, já fui aten-
dida. O processo não foi complicado, 
exigiram-me o bilhete de identida-
de e cartão de débito para servir de 
comprovativo de que sou titular da 
conta. Não há sistema é tudo manu-
al, eles têm uma lista com saldos”, 
contou Ana Luísa, outra prejudicada 
pelo banco, esta terça-feira depois de 
reaver os seus valores.  
Ana Luísa apresentou-se como re-
formada e, por via disso, recebia a sua 
pensão naquela instituição bancária. 
Conta que aquela era a sua fonte de 
poupanças, cujo saldo ultrapassava 
os limites estabelecidos pelo diplo-
ma ministerial número 61/2016 
de 21 de Setembro, um polémico 
dispositivo assinado pelo ministro 
da Economia e Finanças, Adriano 
Maleiane. Não conseguiu conter os 
seus ânimos perante a situação que 
a classificou de injusta, porque a me-
dida encontrou-a de surpresa e todos 
os planos que havia feito foram água 
abaixo.
“Será difícil reerguer-me depois des-
te abalo. A minha única esperança 
reside na promessa feita pelo Banco 

de Moçambique de aumentar os va-

lores num segundo momento depois 

deste levantamento e mais tarde na 

dita entrega total daqui há um ano”, 

anotou. 

Numa conferência de imprensa, na 

passada sexta-feira, destinada a afas-

tar rumores de novas falências imi-

nentes, uma semana após o Banco 

Central ter decretado a liquidação 

do Nosso Banco, Joana Matsom-

be, administradora do BM, falou 

da possibilidade de aumentar o va-

lor máximo garantido pelo Fundo 

de Garantias de Depósitos (FGD), 

numa segunda fase, após a avalia-

ção da massa falida pela comissão 

liquidatária, já nomeada. O FGD vai 

cobrir 91% dos 5116 depositantes 

singulares. 

Diferentemente dos outros, Custó-

dio Elias era um homem satisfeito, 

porque o seu saldo estava dentro dos 

limites estabelecidos pelo FGD. No 

entanto, lamentou a falência do ban-

co, por se tratar duma situação que 

irá afectar negativamente outras fa-

mílias. 

Para além de singulares e empresas, 

a falência do Nosso Banco atingiu 

instituições religiosas. A nossa fon-

te, que se identificou somente com 

o nome de Langa, disse que era um 

dos assinantes da conta de uma Igre-

ja, tendo também declinado identi-

ficá-la, alegando que os crentes não 

podem saber que a mesma foi afec-

tada através do jornais, mas sim pe-

los respectivos dirigentes. 

“A conta está registada em nome da 

igreja, mas a nossa preocupação é sa-

ber que tipo de tratamento ser-nos-á 

dado. Se vão nos tratar como clientes 

singulares para no mínimo reaver 20 

mil meticais ou na categoria de em-

presas que não temos direito a nada 

por enquanto”, observou.

Segundo os critérios estabelecidos 

pelo BM, nesta fase serão reembol-

sados somente os titulares de contas 

particulares, sendo que as pessoas 

colectivas deverão aguardar pelo 

cálculo da massa falida, um processo 

que deverá durar um ano. Em ter-

mos jurídicos, a igreja é considera-

da pessoa colectiva, pelo que deverá 

aguardar a conclusão do processo de 

cálculo da massa falida do NB.   

De acordo com a nossa fonte, a cas-

sação da licença do exercício da acti-

vidade bancária do Nosso Banco irá 

afectar sobremaneira as actividades 

da sua igreja que doravante não terá 

meios para pagar os colaboradores 

que zelam pela manutenção bem 

como outras despesas de funciona-

mento. 

“Num momento como este, nada 

nos resta se não dirigir as nossas 

preces ao pai celestial para que o 

processo de devolução dos dinheiros 

seja uma realidade e não uma mira-

gem”, suplicou. 

O SAVANA abordou ainda um 

grupo de colaboradores do extinto 

Banco Mercantil de Investimento 

(BMI), que também é participado 

pela SPI, o braço empresarial do 

partido governamental.

De acordo com o grupo, nada dava a 

entender que o banco se precipitava 

para a falência técnica.

Neste momento, o grupo lamenta a 

sua condição visto que caiu no de-

semprego e, desde a medida toma-

da pelo Banco Central, não houve 

aproximação dos administradores 

do banco para uma conversa sobre 

os “direitos e deveres de cada um”. 

À semelhança dos restantes clientes, 

as suas contas encontram-se conge-

ladas. 

Para os queixosos, houve falta de 

sensibilidade governamental, bem 

como do patronato que, de acordo 

com o grupo, no mínimo lhes teria 

salvo desta situação. Fazem notar 

que enviaram um documento rei-

vindicativo à Inspecção Geral Tra-

balho e ao Banco de Moçambique 

de modo a saberem do seu destino, 

pois esta medida terá um efeito cas-

cata, uma vez que para além deles 

vai afectar os seus empregados entre 

outros dependentes seus.

Na conferência de imprensa con-

vocada pelo Banco Central num 

esforço para acalmar um mercado 

tomado pelo pânico, Matsombe ape-

lou para que “todos entendam que o 

nosso sistema bancário não está em 

crise, trata-se apenas de dois bancos 

que foram intervencionados. Um 

(Nosso Banco) tinha uma cota de 

mercado de 1.33% e outro (Moza) 

tinha 6%. Com esta magnitude de 

cota de mercado não podemos dizer 

que  o nosso sistema bancário está 

em crise”.

“Queremos apelar à comunicação 

social para nos ajudar no resgate 

do público, não é correcto que as 

pessoas tirem dinheiro dos bancos. 

Estão a pôr onde, nos colchões? Aí 

o dinheiro fica mais inseguro,  vão 

ser assaltados e perder esse dinheiro, 

ou haverá um incêndio e o dinheiro 

vai arder. Devolvam o dinheiro para 

os bancos para o vosso benefício. Se 

continuarem a tirar dinheiro vão 

precipitar a queda dos outros ban-

cos”, disse.

Lamentou a desinformação que 

anda nas redes sociais sobre os rácios 

de solvabilidade de alguns bancos 

comerciais. Precisou que os rácios de 

solvabilidade dos bancos comerciais 

rondam os 14 a15% em média, o que 

mostra que estão acima do mínimo 

exigido por lei que é de 8%.  

Contrariamente às críticas que sur-

gem face ao desempenho do BM 

enquanto fiscalizador e regulador 

do sistema bancário, o BM colo-

cou as suas mãos no fogo quanto 

à competência dos seus quadros e 

remeteu aos accionistas e gestores 

dos bancos comerciais a responsa-

bilidade de assegurar a rentabili-

dade  das instituições que dirigem. 

Waldemar de Sousa, administrador 

para a Área de Estudos Económicos 

e Contabilidades, disse que o BM 

não se está a eximir das responsa-

bilidades, enfatizando que não há 

motivos para culpar a supervisão do 

Banco Central. Contudo, ao que o 

SAVANA apurou, técnicos da su-

pervisão bancária do Banco Central 

já haviam alertado em 2014 ao board 

do banco emissor sobre a iminente 

derrapagem do Nosso Banco. Uma 

fonte daquele departamento acredita 

que na altura não houve uma inter-

venção contundente por se estar em 

presença de um board minado pela 

sua vulnerabilidade aos caprichos, 

extravagâncias e interesses da elite 

ligada ao partido-Governo. 

Um dos depositantes de referência 

altamente prejudicados pela liqui-

dação do Nosso Banco é o Grupo 

MBS, que teve de usar o ex-BMI, 

em 2010, na sequência das sanções 

impostas pelos norte-americanos 

através da OFAC - do Gabinete 

de Controlo de Bens Estrangeiros 

(OFAC) do Departamento do Te-

souro dos Estado os Unidos, por ter 

sido designado pela administração 

Obama como Barão da Droga. O 

INSS, o accionista maioritário, é ou-

tro depositante prejudicado. O INSS 
efectuava depósitos significativos no 
Nosso Banco a curto prazo e a taxas 
de mercado. Fontes próximas destas 
operações fazem notar que o Banco 
Central poderá ter actuado delibera-
damente sobre o Nosso Banco para 
penalizar MBS, considerado um 
“elemento tóxico no sistema”.       

Moza vs Nosso Banco
Questionados sobre as diferenças 
nas medidas tomadas nos bancos 
intervencionadas, neste caso Moza 
e Nosso Banco, o administrador da 
Área dos Recursos Humanos e Ju-
rídicos, Alberto Bila, referiu que de 
princípio a situação de ambas ins-
tituições era semelhante. Estavam 
com rácios baixo do exigido, os ac-
cionistas revelaram incapacidade de 
recapitalizá-los, consequentemente, 
níveis baixos de liquidez daí que 
foram impostas uma série de acções 
para reverterem a situação anómala. 
No entanto, Bila aponta que, olhan-
do para a situação dos dois, nota-se 
que o Moza tem possibilidades de 
se restabelecer e ser vendido, porque 
tem bons activos e uma infra-estru-
tura tecnológica muito boa. Falou da 
implantação do banco em todas as 
províncias, 7.71% de activos, 6% dos 
depósitos na banca nacional, uma 
carteira de 93 mil clientes particula-
res e 837 empresas. No preciso mo-
mento, o BM diz que foi contratado 
um auditor que deverá apresentar o 
relatório de avaliação da situação fi-
nanceira até Dezembro para a poste-
rior tomada de decisão da venda ou 
não pela Assembleia geral do banco, 
uma vez que já existem interessados.  
Enquanto isso, o Nosso Banco tinha 
somente 5116 clientes particulares, 
837 empresas, depósitos de cerca de 
1% na cota do mercado, dados que 
mostram que dificilmente o ex-BMI 
se iria reerguer, pelo que a única so-

lução passava pela liquidação porque 

já estavam esgotadas todas as medi-

das de reanimação. 

Reembolso de fundos no Nosso Banco

Inconformismo e desalento na hora de reaver mola
Por Argunaldo Nhampossa

Clientes  do NB aguardando ansiosamente pela sua vez de levantamento do dinheiro 
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Caçadores furtivos, em 
colaboração com as co-
munidades locais e fis-
cais florestais desonestos, 

estão a destruir a biodiversidade 

e a fauna bravia da área protegida 

das Quirimbas, província de Cabo 

Delgado.

São nacionais e estrangeiros que 

se fazem ao interior do Parque e 

abatem elefantes para retirar mar-

fim bem como espécies valiosas de 

madeira.

A situação não é nova. É do conhe-

cimento das autoridades adminis-

trativas e governamentais, policiais, 

operadores turísticos, sociedade 

civil, líderes comunitários bem 

como das comunidades. Contudo, 

ninguém consegue parar com os 

saques. 

No caso concreto da zona prote-

gida do Parque Nacional das Qui-

rimbas (PNQ), a população de ele-

fantes que tanto abundava e servia 

de atracção turística já escasseia, 

espécies marinhos em vias de extin-

ção e que merecem atenção espe-

cial estão em perigo e variedades de 

madeira com alto valor comercial já 

acabaram.     A sensivelmente 105 

quilómetros da Estrada Nacional 

Número 14 (EN14), via que liga 

a cidade de Pemba e o distrito de 

Montepuez, na província de Cabo 

Delgado, localiza-se o desvio de 

Ngura. É a entrada da zona conti-

nental do PNQ, do lado do distrito 

de Ancuabe.

Na entrada de Ngura, o único sinal 

que indica a chegada a uma área de 

conservação é a placa que deseja 

boas-vindas ao PNQ porque, de 

contrário, tudo parece normal.

Há comunidades que vivem em vá-

rias aldeias, pratica-se agricultura, 

a população vive de comércio de 

produtos florestais como lenha e 

carvão.

É preciso percorrer cerca de 55 

quilómetros pela mata dentro, 

numa estrada poeirenta e de piso 

difícil, para encontrar as marcas de 

conservação. Trata-se do acampa-

mento turístico de Taratibu, uma 

concessão de 35 mil quilómetros 

quadrados, localizada no interior 

do distrito de Ancuabe. 

Taratibu tem uma beleza de fazer 

inveja. Além da paisagem, com-

posta maioritariamente por mon-

tanhas que serpenteiam a área, tem 

uma abundância de flora incrivel-

mente linda. Inclui floresta, riachos 

com anfíbios e répteis, entre outros. 

Para além da perfeita combinação 

entre flora e fauna, Taratibu é uma 

verdadeira incursão à história: uma 

das bases mais importantes das 

forças da Frente de Libertação de 

Moçambique durante a luta arma-

da de libertação nacional, Chaimi-

te, encontra-se no seu interior.

Sem turistas
A licença foi concessionada a Joco-

bs Von Landesberg, um sul-africa-

no nascido no Quénia e que reside 

em Moçambique há 24 anos onde 

se dedica à indústria turística.

O acampamento de Taratibu loca-

liza-se a cerca de 160 quilómetros 

da cidade de Pemba. Está no meio 

de montanhas, correntes de água, 

floresta densa que oferecem paisa-

gens deslumbrantes a todo o visi-

tante.

Em tempos, Taratibu albergou uma 

população invejável de elefantes. 

Turistas de todo o mundo viajam 

até ao local para deliciar-se da bele-

za natural. Porém, o cenário mudou 

nos últimos três anos e nenhum tu-

rista vai a Taratibu porque já não há 

elefantes para ver.

O mais grave é que, por causa das 

suas acções devastadoras, os fur-

tivos não olham para o estado do 

animal. Não se preocupam com a 

idade ou se está na fase reprodutiva.

Por várias vezes, gestores de Tarati-

bu encontraram carcaças de elefan-

tes jovens e prenhes.          

Visivelmente emocionado, Jacobs 

Landesberg narra que, nos últimos 

cinco anos, foram mortos entre 100 

a 150 elefantes só na sua concessão, 

para além de tantos que acabaram 

sucumbindo devido aos ferimentos 

provocados pelos ataques dos fur-

tivos.

Nas suas incursões, os caçadores re-

correm a armas de guerra, canhan-

gulos, envenenamento das fontes 

de água bem como a armadilhas de 

vários tipos. 

Landesberg refere que a situação é 

complicada e desgastante na medi-

da em que os concessionados inves-

tiram muito dinheiro na preserva-

ção da biodiversidade. 

“Investimos muito dinheiro para a 

preservação do elefante e da biodi-

versidade. Mas, por causa do mar-

fim, todo o nosso esforço é margi-

nalizado”, lamentou.

Segundo Jacobs, esta situação afec-

ta directamente a actividade e ren-

dimentos do seu acampamento, 

que na altura em que abundavam 

elefantes recebia, mensalmente, 

cerca de meia dúzia turistas, sendo 

que neste momento o acampamen-

to está há um ano sem receber ne-

nhum turista.

Mussá Alimo, trabalhador de Tara-

tibu há 15 anos, afirma que antes 

das acções devastadoras dos furti-

vos era visível em qualquer ponto o 

movimento de elefantes. Por vezes 

chegavam ao acampamento à pro-

cura de água e de lá regressavam ao 

seu habitat.

Para visualizar os animais, os tu-

ristas não faziam nenhum esforço, 

porém a situação mudou de um 

tempo a esta parte.

“Desde que os furtivos chegaram 

nesta área, o número de elefan-

tes reduziu drasticamente e, por 

conseguinte, o número de turistas 

também diminuiu de forma verti-

ginosa.

Neste momento, estamos todos 

com medo porque não sabemos se 

iremos continuar a trabalhar nos 

próximos tempos; se não há clien-

tes, para quem ficaremos a traba-

lhar”, queixou-se.

O facto de a estância não receber 

turistas também está a reflectir-se 

nas receitas. Jacobs diz que não há 

condições técnicas para continuar, 

mas como está comprometido com 

a preservação da natureza continua 

firme.

Contudo, a situação já está a ter 

consequências sociais, visto que 

está a dispensar trabalhadores.

Taratibu já empregou 15 pessoas 

entre fiscais e pessoal de apoio que 

trabalhava nas áreas de cozinha, 

limpeza e manutenção do acam-

pamento. Hoje, mais da metade 

foram despedidos.

Diz ainda que, de tempos em tem-

pos, é obrigado a investir o seu ca-

pital na terraplanagem de 100 qui-

lómetros de estrada que dá acesso 

ao acampamento, mas que nos últi-

mos tempos esse investimento não 

é compensado.   

“Agora só me resta diminuir o nú-

mero de trabalhadores e pensar no 

que fazer, mais cedo ou mais tarde, 

não haverá elefantes para mostrar”, 

disse.  

Fiscalização sem meios
Jacobs referiu que neste momento 

existem na sua concessão apenas 

cerca de 25 elefantes, alguns me-

nores e com sérias dificuldades de 

adaptação ao meio e ao modo de 

vida, visto que perderam as suas 

mães, que normalmente serviam 

de fontes de transmissão de co-

nhecimento e hábitos aos elefantes 

menores. Tendo em conta que “os 

sobreviventes, na sua maioria ele-

fantes jovens, estão a vaguear, sem 

rumo, sem memória adulta para 

identificar as rotas e as fontes de 

água”.

O número de elefantes nesta área 

vinha crescendo progressivamente 

desde o fim da guerra civil em Mo-

çambique até aos anos 2008 e 2009. 

No entanto, agora a situação não é 

a mesma. Os caçadores furtivos so-

fisticaram as suas redes de informa-

dores. Outro factor não muito abo-

natório é que por vezes há fiscais e 

comunidades que colaboram com 

os caçadores furtivos.

Dão todas as coordenadas dos ani-

mais, facilitam a sua movimentação 

em troca de valores comentários.

Jacobs referiu que houve situações 

em que fiscais ligados a sua conces-

são foram despedidos porque esti-

veram envolvidos na caça furtiva.   

José Jemusse, fiscal de Taratibu há 

20 anos, disse em conversa com o 

SAVANA que reconhece o desa-

parecimento dos elefantes devido 

à acção dos furtivos. Aponta a exi-

guidade de meios para uma fiscali-

zação recomendável.

Jemusse diz que a concessão pos-

sui sete fiscais, divididos em turnos 

para tomar conta duma área de 35 

mil quadrados. A fiscalização é fei-

ta a pé e os furtivos conhecem essas 

fragilidades.    

Sublinha que não é possível perse-

guir um grupo de furtivos armados 

e transportados numa viatura sozi-

nho a pé.

“Há vezes em que as comunidades 

avisam-nos que há movimentos es-

tranhos no Parque. Tentámos per-

seguir, mas não lográmos sucessos 

porque movimentam-se de carros e 

nós a pé. Por vezes essa perseguição 

é feira por uma pessoa. Isso é que 

nos torna fracos”, disse.

Dados disponíveis das contagens 

realizadas no país indicam que a 

caça-furtiva tem vindo a intensifi-

car-se desde 2004, tendo atingido 

o pico em 2011 quando se estimou 

que o país perdeu acima de 2,500 

elefantes (17.5% da população) en-

tre 2009-11 e, maioritariamente, 

nas províncias nortenhas de Cabo 

Delgado e Niassa.

Esta situação põe em risco, não só a 

sobrevivência das próprias espécies, 

como também reduz a contribuição 

do sector na economia nacional, 

assim como afecta a segurança na-

cional e Estado de Direito e, acima 

de tudo, afecta as relações interes-

taduais regionais e denigre a boa 

imagem do país no mundo exterior.

A acção dos furtivos nos últimos 

anos fez com que o país perdes-

se cerca de 12 milhões de dólares 

americanos em taxas e sobretaxas, 

para além de outros rendimentos 

multiplicativos típicos da indústria 

turística (acomodação, transporte e 

salários).

Caça indiscriminada do elefante no Parque Nacional das Quirimbas 

Uma realidade cujo controlo ninguém assume 
Por Raul Senda

Jocobs Von Landesberg, do lado direito em cima, proprietário do Acampamento de Taratibu e o 
triste cenário que se vive naquela zona de protecção especial 

Ngura, o ponto da entrada para a zona continental da zona de protecção 
especial do PNQ
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A Eni East Africa S.p.A. (“EEA”) convida as empresas interessadas a sub-
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Eni East Africa S.p.A. (“EEA”) invites interested companies to sub-
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Seu nome completo é Do-

mingos João José da Cruz. 

Diz que sofre perseguições 

do regime angolano desde 

2008, mas foi entre 2015 e 2016 que 

se tornou mediático, quando o Mi-

nistério Público (MP) daquele país 

o declarou como líder do grupo dos 

17 activistas acusados por crimes de 

rebelião, tentativa de golpe de Estado 

e associação de malfeitores. Escritor, 

jornalista, professor de filosofia, mes-

tre em Ciências Jurídicas na especia-

lidade Direitos Humanos e activista, 

Domingos da Cruz, que está em Mo-

çambique pela primeira vez, acredita 

que uma nova Angola só é possível 

sem José Eduardo dos Santos no po-

der. Embora entenda que Moçam-

bique esteja melhor que Angola, o 

retrato que faz do seu país confunde-

-se, em parte, com o nosso, sendo a 

diferença maior o facto de Angola 

conhecer apenas um presidente desde 

o multipartidarismo formal, quando 

Moçambique já teve quatro, todos do 

mesmo partido libertador, a Frelimo. 
Não acredita na ideia cristã da con-

versão, reiterando que José Eduardo 

dos Santos e os seus colaboradores 

directos incorporaram a ética do mal, 

pelo que só empurrados é que po-

dem sair do poder. Quando questio-

nado da chamada solução angolana 

como medida para o fim do conflito 

político-militar em Moçambique, é 

vigoroso em afirmar que em Angola 

não houve solução, houve, isso sim, 

um recalcamento de toda uma nação 

que a qualquer altura pode desenca-

dear uma convulsão de grandes pro-

porções. Tem uma recomendação aos 

moçambicanos: “estejam suficiente-

mente atentos para que não venham 

a perder o mínimo de liberdade que 

já foi conquistada e continuem a lu-

tar para que se possa aprofundar esse 

leque de liberdades que é necessário 

para que Moçambique possa no futu-

ro ter uma democracia, de facto”. Siga 

o exclusivo ao SAVANA.

Cinco meses depois de ter saído da 

prisão, juntamente com os outros 

activistas do chamado “revú”, como é 

que reconstitui aquele que foi o mais 

mediatizado caso na história recente 

de Angola?

Prefiro é fazer enquadramento do 

processo dentro da chamada lógica de 

um regime autoritário. Angola é, de 

acordo com vários estudos, um país 

que não faz grandes progressos no que 

diz respeito às liberdades e ao grau de 

cultura política. É nesse contexto em 

que eu coloco o nosso julgamento que 

só é possível num Estado autoritário, 

ali onde efectivamente não existe de-

mocracia e onde a cultura dos direitos 

fundamentais é total e absolutamente 

desprezada.

De todos os 17 activistas, Domingos 

da Cruz foi o único que não subscre-

veu a petição de rejeição da Lei de 

Amnistia e até aqui os motivos são 

desconhecidos. Pode dizer, em pri-

meira mão, ao SAVANA porque não 

assinou a petição? 

Não gostaria de fazer qualquer comen-

tário sobre isso, por razões puramente 

intimistas, mas posso dizer que já não 

estamos em liberdade condicional, 

agora trata-se de uma liberdade total 

do ponto de vista jurídico, na medi-

da em que foi inventada por parte do 

presidente da República, uma amnistia 

que, embora discutível, foi a solução 

política que ele encontrou para que pu-

déssemos recuperar de forma simulada 

a nossa liberdade e isso só sucedeu gra-

ças à aparição da comunidade interna-

cional e local e entre os que pressiona-

ram para que nós pudéssemos sair dos 

calabouços foi, inevitavelmente, parte 

da sociedade moçambicana porque sei 

que os media moçambicanos fizeram 

do nosso processo um elemento a ní-

vel da sua pauta informativa. Por outro 

lado, houve grupos de músicos de in-

tervenção social e crítica que também 

realizaram shows em prol da nossa li-

bertação, portanto, eu tenho profunda 

gratidão por tudo que foi feito também 

aqui em Moçambique em prol da nossa 

liberdade. 

A base do vosso processo foram reu-

niões semanais que mantinham em 

Luanda e a prova usada foi, justa-

mente, um livro de sua autoria, 182 

páginas, intitulado “Ferramentas 

para destruir o ditador e evitar nova 

ditadura”. Afinal, estavam ou não a 

concertar “ferramentas para destruir 

o ditador e evitar nova ditadura”?

Nós não estávamos a concertar, as fer-

ramentas já existem. O que eu fiz foi 

a adaptação do pensamento filosófico 

norte-americano para o contexto cul-

tural, económico e político, digamos 

angolanizar as famosas 183 técnicas de 

luta não violenta. Na verdade, nós en-

contramo-nos num contexto de tirania, 

de uma ditadura brutal e completa-

mente, intolerante. Se tivermos de fazer 

uma análise comparativa entre Angola 

e Moçambique, a falta de liberdade de 

expressão e de imprensa inviabiliza in-

clusive a criação de projectos na área 

da comunicação. Exemplo, Moçambi-

que tem pelo menos 50 rádios comu-

nitárias, de acordo com estatísticas do 

FORCOM, e Angola não tem abso-

lutamente nenhuma. Faço referência 

a essa dimensão comunicativa porque 

é um requisito fundamental para que 

se possa dar passos na construção de 

uma democracia. Ora, quando você 

vive numa atmosfera de tirania, deve, 

necessariamente, resistir, criar estraté-

gias, métodos de luta para que se possa 

construir uma sociedade livre, para que 

se possa criar um ambiente em que as 

pessoas consigam viver, de facto, com 

um mínimo de dignidade e a dignidade 

pressupõe que haja democracia, o que 

não temos. De acordo com a filosofia 

da luta não violenta, no âmbito da filo-

sofia política, os povos, aqueles que são 

os donos originários do poder, têm o 

direito de destituir aquele para o qual 

confiam um cargo de responsabilidade 

pública, desde que ele não responda aos 

anseios do povo. Então, é nesse qua-

dro de absolutismo e tirania que ousei 

apresentar essa proposta, não para dar 

um golpe tal como eles fizeram questão 

de sustentar nos instrumentos mediá-

ticos de manipulação, mas sim propor 

Angolano Domingos da Cruz em discurso aos moçambicanos

caminhos democráticos como é o caso 

da luta não violenta para se sair da situ-

ação em que nos encontramos.

E como foi receber uma acusação de 

tentativa de golpe de Estado, quan-

do, como diz Domingos, tudo quanto 

faziam era sugerir propostas demo-

cráticas e não violentas como, aliás, 

ontem, o fizeram Mahatma Gandi, 

Martin Luther King ou Nelson Man-

dela?

Quanto a mim não me surpreendeu 

absolutamente porque tenho plena 

consciência de que no contexto de 

Angola, num contexto de ditadura, 

é absolutamente normal que se tire a 

vida às pessoas que pensem diferen-

te, que ousem exercer a sua liberdade, 

essa dimensão fundamental da pessoa 

humana. Não me surpreendeu de for-

ma alguma e sempre esperei que em 

algum momento pudesse suceder o 

pior, a única coisa que fazia era ten-

tar manter a serenidade e suportar o 

sofrimento com esperança de que em 

algum momento a situação de cárcere 

podia passar; é óbvio que me refiro ao 

cárcere físico porque do ponto de vista 

espiritual, sou uma pessoa livre mesmo 

na prisão procurei manter essa liberda-

de interior.

A pergunta seguinte é redundante, 

mas pertinente: porquê, efectivamen-

te, considera Angola uma ditadura?

A razão é bastante simples. Angola 

é uma ditadura porque do ponto de 

vista da sua cultura política, da for-

ma como o poder político é exercido 

e não só, demonstra claramente que 

não é uma democracia. É óbvio que 

temos instituições puramente formais, 

temos normas, muitas delas que de-

monstram como se Angola fosse de-

mocracia, mas felizmente a chamada 

filosofia neomarxista, a filosofia crítica, 

permite-nos perceber que não se pode 

confundir o formalismo jurídico com 

a realidade, uma coisa é o texto, outra 

coisa é a concretização do texto no pla-

no prático. Por outro lado, Maquiavel 

também dizia que um regime político 

não se pode avaliar pelo seu texto cons-

titucional, mas avalia-se pelas práticas, 

pela forma como se estabelece a rela-

ção entre aqueles que detêm o poder e 

os cidadãos. Posto isto, gostaria então 

de avançar alguns exemplos concretos: 

numa democracia deve haver um siste-

ma eleitoral independente, deve haver 

respeito pelas minorias, sejam elas ét-

nicas, raciais, os grupos vulneráveis de-

vem ser integrados e as maiorias não se 

devem arrogar a conduzir os destinos 

de um país sem olhar para o dissen-

so, sem olhar para deliberação pública 

como o elemento fundamental de uma 

democracia. Por outro lado, uma demo-

cracia tem de ter um sistema judicial 

independente, deve haver alternância 

de poder, as vozes críticas não podem 

ser perseguidas ou inviabilizadas de 

ascender na escala económica e social. 

Numa democracia tem de haver liber-

dade académica e científica. Duma for-

ma sintética, só se pode falar de demo-

cracia quando, de facto, o edifício dos 

direitos humanos é concretizado ou há 

vontade para o fazer e que, em última 

instância, tudo deve se submeter à dig-

nidade humana, o que efectivamente 

não acontece em Angola, onde a pessoa 

humana não tem valor absolutamente 

nenhum diante daqueles que detêm o 

poder político, o sistema judicial não é 

independente, não há imprensa livre, 

está sob tutela do poder, com excepção 

de alguns órgãos que se colocam numa 

posição de resistência, a chamada im-

prensa alternativa e, por outro lado, 

não há transparência na gestão da coisa 

pública e as pessoas não são responsa-

bilizadas. Não pode haver democracia 

quando não há liberdade económica e 

quando as instituições financeiras tam-

bém estão sob tutela do poder político, 

daqueles que apoiam o grupo hegemó-

nico, quando há oligopólios. Em An-

gola, as empresas de grande dimensão 

estão sob responsabilidade de políticos 

que drenaram recursos públicos, como 

generais, ministros, o presidente e sua 

família e tudo isso demonstra que An-

gola não é uma democracia. 

E o preço a pagar é alto para quem 

ousa questionar esse status quo?

Eu diria que é incomensurável porque 

alto pressupõe estabelecermos um li-

mite. É incomensurável porque você 

pode perder a vida e a vida não tem 

preço e o que digo não é nada ficcional, 

efectivamente, acontece, muitos perde-

ram a vida em nome da liberdade e da 

democracia.  

Situações mais gravosas que 
na época colonial
Com que sabor, então, celebraram, no 

último dia 11, os 41 anos da indepen-

dência angolana?

Eu não celebro a independência. An-

gola não é independente, ainda precisa 

dessa independência. Tenho um amigo, 

um grande activista, chama-se Luís 

Araújo, alguém de grande luta pela 

dignidade dos angolanos, pela demo-

cracia, segundo ele, o que sucede hoje 

é exactamente a endolonização, ou 

seja, trocou-se a colonização do colono 

europeu para um outro colono que é 

endógeno e eu subscrevo total e abso-

lutamente a sua tese e, em muitos sec-

tores da sociedade angolana, de acordo 

“Estejam atentos para não perderem o mínimo de liberdade que já foi conquistado”

com análises feitas, nós temos situações 

mais gravosas do que o que terá suce-

dido na época colonial. Não quero de 

modo nenhum dizer que a colonização 

é algo bom, mas muitas análises com-

parativas levam a concluir que havia 

sectores que eram muito melhores do 

que nos encontramos hoje.  

Como académico, escritor, jornalista, 

consegue identificar a raiz do proble-

ma em Angola?

Essa questão é de grande profundida-

de e ao mesmo tempo complexa pelo 

que não me arrogaria a apresentar 

uma perspectiva acabada. Com sin-

ceridade e honestidade, para mim, há 

um elemento que é importante anali-

sar: o factor histórico. Nós temos uma 

história em que a violência estrutural 

marcou o nosso percurso. Angola é 

marcada por violência colonial, violên-

cia pós-colonial, o que significa que a 

violência institucional está demasiada 

enraizada e é profunda, o que inviabi-

liza a possibilidade de as pessoas terem 

capacidade de olhar para a dignidade 

humana como um bem supremo, como 

o valor maior, mas essa banalização da 

dignidade da pessoa humana é conse-

quência duma banalização anterior que 

é uma banalização do mal. Quando as 

pessoas já não se chocam com o mal, 

com o sofrimento porque vivem um 

ciclo importante de sofrimento, isso 

leva a que as pessoas ajam da maneira 

que bem quiserem e isso repercute-se 

no plano político e institucional. Essas 

pessoas são profundamente destruídas 

do ponto de vista ético, moral, não têm 

capacidade de distinguir o público do 

privado, não têm capacidade de colo-

car-se no lugar doutro quando o outro 

está numa situação de carência, de so-

frimento, de vulnerabilidade e é muito 

perigoso quando essas pessoas assu-

mem cargos de responsabilidade públi-

ca porque têm de decidir os destinos de 

um país e isso destrói todo um povo, 

aprofunda o sofrimento. Ora, tendo 

evocado o argumento histórico, acho 

que há um outro que é fundamental, 

que é aquilo que eu chamo de variável 

político. Durante todo o nosso percur-

so histórico, os chefes que assumiram 

os cargos de responsabilidade pública, 

fizeram-no sempre numa lógica cen-

tralizada. No período colonial, aquele 

que tinha cargo de responsabilidade 

era centralizado e o Estado pós-colo-

nial repetiu o centralismo colonial e, a 

partir de 1991/92, fez-se um simulacro 

de instituições democráticas, mas infe-

lizmente não alterou a centralização do 

poder e manter-se demasiado tempo 

num cargo gera vícios que faz com que 

as pessoas confundam bens públicos e 

privados.

Está a falar do presidente José Eduar-

do dos Santos, no poder há 37 anos?

Claro. Falo dele e dos colaboradores 

próximos, mas, por outro lado, também 

há uma certa cumplicidade do povo 

angolano, mas é uma cumplicidade 

que podemos chamá-la de inculposa, 

no sentido de que as pessoas têm uma 

responsabilidade parcial porque é um 

povo que vem sendo humilhando du-

rante décadas e não é capaz de reagir, 

mas só não reage por mérito da pró-

pria ditadura que isolou as pessoas e fez 

com que as elas deixassem de acreditar 

na capacidade de criar redes articu-

ladas, fez com que as pessoas deixas-

sem de ser capazes de perceber que a 

unidade levar-nos-ia a uma libertação 

colectiva. A tirania promoveu a cultura 

do isolacionismo em que cada um está 

preocupado com aquilo que é básico e 

essencial na escala das necessidades do 

ponto de vista humano, mas, como eu 

disse, a questão colocada é uma gran-

de profundidade, muito inteligente e 

parece-me que levar-nos-ia a elaborar 

uma tese. Agora, todo esse percurso e 

esses factores sobre os quais acabei de 

fazer referência estão combinados ne-

les vários e múltiplos factores. Aqui a 

Igreja joga um papel fundamental para 

manter a ditadura, porque a Igreja em 

Angola é um parceiro do Estado; a fal-

ta de oposição no país também inviabi-

liza o encorajamento do povo para que 

se possa desencadear uma mudança 

epocal no contexto de Angola, para não 

falar do grau de manipulação que se faz 

da comunicação social. Aliás, falando 

da comunicação social e como ela ma-

nipula, há uma categoria importante a 

ser analisada que é o medo. O medo é 

uma categoria instrumentalizada e se 

pode dizer que hoje o medo é transver-

sal aos angolanos desde a esfera privada 

à esfera pública, o medo é recorrente-

mente manipulado a favor do grupo 

opressor com vista à manutenção do 

poder.

Acredita que uma nova Angola só é 

possível sem o actual presidente do 

país?

Sim, sem ele no sentido de estar fora 

do cenário político, sem ele não digo 

desaparecer do mundo, de forma ne-

nhuma. Sem ele, no sentido de afastado 

de qualquer cargo de responsabilidade 

pública. Eu afirmei, recentemente, 

numa entrevista concedida a um jor-

nal português, que José Eduardo dos 

Santos incorporou a ética do mal e 

permita-me esclarecer porque prova-

velmente se dizia que se é ética tem 

de ser algo bom. Não, a ética do mal 

Durante anos, os ango-

lanos, tal como outros 

países da região e até do 

mundo, tiveram Mo-

çambique como um exemplo, so-

bretudo, em termos de reconci-

liação e tolerância política. Que 

imagem se tem hoje de Moçam-

bique em Angola, um Moçam-

bique hoje em crise, em guerra e 

com assassinatos que se confun-

dem com expedientes políticos?

Não posso falar da imagem que 

Angola e que os angolanos têm 

sobre Moçambique, mas na minha 

perspectiva, sempre olhei Mo-

çambique com agrado e, nas qua-

tro semanas que estou aqui, deu 

para perceber que Moçambique, 

nos padrões internacionais, não é 

um grande país, precisa de avan-

çar muito, mas tem coisas muito 

melhores que nós. E foi bom ver 

o que está sendo feito aqui. Mas 

estando aqui e apercebendo-me 

por intermédio de conversa com 

várias pessoas, falam de clara re-

gressão, inclusivamente, na sua 

cultura política e na relação com 

os doadores e com a comunidade 

internacional.  

Em Setembro último, Rafael 

Marques, em entrevista ao SA-
VANA, aconselhava os moçam-

bicanos a não caírem na solução 

angolana no que toca ao conflito 

político-militar que o país vive. 

Argumentava Marques que o 

modelo angolano de extravagân-

cia gera depois problemas muito 

sérios no futuro. Qual é a sua re-

ceita para os moçambicanos?

Eu não me dirijo, propriamente, 

aos políticos, aqueles que têm, na 

verdade, a faca, o queijo e o pão, 

aqueles que decidem sobre o fu-

turo do povo moçambicano, mas 

eu dirijo-me àqueles que estão na 

posição de cidadãos e que procu-

ram exercer a sua cidadania como 

eu e que muitas vezes também 

têm capacidade de influenciar a 

decisão daqueles que têm cargos 

de responsabilidade pública. O 

que eu posso avançar, efectiva-

mente, é que as pessoas estejam 

suficientemente atentas para que 

não venham a perder o mínimo 

de liberdade que já foi conquis-

tada e continuem a lutar para que 

se possa aprofundar esse leque de 

liberdades que é necessário para 

que Moçambique possa no futu-

ro ter uma democracia, de facto 

e, por outro lado, enquanto, um 

pacifista se a solução Angolana foi 

uma solução bélica e eticamente 

incorrecta, como é óbvio, não pos-

so propor o mesmo caminho. É 

necessário que Moçambique opte 

exactamente por um caminho 

que não seja o de Angola e, nesse 

sentido, subscrevo total e absolu-

tamente o argumento de Rafael 

Marques e se falou sobre extrava-

gância, seguramente, que ele esta-

va a apelar a sermos mais come-

didos e humildes e não partirmos 

para o despesismo desnecessário 

do ponto de vista financeiro e não 

falar de exibicionismo que é algo 

dominante no contexto de An-

gola: a arrogância, a opulência, o 

pensar que a moral não vale nada 

e que podem pisar tudo e todos 

por causa do dinheiro dos petró-

leos e diamantes quando, na ver-

dade, os países que se organizam 

e que são respeitados no mundo 

muitos nem sequer têm petróleos, 

nem diamantes, mas valem pelo 

grau de criatividade, pela capaci-

dade inventiva dos seus povos nas 

mais variadas áreas e na sua possi-

bilidade de viverem de forma livre 

e criativa.

Equivale a dizer que a angolana 

foi para todos os efeitos uma so-

lução falhada?

Eu não posso falar de uma solução 

porque o quadro em que nos en-

contramos hoje revela claramente 

que não houve uma solução, o que 

houve foi um grupo que se im-

pôs contra toda a sociedade por 

intermédio da força e manipulou 

o medo em toda a sociedade e o 

medo hoje é usado como uma ca-

tegoria política e, portanto, não há 

propriamente uma solução, o que 

há ali é um recalcamento de toda 

uma nação que a qualquer altura 

pode, inevitavelmente, desencade-

ar uma convulsão de grandes pro-

porções. Só há soluções quando 

se consegue construir sociedades 

mais ou menos harmoniosas e não 

foi esse o caso da sociedade ango-

lana.

Insiste na tese de ser comedidos 

e humildes. Ora, acha essa uma 

recomendação fácil de acatar 

para partidos libertadores como 

Frelimo e MPLA que, de tanto 

estarem no poder, a todo o custo, 

até se outorgam donos dos desti-

nos dos seus países?

Como eu disse, não me dirijo a es-

ses que gerem cargos de responsa-

bilidade pública, mas eu dirijo-me 

aos cidadãos, aqueles que estão na 

posição igual a minha, para não 

cederem à tentação de atrelarem a 

essa lógica que adoptaram aqueles 

que têm cargos de responsabili-

dade pública porque é ali onde, 

efectivamente, existe esperança da 

transformação das nossas socieda-

des. 

E quando olho para a sociedade 

civil africana, são pessoas com um 

espírito de sacrifício e voluntaria-

do, muitas vezes à custa do debo-

che, mesmo sendo desprezadas 

elas continuam a lutar de forma 

voluntária porque acreditam que 

estão a fazer o melhor para a so-

ciedade. É para essas pessoas que 

eu me dirijo porque sei que ali 

pode haver eco das minhas pa-

lavras. Eu não acredito naquela 

ideia cristã da conversão, não acre-

dito que essas pessoas dentro des-

sas máquinas hão-de mudar, elas 

não mudarão e vamos começar a 

olhar aqui na base onde há pessoas 

boas que devem ser incentivadas e 

expandir essa nova cultura políti-

ca, essa nova forma de exercício da 

cidadania, se pode dizer que hoje 

parte da sociedade civil africana, 

sobretudo jovens, já não está mais 

disposta a aturar tanta corrupção, 

tanta desonestidade, tanto desca-

so e desmando no tratamento do 

bem público e no tratamento da 

dignidade humana, é para esses 

que eu me dirijo. Não é um ideal 

imaginário, é efectivamente, o que 

acontece na Noruega, na Austrá-

lia, nas Ilhas Maurícias, na Escó-

cia, na Nova Zelândia.

Disse, ainda este ano, que a Im-

prensa pública angolana não é 

digna desse nome. A nossa per-

gunta é esta: e uma imprensa pú-

blica como a moçambicana, ma-

nifestamente, favorável ao par-

tido no poder e desfavorável aos 

críticos, uma imprensa pública 

sem espaço para o contraditório, 

uma imprensa pública cujos pro-

fissionais até lêem, publicamen-

te, comunicados do partido no 

poder em reuniões partidárias, 

entre outros atropelos de regras 

básicas do jornalismo, que nome 

leva? 

Acho que vocês têm uma respos-

ta clara sobre o nome que se pode 

efectivamente dar a uma imprensa 

com esse comportamento.

“É necessário que Moçambique opte por 
um caminho que não seja o de Angola”

tem que ver com uma análise que se faz 

sobre como aqueles grupos que agem 

de forma errante construíram tam-

bém códigos que para eles são éticos. 

Quem já assistiu filmes que retratam a 

máfia chinesa, japonesa ou italiana, há-

-de perceber que existe também lá um 

código de honra, um código de ética 

dentro da máfia, ou seja, apesar de eles 

serem criminosos, existem determina-

das atitudes que configuram uma mo-

ralidade dentro desse grupo criminoso, 

então, Eduardo dos Santos construiu 

uma ética criminosa, aquilo que chamo 

a ética do mal e essa ética é partilha-

da por esse grupo, mas eles fazem um 

esforço, usando da comunicação social, 

para que essa ética do mal, essa ética 

criminosa, seja expandida para a socie-

dade para que ninguém tenha autori-

dade moral e eles entendem que todos 

nós devemos entrar na mesma lógica e 

agir do mesmo jeito que, do ponto de 

vista de uma pessoa normal, é imoral, 

para eles é moral e é exactamente essa 

cultura da ética do mal que eles querem 

transferir para toda a sociedade.

Quem leva a sério JES é res-
ponsável pela sua decepção 
A 17 de Novembro corrente, o jor-

nal português Expresso noticia que 

há cada vez mais probabilidades de o 

presidente José Eduardo dos Santos 

não se recandidatar nas eleições de 

2017. Diz o jornal ter apurado que, na 

recente reunião do partido, dos San-

tos terá reafirmado a intenção de não 

se recandidatar e, apesar de já não ser 

a primeira vez que o diz e depois volta 

atrás, nos círculos políticos há cada 

vez mais certezas que agora é para va-

ler. Boa notícia ou nem tanto?

Eu não levo a sério um homem como 

Eduardo dos Santos, eu olho isso com 

muita indiferença e não estou só a afir-

mar isso ao SAVANA. Um indivíduo 

que incorporou a ética do mal não é 

para ser levado a sério. Eduardo dos 

Santos já fez variadíssimas promessas 

e quem se deixa mover por esse tipo 

de pronunciamentos, ele é o único res-

ponsável por decepcionar-se no futuro, 

o que não é o meu caso. Eu não levo a 

sério este homem.

Afasta, completamente, a possibili-

dade de uma saída do presidente José 

Eduardo dos Santos?

Ele tem de ser empurrado para fora do 

poder. Agora, uma decisão tomada por 

ele, eu não levo a sério pessoas menti-

rosas, é o caso de Eduardo dos Santos, 

ele é uma pessoa muito desonesta e 

uma pessoa que, durante o seu consu-

lado, o seu grupo sob sua tutela, tira a 

vida de angolanos, vão drenando os re-

cursos, vão saqueando todo o país, não 

é alguém sério para o qual podemos 

depositar alguma confiança, sob pena 

de tu também não seres sério, acredi-

tando num homem como Eduardo dos 

Santos.

Consegue enxergar uma Angola a 

empurrar o presidente José Eduardo 

dos Santos nos próximos anos?

Eu não sei quando isso pode aconte-

cer, a única certeza que tenho é que, do 

ponto de vista de antropologia filosó-

— José Eduardo dos Santos tem de ser empurrado para fora do poder
Por Armando Nhantumbo

fica, nenhum povo é capaz de suportar 

o sofrimento de forma infinita. Como 

diz a concepção marxista da história, 

basta que haja condições históricas 

para que a mudança paradigmática 

aconteça, há-de, seguramente, aconte-

cer e o que eu acho é que a nossa evolu-

ção para que essa mudança paradigmá-

tica aconteça, já está em marcha.
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JOSS 
STONE

às 20h

3 de dezembro

NO TEATRO SCALA
Convidada

Mingas

Patrocinadores ProduçãoParceiros Apoios

K h u z u l a

BILHETES A VENDA NO PHYSICAL 
E NAS LOJAS COMPUTICKET (SHOPRITE)

1600 MT (PRÉ-VENDA)
2000 MT (NO PORTÃO)

A 
equipa dos mediadores 
e facilitadores inter-
nacionais, nas nego-
ciações que colocam 

frente-a-frente o governo e a 
Renamo, tem agora em mãos um 
documento que torna as partes 
muito mais próximas sobre o pa-
cote de descentralização a sub-
meter à Assembleia da Repúbli-
ca, potencialmente, na próxima 
semana.

Segundo deu a conhecer o chefe 
da equipa de mediação, Mário 
Raffaelli, a referida proposta irá 
apresentar somente um conjun-

meio termo de aproximação. Na 
saída do encontro desta quarta-
-feira, Raffaelli disse somente que 
se tratava de um encontro me-
ramente técnico que visava con-
sensualizar as contrapropostas. 
Mas uma fonte ligada ao diálogo 
assegurou ao SAVANA que a 
mediação se reuniu quinta-feira, 
com o intuito de finalizar a pro-
posta de descentralização, pois o 
calendário já entrou na contagem 
decrescente. 

O SAVANA sabe que as duas 
posições estão muito próximas, 
mas a Renamo quer um posi-

Descentralização continua em concertação 

Posições mais próximas
da uma trégua nas confrontações 
militares, um ponto muito caro à 
delegação governamental.
Faltam cinco dias para o fim do 
mês de Novembro, prazo acor-

dado para se submeter o pacote 
legislativo ao Parlamento. E en-
quanto não se alcançam os re-
sultados, a equipa de mediação 
diz que vai privilegiar encontros 

bilaterais até que haja motivos 
para convocar a comissão mista 
(encontro entre mediadores jun-
tamente com as duas delegações). 

(A. Nhampossa)

to de princípios sobre o processo 
de descentralização, ou seja, para 
viabilizar a pretensão da Renamo 
de governar as seis províncias, 
que reivindica vitória eleitoral 
no pleito de 2014, bem como o 
cessar-fogo imediato.
Depois de na semana passada ter 
recebido as contrapropostas das 
duas delegações, a mediação teve 
de produzir uma nova proposta 
que esta semana foi submetida ao 
debate com as partes, mas em se-
parado. Na segunda-feira, a reu-
nião foi com a delegação da Re-
namo, terça-feira, com o governo 
e, nesta quarta-feira, reunidos a 
sós, com o intuito de estudarem 
as respostas das partes e procurar 

cionamento muito claro sobre os 
governadores antes da proposta 
ser submetida ao Parlamento. Os 
mediadores entendem e já estava 
claro, no primeiro documento que 
o nosso jornal divulgou, que o de-
bate sobre a nomeação dos gover-
nadores é inerente ao “pacote da 
descentralização”. Sobre a ques-
tão das garantias e a possibilida-
de de a Frelimo usar a “ditadura 
do voto”, em caso de consenso, o 
documento será rubricado pelas 
partes antes de ir ao Parlamento 
e haverá o compromisso da co-
munidade internacional em asse-
gurar que os princípios acordados 
sejam respeitados pelas bancadas 
parlamentares. Ao “pacote de 
descentralização” estará associa-
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência inter-
nacional de desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde 
cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem 
é realizado. O UNFPA solicita candidaturas de cidadãos moçambicanos e 

 
Posto nº 6639, Assistente 

                                          de Programa
https://erecruit.partneragencies.org

Fixed Term, nível GS-6
Maputo, Mozambique 
Doze meses e possibilidade de 

                                           renovação dependendo do 
                                          desempenho satisfactório 

Até o dia 25 de Novembro de 2016

programas, em colaboração com o departamento das operações, a pres-
tar apoio e aconselhamento aos escritórios sobre questões operacionais 
e de programas; Avaliar e aprovar a distribuição de trabalho de secreta-
riado; Assistir o escritório na coordenação da rede técnica do UNFPA na 

do Plano de Gestão do Escritório; Assistir na preparação, implementa-
ção e acompanhamento dos programas nacionais; Assegurar uma gestão 
adequada do sistema de arquivo do escritório; Aplicar os regulamentos e 

-
ções e elaborar contribuições para relatórios, documentos, notas técnicas 

-
parar power-point e outras apresentações para os membros da equipe 
técnica e do programa; Organizar, compilar e processar informações de 

nacionais, como insumos para diversas bases de dados e documentos; 

programa e representante adjunta.

Requisitos gerais: Ensino secundário completo. Bacharelato em admi-

vantagem; Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de organiza-
-

Como se candidatar: Os interessados devem submeter as suas candidatu-
ras através do website https://erecruit.partneragencies.org, posto número 

ou de outra natureza. O UNFPA não solicita ou procura obter informações 

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Av. Julius Nyerere , 1419, PO Box 4595, 

Maputo, Mozambique

Anúncio de Vaga
 Assistente de Programa 
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CartoonEDITORIAL

É 
uma história um pouco 
incrível, mas, digo-te, ver-
dadeira. Foi em finais dos 
anos 80... Nessa altura, era 

jornalista num órgão de informa-
ção da província de Sofala (não vou 
dizer qual, porque não interessa). 
À época, eu estava de bem com o 
Fundo das Nações Unidas para a 
População, FNUAP. Não é que eu 
escrevesse coisas bonitas sobre o 
Fundo, sobre os dólares gastos, so-
bre isto ou aquilo; a minha grande 
vantagem é que, naquele contex-
to de guerra, eu era capaz de ir às 
zonas mais recônditas da província 
para falar com as populações sobre 
problemas de água, saúde, educação, 
essas coisas.
Nesses anos, o FNUAP lançou em 
Acra, capital do Gana, o Relatório 
sobre a Situação da População Mun-
dial. De Moçambique fomos con-
vidados dois jornalistas. No que me 
diz respeito, saí da Beira para Ma-
puto para levantar os dólares etc… 
A ideia era sair de Maputo para 
Harare para chegar lá no domingo à 
tarde; o voo que nos levaria de Ha-
rare para Acra sairia na terça-feira 
à noite.
Bem, acontece que eu saí da Beira 
com muitos dólares no bolso. Na 
verdade nunca tinha pegado tantos 
duma vez. Parti à noite e, chegado a 
Maputo, hospedei-me no Hotel Ti-
voli, ali na baixa. Acomodei-me, saí 
de seguida para a rua, meti-me por 
aqui e por ali… só sei que no do-
mingo à tarde me vi descalço numa 
pensão muito maldita em Maputo. 
Tinha perdido o voo, naturalmente.

Como disse, o trajecto seria Mapu-
to-Beira-Harare, para aí esperar o 
voo que me levaria para Acra. E eu 
estava em Maputo, um pouco des-
calço, um pouco assim, um pouco 
assado. Mas decidi voltar ao prin-
cípio: fui a correr para o aeroporto 
e disse que era jornalista, vinha do 
jornal tal e tal da Beira, ia a convite 
para Acra. Consegui assim viajar de 
Maputo para Beira, aonde cheguei 
no domingo ao fim da tarde. Não 
deu tempo de ir para casa: dormi 
num dos autocarros que faziam o 
percurso Beira-Chimoio-Machi-
panda.
Parti de madrugada e cheguei a 
Chimoio na segunda-feira à noite, 
com a minha bagagem, cheio de 
notas. Foi onde aprendi que o di-
nheiro fala. Eu disse – “Quero ir ao 
Zimbabué, tenho um voo amanhã.” 
Mandaram-me esperar. Na terça de 
manhã apanhei uma camioneta que 
me levou até à fronteira de Machi-
panda. Lá me disseram – “Xamwari, 
aqui estás no Zimbabué, portan-
to vais viajar nas camionetas deste 
país.” Concordei. Quando eram 
cerca das 14 horas, eu disse a um 
camionista:
– Eu quero ir para Harare.
– Mas tu estás maluco?
– Eu pago o que tu quiseres em dó-
lares americanos.
Então eles disseram – “Ok, vamos 
lá levar este maluco!”
Tu nem acreditas!.. Saí de Machi-
panda e cheguei ao aeroporto de 
Harare duas horas antes do check-in. 
Quando entrei no aeroporto, vi na 
esplanada, bem descontraído, o meu 
colega que vinha de Maputo. Não 

te esqueças: eu tinha feito Beira-
-Maputo-Beira. Acerquei-me dele 
e ele disse-me:
– Bro, o que estás aqui a fazer?
– Epa, perdi o voo, mas pelo amor 
de Deus, quem me paga uma cer-
veja?
– Paga tu, se tens taco.
Naquela altura havia uma ligação 
directa entre Harare e Acra, por-
que, tanto quanto sei, a mulher do 
Mugabe era, então, ganense. Tanto 
era assim que a linha que estabele-
cia a ligação entre esses dois pontos 
era popularmente chamada “Sally 
Mugabe Airways”. Sentei-me ali e 
digo-te uma coisa: eu nem queria 
acreditar! Estavam lá esse meu co-
lega de Maputo e mais um delegado 
da AIM. Saímos, apanhámos o voo, 
chegámos a Acra e eu disse – “Vou 
fazer uma loucura.”
Depois do lançamento do relatório 
do FNUAP, pensei comigo: “Eu 
também quero contribuir para que a 
população mundial fique equilibra-
da.” Gastei todo o taco que me res-
tava no quarto, com uma meretriz 
bonita, mas bonita mesmo, a quem 
disse – “Escolhe o que quiseres para 
comer e beber. Se quiseres, também 
posso comprar-te uma capulana.” E 
ela disse – “OK!”
No dia seguinte, quando ia arrancar 
para o aeroporto, descobri que ela 
não só tinha escolhido a capulana, 
como também me tinha roubado 
todo o taco. Deixei-lhe uma men-
sagem na recepção do hotel, que 
dizia o seguinte: “Meggy, thank you. 
Obrigado por tudo o que fizeste por 
mim.”

Não há razões para pânico, diz o Banco de Moçambique, numa 

tentativa de acalmar os ânimos do público e persuadir os 

moçambicanos a manterem confiança no sistema bancário. 

É uma mensagem que pode deixar o Banco Central na sua 

zona de conforto, mas que em nada altera o receio que muitos ci-

dadãos e o sector empresarial em geral têm sobre o futuro das suas 

poupanças.

Os problemas de descapitalização do “Nosso Banco” são antigos e 

nunca devem ser atribuídos à actual situação de crise económica e 

financeira que o país vive. De facto, se há culpa a ser assumida pelo 

Banco de Moçambique neste caso, essa deve ser o facto de o Banco 

Central não ter agido há mais tempo, quando surgiram os primeiros 

sinais de que o banco estava praticamente falido.

O que levanta uma outra questão fundamental é sobre os critérios 

que entidades públicas devem obedecer para aplicar recursos alheios 

em investimentos privados. Como se sabe, os maiores accionistas ins-

titucionais do “Nosso Banco” são o Instituto Nacional de Segurança 

Social (INSS), com 77,2 por cento, e a Electricidade de Moçambi-

que (EDM), com 15,13 por cento. Os investimentos destas duas en-

tidades públicas no “Nosso Banco” são praticamente irrecuperáveis. 

Mas essa é uma outra questão, a merecer análise própria. O que é de 

fundo aqui é o abalo sísmico que se instalou com esta decisão tardia 

do BM. Não se questiona a decisão da liquidação em si, mas uma 

acção atempada teria, certamente, minimizado os danos. 

Desde há muitos anos que as autoridades governamentais têm esta-

do a mobilizar a população a apropriar-se da cultura de poupança, 

através do uso da banca comercial e de outras instituições financeiras 

nacionais. Na medida das suas capacidades, os bancos responderam 

positivamente aos apelos do governo para a massificação do siste-

ma bancário, aumentando a sua rede de agências pelo país fora. A 

população aderiu entusiasticamente à nova cultura de ter o seu di-

nheiro protegido pelos bancos, e longe do perigo de ser roubado ou 

danificado.

Mas ao saberem que o governo tem um poder discricionário sobre 

quanto valor deve ser devolvido aos seus verdadeiros donos em caso 

de falência de um banco, muitos moçambicanos irão ponderar sobre 

se o regresso ao velho método de guardar dinheiro debaixo do col-

chão não lhes oferece maior segurança.

O que está em causa aqui não é que o “Nosso Banco” tenha sido 

declarado como falido; por uma vasta variedade de razões, bancos 

nascem e morrem todos os dias em várias partes do mundo. A mais 

comum dessas razões são as relações incestuosas que muitas vezes 

permeiam o sector bancário, onde proprietários e gestores concedam 

créditos a eles próprios, aos seus familiares e amigos sem qualquer 

garantia de reembolso.

No caso do “Nosso Banco”, porém, a razão da falência foi outra; a 

falta de capitalização do banco por parte dos seus próprios donos. 

Como já foi dito, o INSS era o maior accionista institucional do ban-

co. Para que o INSS injectasse mais dinheiro no banco precisava da 

autorização da entidade que tutela a instituição, no caso em apreço, 

a Ministra do Trabalho. E é aqui onde as coisas se encalharam. Seria 

prudente o INSS aplicar recursos sem retorno e, com isso, prejudicar 

os múltiplos beneficiários do sistema nacional de segurança social? 

O erro foi cometido logo no início, quando se permitiu que o INSS 

embarcasse neste investimento, sem dele obter quaisquer garantias 

de retorno. É um erro que não se podia continuar a cometer, e a 

decisão da tutela aqui é inquestionável. 

Dizíamos que o que está em causa aqui não é a declaração de insol-

vência do banco. O que deve ser preocupante é uma entidade regu-

ladora como o Banco de Moçambique, que durante muito tempo, e 

certamente por razões políticas, foi acompanhando o tortuoso per-

curso deste banco e não agiu há tempo para minimizar os danos. Se 

o banco já era tóxico, permitir que ele intoxicasse mais clientes foi, 

na ausência de melhor caracterização, um acto criminoso por parte 

de quem deveria ter agido, mas que optou por assobiar para o lado.

Estamos claramente perante uma questão que põe em causa o profis-

sionalismo e a independência do Banco de Moçambique. 

Não entrem em pânico, 
que ele já está instalado

De como eu corri atrás de um avião 
em pleno voo e consegui embarcar nele
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Estamos a ensaiar alguns 

passos para revisão da 

Constituição da Repú-

blica de Moçambique 

(CRM), e entendo que é opor-

tuno questionar a própria cons-

tituição se uma determinada 

norma espelha o que o legislador 

constituinte pretende com as 

normas constitucionais.

É verdade que a CRM não esta-

belece prazo algum, para a pro-

positura de qualquer acção com 
vista a se apreciar a inconstitu-
cionalidade das normas constitu-
cionais, e nem condições para o 
acesso ao Conselho Constitucio-
nal para esse fim, visto que, os ór-
gãos elencados nas alíneas a) até 
g) do nº2 do Artigo 244ºCRM, 
são órgãos que podem solicitar a 
declaração da inconstituciona-
lidade das leis ou de ilegalidade 
dos actos normativos dos órgãos 
do Estado.
Será que qualquer cidadão pode 
requerer a apreciação da cons-
titucionalidade de uma norma 
constitucional, sem juntar para o 
efeito as duas mil assinaturas exi-
gidas na alínea g) nº2 do artigo 
244º da CRM?
Salvo melhor entendimento, não 
vejo nenhuma norma constitu-
cional que impeça o acesso dos 
cidadãos ao órgão que tem como 
tarefa administrar a justiça, em 
matérias de natureza jurídico-
-Constitucional para requerer a 
apreciação da inconstitucionali-
dade de normas constitucionais.
Três questões são chamadas para 
serem debatidas neste ensaio, 
que são: (1) o direito de acesso 
aos tribunais; (2) o direito de 
acesso ao Conselho Constitucio-
nal; e (3) a inconstitucionalidade 
de uma norma Constitucional
Do Direito de acesso aos 
tribunais
A CRM estabelece no nº1 do 
Artigo 62º que o Estado garante 
o acesso dos cidadãos aos tribu-
nais, sendo este órgão aquele que 
por excelência, dirime conflitos 
jurisdicionais.
A função jurisdicional dos tribu-
nais está prevista no artigo 212º 
da CRM, sendo que a única for-
ma dos cidadãos acederem à vir-
tude moral que inspira respeito 
aos seus direitos, que é a justiça, é 
acedendo a estes órgãos.
É nestes órgãos que se materiali-
zam muitos direitos fundamen-
tais plasmados na CRM, pois, o 

acesso aos tribunais permite que 

os cidadãos tenham a possibili-

dade de queixar. 

O direito de queixar, que na ver-

dade é, em última instância, o de 

acesso aos tribunais, na busca da 

justiça, está em consonância com 

o direito natural de se defender 

(direito de defesa) garantindo o 

ESTADO a assistência jurídica e 

o patrocínio judiciário, conforme 

se pode alcançar no nº1 do artigo 

62º da CRM.

O acesso aos Tribunais não está 

condicionado a nenhuma norma 

Constitucional, conforme esta-

belece o Artigo 70 da CRM.  

O direito que os cidadãos têm 

de aceder aos tribunais é pelo 

facto de serem órgãos de sobe-

rania que administram a justiça 

em nome do povo (cft Artigo 1, 

Lei nº24/2007, de 20 de Agos-

to) com objectivo de garantir e 

reforçar a legalidade (cft nº 1 do 

artigo 212º CRM).

Portanto, os tribunais são órgãos 

de justiça por excelência! 

O direito de acesso ao 
Conselho Constitucional
O Conselho Constitucional, não 

sendo um tribunal, é um órgão 

de administração da justiça?

O Conselho Constitucional, na 

definição dada pelo nº1 do arti-

go 241º da CRM é um órgão de 

soberania, ao qual compete espe-

cialmente administrar a Justiça, 

em matéria de natureza Jurídico 

– Constitucional.

Quer isto dizer que, tanto os 

tribunais como o Conselho 

Constitucional, são órgãos de 

administração da Justiça, cada 

um com a sua especialidade (cft 

Artigo 223º; 224º e artigo 241º 

todos da CRM).

Os órgãos de justiça criados pelo 

Estado visam garantir a materia-

lização plena dos direitos funda-

mentais, daí que as suas princi-

pais tarefas sejam de administrar 

a justiça em nome do povo.

O Legislador Constitucional 

teve o cuidado, nesta matéria 

concernente ao acesso à justiça, 

não impondo nenhuma restrição 

aos cidadãos de acederem aos 

tribunais, materializando os seus 

direitos fundamentais.

Olhando para o artigo 245º 

CRM, existem duas formas que 

são permitidas para se aceder ao 

Conselho Constitucional; a pri-

meira é respeitante ao Recurso 

para se apreciar a inconstitucio-

nalidade das leis e a ilegalidade 

dos demais actos normativos dos 

órgãos do Estado. Esta forma 

está reservada às entidades elen-

cadas nas alíneas a) até g) do nº2 

do artigo 245º CRM

Para o caso da segunda forma, 

é respeitante ao Recurso para se 

apreciar a inconstitucionalida-

de das normas constitucionais; 

esta forma não está condiciona-

da e nem proibida pela CRM, 

conforme se pode alcançar pela 

leitura atenta do artigo 245º da 

CRM.

A Constituição da República não 

impôs nenhuma restrição aos ci-

dadãos de acederem ao Conselho 

Constitucional para solicitarem 

a declaração da inconstitucio-

nalidade das normas constitu-
cionais. Se a Constituição não 
impõe nenhuma restrição nesse 
sentido, como é que se justifica 
que a mesma Constituição venha 
impor condições para a aprecia-
ção de normas inferiores, como é 
caso de Leis ordinárias e outros 
actos normativos (cft nºs 1 e 2 do 
Artigo 245º da CRM)?
Se um cidadão pode aceder ao 
Conselho Constitucional para 
questionar as normas constitu-
cionais, então o mesmo cidadão 
pode no mesmo órgão questio-
nar as normas infraconstitu-
cionais. No Direito prevalece a 
máxima de “a maiori, ad minus”, 
que quer dizer que “quem pode o 
mais, pode o menos” .
Esta interpretação decorre da 
própria Constituição, no cuida-
do que o legislador constitucio-
nal teve de não limitar o acesso 
à justiça. Não faz sentido que o 
cidadão tenha direito de aceder 
às normas constitucionais e en-
contre condicionalismo quando 
se trate de aceder às normas in-
fraconstitucionais. 
Este condicionalismo imposto 
pela Constituição contradiz com 
a norma constitucional da alínea 
g) do nº2 do artigo 245º CRM 
e está em choque frontal com o 
princípio de igualdade (cft arti-
go 35 da CRM) e do acesso dos 
cidadãos aos tribunais (nº 1 do 
artigo 62º, artigo 70 todos da 
CRM)
Este condicionalismo estabeleci-
do na alínea g) do nº2 do artigo 
245º CRM, é limitativa do aces-
so à justiça, garantido como di-
reito fundamental pelo disposto 
no nº1 do Artigo 62º da Consti-

tuição a República de Moçambi-

que (CRM

A inconstitucionalidade da 
norma constitucional
Defende o professor Jorge Mi-

randa, no Manual de Direito 

Constitucional - Tomo I, 3ª edi-

ção, Coimbra editora, pag.319, 

que a inconstitucionalidade en-

volve um juízo de valor a partir 

dos critérios constitucionais, 

sejam estes quais forem. Se os 

critérios constitucionais englo-

barem - como é desejável que 

englobem - valores de justiça, 

solidariedade, dignidade da pes-

soa humana, também a inconsti-

tucionalidade terá de ser aferida 

a face desses valores.

Por outras palavras, se a CRM 

impõe como direito fundamental 

dos cidadãos o acesso à justiça, 

através dos órgãos que o próprio 

Estado criou (tribunais e Con-

selho Constitucional), não pode 

por outro lado vir impor que esta 

justiça só possa ser alcançada se 

os cidadãos se unirem num gru-

po de duas mil assinaturas (cft 

alínea g) do nº 2 do artigo 245º 

CRM).

O acesso à justiça, como direi-

to fundamental, concedido pela 

CRM, não está restringido a um 

grupo de cidadãos, é sim conce-

dido a todos, sem nenhuma res-

trição ou condicionalismos. Com 

a alínea g) do nº 2 do artigo 245º 

CRM, fica claro que há aqui von-

tade do legislador constitucional 

de condicionar o acesso à justiça 

a um certo número de cidadãos. 

Conforme defende o Constitu-

cionalista Jorge Miranda, se os 

critérios constitucionais englo-

barem - como é desejável que 

englobem - valores de justiça 

então, a materialização da justiça 

deve ser igual para todos. Ape-

sar de todos os cidadãos serem 

iguais perante a Lei (Cft Artigo 

artigo 35º CRM), há aqui (alínea 

g) do nº 2 do artigo 245º CRM) 

uma imposição clara de que há 

mais cidadãos iguais perante a 

Lei que outros, ou seja, somos 

iguais perante a Lei quando for-

mos muitos e não quando esti-

vermos sozinhos.

O acesso à justiça como direito 

fundamental não pode ser coarc-

tado, condicionado e restringido 

por uma norma que tem o mes-

mo valor constitucional. O con-

dicionalismo imposto pela alínea 

g) do nº 2 do Artigo 245º CRM, 

viola o direito fundamental, que 

é exactamente o direito de acesso 

à justiça, através dos órgãos que o 

ESTADO criou e os estabeleceu 

na Constituição que adminis-

trem a justiça em nome do povo.

O legislador teve o cuidado de 

estabelecer no nº 3 do artigo 245º 

da CRM e remeter ao órgão le-

gislativo ordinário para que crie 

mecanismos para que o cidadão 

tenha acesso ao Conselho Cons-

titucional. Percebe-se o espírito 

do legislador, ao estabelecer a alí-

nea g) do nº 2 do artigo 245º da 

CRM, pois, teve por um lado em 

vista disciplinar o cidadão, evi-

tando que este frequentemente 

acedesse e sem motivos bastantes 

a este órgão soberano, mas, por 

outro, o legislador constitucional 

teve o cuidado de remeter ao le-

gislador ordinário para que este 

criasse formas que permitam que 

os cidadãos acedam a esta justiça 

constitucional.

Portanto, o legislador ordinário, 

ao não cumprir com o estabele-

cido na CRM de criar uma a Lei 

prevista no nº 3 do artigo 245º 

da CRM, pratica aquilo a que 

se denomina de Inconstitucio-

nalidade por omissão. Esta in-

constitucionalidade por omissão 

por parte do legislador ordinário 

deve ser arguida pelos órgãos 

elencados no nº 2 do artigo 245º 

da CRM, dando um determina-

do prazo para aprovar a Lei, mas, 

com a excepção das duas mil as-

sinaturas referidas na alínea g) 

do mesmo artigo. 

Estas duas mil assinaturas pre-

vistas na alínea g) do nº 2 do Ar-

tigo 245º CRM devem entrar no 

mesmo nível de igualdade com o 

singular, para arguir qualquer in-

constitucionalidade, por força do 

princípio da igualdade e como 

conclusão, entendo que é incons-

titucional este dispositivo legal.

*Advogado

Espreitando a Inconstitucionalidade de uma norma 
constitucional na Constituição da República de Moçambique
Por Fanuel Paunde*

A 
validação normativa 

prima sobre a valida-

ção lógica.

Na verdade, um ca-

pítulo maior da cognição diz 

respeito ao julgamento, à ar-

rumação de coisas, fenómenos 

e pessoas em gavetas norma-

tivas. Uma parte significativa 

do que se produz como análise 

mais não é do que um conjun-

to de julgamentos. O juíz é a 

figura primeira, o analista ra-

ramente aparece. 

Mais importantes do que as 

categorias e a estrutura lógica 

do raciocínio, são as represen-

tações e as ideias, os julgamen-

tos de valor.

A espinha dorsal do pensa-

mento do dia-a-dia é cons-

tituída pela classificação das 

coisas, dos fenómenos e das 

pessoas em entidades boas e 

más. Prestem atenção ao que 

passa por análise (mesmo se 

pretendendo ser erudita) em 

vários quadrantes escritos no 

concernente a fenómenos da 

nosso social e logo vereis que 

quase só reinam o vitupério, a 

condenação, o julgamento.

Validação normativa
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SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Em Abril do corrente ano defen-

deu-se a continuidade de acções 

militares contra a Renamo sob 

o argumento de ser uma forma 

de travá-la nas suas acções armadas 

Neste mesmo semanário, o antigo PR, 

JC, referiu que “se a Renamo deixas-

se de disparar contra a população, não 

haveria necessidade de se proteger a 

população, porque não haveria fogo”. 

Foram aqui colocadas, provavelmen-

te, duas populações. Estava claro que, 

depois de afastar o líder da Renamo 

dos seus comícios particularmente ca-

racterizados por enchentes, o passo se-

guinte seria isolá-lo na “parte incerta”, 

o que aconteceu.

Desse modo estava justificado o ar-

gumento de defesa da soberania na-

cional. Assim, de forma dialéctica, à 

acção política (conversações/diálogo) 

Abundância ($)
adicionou-se a acção militar (guerra), re-

plicando uma experiência resgatada do 

diálogo de 1990-1992. Nessa altura a luta 

não podia parar porque, nas palavras de 

JC, o Governo estava consciente do dever 

de defender a população, salvando-a até 

onde podia. “Consciência” que mantém-

-se até hoje.

Entretanto, esta dialéctica que tem na 

engrenagem a acção política em combi-

nação com a acção militar é defendida 

também pela Renamo. Isto significa que 

os beligerantes movem-se sob percepção 

da importância da referida dialéctica, in-

teriorizando-a na convicção de que a me-

lhor defesa é o ataque. Como cada uma 

das partes pretende defender-se (a si e ao 

seu povo), então, atacam-se mutuamente, 

sucessivamente, esquecendo-se das pala-

vras de Dom Jaime Gonçalves que sugeria 

fortemente que os beligerantes acabassem 

com a guerra, ou seja, ou acabamos com a 

guerra ou esta acaba connosco. Parece que 

a principal preocupação dos beligerantes é 

provar até onde essas palavras são verda-

deiras! Fica-se com a ideia de que há um 
empenhamento magistral em defender o 
modelo angolano: fazer a guerra para aca-
bar com a guerra. Que outro poder os be-
ligerantes conhecem? O poder de Mahat-
ma Gandhi? Ora, quem tem armas fala 
mais alto e tem razão. Na essência, ainda 
não estamos num Estado de Direito. 
Passados cerca de oito meses, o País conti-
nua sem uma oração que convença o des-
tino a devolver-lhe a paz. Ainda assim, as 
últimas semanas foram férteis em desco-
bertas nesse sentido. Já se duvida da clare-
za do diálogo político na Comissão Mista. 
Já se percebe que o País tem um défice 
de cultura democrática. Já se ouve que há 

preocupação, no topo da pirâmide, com a 

instabilidade político-militar. Já se tomou 

consciência dos benefícios da auditoria 

internacional para o País. Já muitos 

avançam que o foco deste conflito é 

a abundância de recursos naturais. Já 

estamos amaldiçoados? 

Mais do que isso, o facto é que estamos 

numa clara situação de abundância de 

guerra, de desconfiança, de sentimen-

to de culpa, de dinheiro escondido “lá 

fora”… Foi a abundância que gerou 

arrogância, guerra, dívida e corrup-

ção. A sorte é que, aparentemente, o 

vulcão está adormecido, revelando um 

quadro de abundância de passividade 

grampeada com pacificidade. Com 

esta crise que caminha para se instalar 

no prato, está claro que não é o “blin-

dado” que faz o vulcão adormecer, não. 

Quando este acordar, entrando em ac-

tividade, certamente que o “blindado” 

ficará debaixo das lavas (quentes). Es-

tamos amaldiçoados?

Os mercados accionistas irão, sem 

dúvida, favorecer as propostas de 

Donald Trump no sentido de fle-

xibilizar a política orçamental, de 

reduzir os regulamentos para as empresas 

e para o sector financeiro e de cortar nos 

impostos. 

Quando Donald Trump derrotou Hillary 

Clinton nas eleições presidenciais norte-

-americanas, esperava-se uma resposta ne-

gativa imediata por parte do mercado. Mas, 

no dia seguinte, a inversão para a baixa do 

mercado acabou por ser de curta duração, 

tendo regressado a terreno positivo.

As bolsas norte-americanas e os juros das 

obrigações escalaram após o discurso de vi-

tória de Trump, que pareceu indicar que ele 

estaria a mudar de rumo para o centro, algo 

que os investidores tinham esperado que 

ele fizesse no Verão, após ter conseguido a 

nomeação como candidato na convenção 

do Partido Republicano e iniciado a cam-

panha eleitoral propriamente dita, depois 

das primárias. No seu discurso, Trump 

prometeu ser um Presidente para todos os 

americanos, elogiou Hillary Clinton pelos 

seus anos passados ao serviço do Estado e 

comprometeu-se a implementar vastas po-

líticas de estímulos orçamentais centradas 

nos gastos em infra-estruturas e na redu-

ção de impostos para as empresas e para os 

mais abastados.

Os mercados vão dar a Trump o benefício 

da dúvida, por agora; mas os investidores 

estão a ver quem é que ele nomeará para a 

sua Administração, que formato é que terão 

na realidade as suas políticas orçamentais e 

que rumo traçará para a política monetária.

Os mercados talvez estejam a observar a 

política monetária mais atentamente. Du-

rante a sua campanha, Trump ameaçou a 

independência da Reserva Federal norte-

-americana e lançou críticas à presidente da 

autoridade monetária, Janet Yellen. No en-

tanto, Trump é um magnata do imobiliário, 

pelo que não podemos assumir de imediato 

que ele é um autêntico falcão da política 

monetária e não uma pomba. A retórica 

da sua campanha pode ter sido dirigida no 

sentido de seduzir a base do Partido Repu-

blicano, bastante hostil à Fed e repleta de 

defensores do ouro.

Trump poderá nomear falcões (linha dura) 

para os dois assentos no conselho da Fed 

que estão actualmente vagos e certamente 

substituirá Yellen quando o seu mandato 

terminar em 2018. Mas é pouco provável 

que a obrigue a demitir-se antes de tempo, 

pois os mercados puniriam essa óbvia viola-

ção da independência do banco central.

Mesmo que Trump escolha um falcão para 

substituir Yellen, o seu nomeado será apenas 

um primus inter pares no Comité Federal do 

Mercado Aberto (FOMC - Federal Open 

Market Committee). O sucessor de Yellen 

não poderá chegar e simplesmente impor 

a sua visão aos sete membros do conselho 

de governadores e aos cinco presidentes das 

Fed regionais que compõem o FOMC.

Apesar de a Fed se ter assemelhado a uma 

monarquia absoluta sob a tutela do ex-

-presidente Alan Greenspan, acabou por se 

parecer mais uma monarquia constitucio-

nal com o sucessor de Greenspan, Ben Ber-

nanke. Sob as rédeas de Yellen, talvez possa 

ser descrita como uma república democrá-

tica. Esta transformação não pode ser re-

vertida: cada membro do FOMC tem opi-

niões sólidas sobre que direcção deve tomar 

a política monetária e cada um deles está 

disposto a discordar sempre que necessário.

Isto significa que um falcão radical nome-

ado por Trump poderá acabar por ficar em 

minoria e ser sistematicamente superado 

em votos pela maioria moderada (as pom-

bas) que compõem o FOMC. É claro que 

Trump poderá, com o tempo, ir alterando 

a composição do conselho da Fed, nome-

ando novos governadores quando Stanley 

Fischer, Lael Brainard, Daniel K. Tarullo 

e Jerome H. Powell terminarem os seus 

mandatos. Mas se ele seguir esse rumo, o 

mercado continuará a seguir as acções da 

Fed. Se o contínuo baixo crescimento e 

baixa inflação não justificarem rápidos au-

mentos das taxas de juro, uma Fed de linha 

dura que suba os juros directores de qual-

quer das formas irá confrontar-se com uma 

dura resposta disciplinadora do mercado – 

e, consequentemente, o mesmo acontecerá 

a Trump.

Além disso, uma linha mais dura prematu-

ra e excessiva iria fortalecer o dólar norte-

-americano e aumentar fortemente o défice 

comercial dos Estados Unidos, minando 

o objectivo declarado de Donald Trump 

de criar empregos e de melhorar os rendi-

mentos da sua base eleitoral da classe ope-

rária. Se Trump se preocupa com a sua base 

eleitoral – ou se, pelo menos, quiser evitar 

que tenham uma reacção política hostil – 

deverá nomear governadores da Fed que 

sejam de linha moderada e que favoreçam 

políticas monetárias flexíveis que enfraque-

çam o dólar. Ironicamente, os nomeados do 

Presidente Barack Obama, como Brainard 

e Tarullo, são na verdade ideais para a agen-

da de Trump.

Se Trump efectivamente optar por uma 

abordagem mais dura à política monetária, 

isso terá um impacto ambíguo sobre o dólar, 

devido aos efeitos das suas outras propostas 

que promovem o enfraquecimento da nota 

verde. Uma política orçamental mais flexí-

vel e uma política monetária mais apertada 

deverão, tal como aconteceu no primeiro 

mandato do ex-presidente Ronald Reagan, 

fortalecer o dólar; mas se Trump empurrar 

os EUA para o proteccionismo, irá gerar 

riscos de cauda económicos e geopolíticos 

que debilitarão o dólar e intensificarão o 

risco-país dos EUA.

Da mesma forma, as políticas orçamentais 

de Trump poderão igualmente enfraquecer 

o dólar ao longo do tempo – após uma sig-

nificativa valorização inicial –, uma vez que 

os gastos no défice substancialmente mais 

elevado teriam de ser financiados através 

de empréstimos baratos ou da emissão de 

Obrigações do Tesouro que aumentariam 

o risco soberano dos Estados Unidos. O 

impacto líquido destes factores sobre o dó-

lar dependerá inteiramente da amplitude 

da flexibilização da política orçamental e, 

inversamente, da proporção da rigidez da 

política monetária.

O mix de políticas proposto por Trump terá 

também um impacto ambíguo – e modesto 

– sobre o crescimento se o Presidente elei-

to nomear falcões para a Fed. Uma política 

orçamental mais flexível ajudará o cresci-

mento económico de curto prazo; mas uma 

política monetária apertada contrariará 

esses ganhos. Do mesmo modo, se Trump 

realmente quiser redistribuir os rendimen-

tos do capital para o trabalho, e dos lucros 

corporativos para os salários (e trata-se de 

um grande “se”), as suas políticas poderão 

promover o consumo; mas as suas políticas 

populistas e proteccionistas minarão a con-

fiança dos empresários e, por extensão, as 

despesas de capital, ao mesmo tempo que 

diminuirão o poder de compra dos consu-

midores pela via de uma maior inflação.

Os mercados accionistas irão, sem dúvida, 

favorecer as propostas de Donald Trump 

no sentido de flexibilizar a política orça-

mental, de reduzir os regulamentos para 

as empresas e para o sector financeiro e de 

cortar nos impostos. Contudo, os investi-

dores manter-se-ão vigilantes face às ten-

tativas de proteccionismo, às críticas a Wall 

Street e aos imigrantes e a uma política 

monetária dura e excessivamente agressiva. 

Só o tempo e o mercado dirão se Trump 

encontrará o equilíbrio adequado. 

*É presidente da Roubini Macro Associates 
e professor de Economia na Stern School of 

Business, da Universidade de Nova Iorque.

O dilema monetário de Trump
Por Nouriel Roubini*
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Por ocasião do seu 10º aniversário, o IESE anuncia a realização da sua V 
Conferência académica internacional, subordinada ao tema

” a ter lugar em Ma-
puto, Moçambique, entre 19 e 21 de Setembro de 2017. 
A conferência inaugural do IESE, realizada a 19 de Setembro de 2007, 

-

-

da inserção da investigação e do seu papel num contexto político que se 
adivinhava crescentemente hostil e repressivo.
Volvidos dez anos, o mundo assiste a uma crise multidimensional e inter-
nacional. Embora global, esta crise tem manifestações e particularidades 
regionais e nacionais.
O que nos ensina a nossa investigação? Onde estamos, que questões nos 
perturbam, o que não conseguimos entender e explicar nem mudar, o que 
não sabemos? Que contributos temos realizado tanto para as ciências so-

-

tanto ao desenvolvimento das ciências sociais como da sua inserção polí-

desta conferência.
Em especial, serão privilegiadas comunicações que abordem as seguintes 
temáticas:

-
tigação

b. Redes de investigação e ensino em África e cooperação entre os centros 
de pesquisa africanos

c. Financiamento da pesquisa 
d. Inserção política e o papel social da investigação

a. Modos e sistemas de acumulação e padrões de crescimento e transfor-

políticos de crise e reestruturação do capitalismo e os caminhos para 

b. Relações público-privadas, investimento privado, estruturas produtivas.

esegurança social
d. Endividamento público e outras formas de “expropriação” do Estado e 

acumulação

os modelos de acumulação. 

de uma África Austral diferenciada e em transformação.

-
sariana:

-
cia e grande convergência

c. Nexos de mitos e alianças paradoxais sobre: crescimento populacional e 
-
-

-
-urbano

-
vas e opções

f. Viabilidade e sustentabilidade da pensão universal para idosos em África 
e no Mundo

-
ção entre Estado e cidadãos

instabilidade política e crise de legitimidade, democracia, descentralização, 
sistemas políticos e eleitorais, desenvolvimento, cooperação, integração e 
perspectivas e tensões regionais de desenvolvimento.
c. Novos movimentos sociais, suas genesis, tendências, experiências e pers-
pectivas

-
-

d. Cooperação Sul-Sul versus Cooperação Norte-Sul

são convidados a enviar um resumo dos seus temas, (em língua portuguesa 
ou inglesa), em não mais de 500 palavras, para os seguintes endereços: iese.

As propostas poderão ser individuais ou colectivas (com mais de um au-
tor). O resumo deverá indicar, para além do tema e problemática, o nome 
completo do (s) candidato (s), a sua posição institucional e os seus contac-

Resumos com informação incompleta, acima solicitada, serão excluídos.
Os candidatos poderão submeter propostas de comunicações individuali-
zadas ou propostas de painéis contendo várias comunicações sob um tema 

-
cação e contactos do (s) coordenador (es) do painel, além da informação, 
acima mencionada, sobre cada uma das comunicações e seus autores. É 

-
nicação que forma o painel, um breve resumo (não superior a 750 palavras) 
do racional do painel e da sua inserção nas temáticas e problemáticas da 
conferência.

baseados em estudos de caso sobre outros países ou continentes, os temas 
das comunicações e painéis deverão ser relevantes para os debates e desa-

africanos.

na colecção de “Comunicações de Conferências” do IESE, no seu website 
(www.iese.ac.mz), desde que os seus autores não tenham, explicitamente, 

serão, posteriormente, seleccionadas para publicação como capítulos de li-

pelos seus autores. 
Para quaisquer informações adicionais, agradecemos que contactem o IESE 

-
postas será dada até 15 de Março de 2017 (com a lista a ser publicada no 

-
nicações seleccionadas para publicação como capítulos de livro ou para 

-
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Convocam-se os membros da Associação PROGRESSO 
a reunirem-se em 16ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Geral no dia 26 de Novembro de 2016, com início às 
8h30 horas, no Hotel Africa, em Maputo. 
Na agenda desta 16ª Sessão constam os seguintes as-
suntos: 

PROGRESSO. 
- Acta da 15ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral. 
- Relatório de Actividades e Contas de 2015 e Informe 

sobre 2016. 
- Avaliação Programa de Desenvolvimento 2012 - 2016. 
- Proposta de Programa de Desenvolvimento 2017 - 

2020. 
- Código de Conduta da Associação PROGRESSO. 
- Eleições para os Orgãos Sociais 
- Resoluções. 

Maputo, 5 de Novembro de 2016 
Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

CONVOCATÓRIA 
Assembleia Geral 

16ª Sessão Ordinária

Depois de acolher o Afro-
basquete feminino, em 
2013, a Cidade de Ma-
puto volta a ser a capital 

africana da modalidade do mesmo 

género, com o arranque, na tarde 

desta sexta-feira, de mais uma edi-

ção da Taça dos Clubes Campeões 

de África, competição organizada 

pelo Clube Ferroviário de Maputo.

 

A prova, a ser disputada no Pa-

vilhão do Maxaquene, de 25 de 

Novembro a 04 de Dezembro, 

contará com a participação de 10 

equipas, em representação de oito 

países, nomeadamente, Moçam-

bique (Ferroviário de Maputo); 

Angola (Interclube e 1º de Agos-

to); Quénia (United States Inter-

national University e Kenya Ports 

Autority); Nigéria (First Bank); 

República Democrática do Congo 

(INSS); Argélia (GS Petroliers); 

Madagáscar (MB2ALL) e Togo 

(Etoile Filante).

0 1º de Agosto e KPA foram as 

primeiras equipas a desembarca-

rem na chamada Pérola do Índico, 

nesta terça-feira, e até ao fecho des-

ta edição (noite de quarta-feira), a 

organização garantia a chegada das 

equipas até ao início da tarde de 

quinta-feira.

Ainda na mesma manhã de terça-

-feira começavam a chegar a Ma-

puto os elementos da FIBA-África 

(quatro, dos 16) responsáveis pelas 

questões técnicas do evento.

Apesar da prova ser organizada em 

solo pátrio, Moçambique será re-

presentado por uma equipa, uma 

vez que o vice-campeão nacional 

(Costa do Sol) está sem fundos 

A constelação de estrelas!
-Apesar do atraso na reabilitação do Pavilhão do Maxaquene e das voltas para as equipas treinarem, Afrobasquete arranca hoje

Por Abílio Maolela (Texto) e Júlia Manhiça (Fotos)

para custear as despesas. No ano 

passado, os campeões nacionais de 

basquetebol masculino (Desportivo 

de Maputo) também não participa-

ram da prova, devido a problemas 

financeiros.

“Maxaquene” reabilitado 
quatro vezes em cinco anos
Como é de costume, a maior prova 

africana de clubes, ao nível do bas-

quetebol feminino, será disputada 

no Pavilhão do Maxaquene, con-

siderada “catedral” do basquetebol 

moçambicano.

Depois das reabilitações de 2011, 

antes e depois dos Jogos Africanos 

e, em 2013, para acolher o Afro-

basquete Feminino, o Pavilhão de 

Maxaquene voltou a ser interven-

cionado, desde o piso (foi afagado e 

envernizado) até à iluminação (ha-

via corte de circuito), passando pelo 

melhoramento de balneários (havia 

infiltração).

O SAVANA visitou, esta terça-fei-

ra, o palco e testemunhou o roncar 

das máquinas, que se empenhavam 

no melhoramento do piso e ilumi-

nação daquele recinto desportivo.

Na tarde desta quarta-feira, a nossa 

reportagem testemunhou a vistoria 

dos técnicos da FIBA-África que, 

entretanto, aprovaram a obra, po-

rém, com algumas recomendações.

As obras iniciaram na última sema-

na e estão a cargo do Clube Fer-

roviário de Maputo, mas o respon-

sável pelo sector do basquetebol 

naquela colectividade não revelou 

o valor envolvido na empreitada 

e muito menos na organização do 

evento.

Público convidado a “em-
purrar” a equipa
A cerimónia de abertura está mar-

cada para as 16:30 horas com a 

duração de uma hora, mas será 

antecedida por duas partidas (uma 

inicia às 12:30 horas e outra às 

14:30 horas).

Por sua vez, o Ferroviário de Ma-

puto entrará em cena às 18:00 ho-

ras, um horário definido para todas 

as suas partidas.

A organização pede para que o pú-

blico seja o sexto jogador e catalisa-

dor da equipa nos momentos me-

nos positivos. Para tal, na primeira 

fase, os ingressos serão vendidos a 

50 MT e, na eliminar, 100 MT.

“Não é o Ferroviário que está em 

campo, mas o país. Gostávamos 

que o público se fizesse presente 

para apoiar a equipa”, diz.

De olhos no título
O Ferroviário compromete-se a 

fazer tudo para deixar o troféu, em 

suas mãos, algo que não conseguiu, 

em 2015, na prova disputada em 

Angola, onde terminou na tercei-

ra posição. Desde a direcção até às 

atletas, a ambição é a mesma, que 

passa pela conquista do canecão 

africano, já conquistado por cinco 

equipas nacionais, nomeadamen-

te,  Maxaquene (1991); Académica 

(2001); Desportivo (2007 e 2008) 

e Liga Desportiva de Maputo 

(2012).

“Prometemos muito trabalho para 

melhorarmos a classificação, que 

passa por chegar à final e as mes-

mas são para serem ganhas e não 

jogadas”, diz Isidro Ahmad.

O mesmo discurso vem de Lionel 

Manhique, treinador da equipa, 

que promete dar de tudo para levar 

o troféu ao museu do clube.

Entretanto, ao que o SAVANA 

testemunhou, a preparação não era 

das melhores. Na tarde de terça-

-feira, a equipa tinha agendado um 

treino no Pavilhão da Académica, 

mas chegado lá, o mesmo estava 

em uso (havia baile de finalistas), 

algo que deixou irritado a equipa 

técnica.

Depois desta reabilitação, o Pavilhão do Maxaquene está pronto para acolher, a 
partir de hoje, a festa do basquetebol

Isidro Ahmad, dirigente do Ferroviário
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ENSINO SECUNDÁRIO
COM OLHAR NO ENSINO

UNIVERSITÁRIO

Instituição de excelência que está empenhada na educação e formação de 
alunos do Ensino Secundário, que visa o desenvolvimento harmonioso das 

suas capacidades intelectuais e físicas e que os habilita a entrar com 
sucesso no Ensino Superior.

11ª e 12ª Classes
Acesso directo ao ensino superior
no ISCTEM

Faça a sua inscrição
A partir do dia 6 de Dezembro

Para mais informações, contacte:
Secretaria do ISCTEM, no Campus Universitário do ISCTEM 
Rua 1394 - Zona da FACIM, 322 - Maputo. 
Tel: 21 31 20 14/5 Fax: 21 31 29 93  
E-mail: secretaria@isctem.ac.mz.

20 anos formando 
com qualidade

Uma falha na comunicação 

entre a Federação Moçam-

bicana de  Boxe (FMBoxe) 

e  a Associação de  Boxe da 

Cidade de Maputo (ABOCM) está 

a criar um mal-estar entre esses dois 

organismos com os clubes da capital 

de permeio. Ao que o SAVANA 

apurou, tudo gira em torno da não re-

alização, nesta semana , na capital, do 

torneio regional sul de qualificação 

para o campeonato nacional agenda-

do para o próximo ano. 

A ABOCM, através de um docu-

mento assinado pelos representantes 

de seis dos sete clubes nela filiada, 

nomeadamente, Ferroviário, Ma-

tchedje, Estrela Vermelha, Academia 

Lucas Sinónia, Academia Nhuane e  

Rectificadora LM, manifestaram sua 

preocupação com a atitude da fede-

ração de “inventar” uma assembleia 

geral, porém, esta sacode o capote 

explicando não haver motivo para  

alarido, pois o que existiu foi ape-

nas a falta de comunicação, uma vez 

que, da reunião da direcção, e não a 

assembleia geral como erradamente 

teria sido anunciado,  as províncias de 

Inhambane e Gaza declinaram parti-

cipar no certame.

Os argumentos da ABOCM
A ABOCM, organismo que tem 

como presidente da direcção Niks 

Esculudes, diz que a 16 de Novembro  

último reuniu-se de emergência para 

perceber os contornos do comunica-

do da Federação relativamente a dois 

pontos: a participação da associação 

na aludida assembleia realizada pela 

FMBoxe e a mudança do modelo de 

classificação de atletas para o campe-

onato nacional.

Em relação ao primeiro ponto, os 

clubes afirmam desconhecer por 

completo ter havido uma assembleia 

geral na qual tomaram parte e sobre a 

participação das províncias não sou-

beram responder.

Em seguida, a associação diz ter-se 

comunicado com as províncias, sendo 

que nenhuma delas tinha participado 

na aludida assembleia convocada pela 

FMBoxe no sábado passado.

Em relação ao segundo ponto, os 

atletas da cidade de Maputo disse-

ram que não concordavam com o 

modelo proposto, pois o que classi-

fica os atletas para o nacional são os 

campeonatos das cidades, daí que se 

mostraram indisponíveis de partici-

par no regional por não se enquadrar 

neste aspecto.

E é decorrente desta situação que a 

ABOCM vem manifestar o seu des-

contentamento com a posição assu-

mida pela federação, uma vez que no 

caso vertente da cidade de Maputo já 

se encontram classificados os atletas 

para o nacional, decisão essa tomada 

pelos clubes.

Compulsando os factos
O presidente  da Federação Moçam-

bicana de Boxe, Benjamim Wamusse 

(Big Ben), começa por explicar que 

sempre foi interesse do organismo 

que dirige organizar os campeonatos 

nacionais, não obstante as dificulda-

des de carácter financeira com que 

se debate. Big Ben diz ser este o seu 

último ano à frente dos destinos da 

federação (seu mandato termina a 31 

de Março e não este ano como teria 

Mal entendido causa burburinho
Por Paulo Mubalo

sido avançado). Explica, ainda, que 

sempre quis que os nacionais se re-

alizassem, até porque, caso contrário, 

iria abrir espaço para várias inter-

pretações negativas, porque, mesmo 

reconhecendo a difícil situação finan-

ceira que a federação enfrenta, estaria 

a furtar das suas obrigações, até por-

que chegou a equacionar usar os seus 

parcos recursos para comparticipar 

no acto. 

Big Ben diz que informou as associa-

ções da região norte que a federação 

tinha capacidade para arcar com as  

despesas de transporte de ida e volta 

para Maputo e alojamento para seis 

pessoas, posição essa tomada numa 

reunião de direcção.  

Estranhamente, segundo afirma, 

algumas associações começaram a 

reagir negativamente, alegando que 

seis atletas eram poucos, uma vez que 

tinha de se incluir o treinador e os 

dirigentes.

Gorada esta intenção, a federação 

accionou o plano B, que passava pela 

realização de provas zonais, em Ma-

puto, para qualificar os atletas aos 

campeonatos nacionais. Para esse 

certame participariam atletas em re-

presentação das três províncias do sul 

do país, mas exceptuando a capital 

do país, Inhambane não se mostrou 

disponível e Gaza não deu nenhu-

ma resposta. Nesse sentido, só ficava 

Maputo e, por conseguinte, já não era 

possível realizar provas zonais.

Entretanto, na carta que a federação 

enviou às associações incluindo a de 

Maputo, dizia que era para qualificar 

os atletas para os campeonatos nacio-

nais, quando na verdade, em relação à 

zona sul, não se tratava de apurar os 

pugilistas, uma vez que Inhambane 

e Gaza não mostraram interesse em 

participar nas provas regionais.

O presidente da FMBoxe explica 

que terá sido esta pequenina falha 

que criou este mal entendido. Aliás, 

defende que a federação reuniu com 

os clubes da capital, mas quando se 

apercebeu que o assunto já estava 

ultrapassado acabou por encerrar o 

encontro. Portanto, finaliza, o único 

erro foi usar o mesmo corpo da carta 

e na transcrição para a associação da 

cidade de Maputo apareceu, errada-

mente, a palavra qualificar. 

“Este é o cerne da questão”, afirmou, 

explicando que através de uma sim-

ples chamada ou conversa teria se 

ultrapassado esta questão, porque na 

prática não há nenhum problema e é 

um assunto que se pode desbloquear 

em um segundo.

“Não há absolutamente motivo para 

barulho”, enfatizou 
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O 
Museu Nacional de Arte 
(MUSART), no âmbito 
da II exposição individu-
al do conceituado artista 

plástico, Noel Langa, intitulada 

“Fragmentos do arco-íris”, reali-

zou, recentemente, uma palestra 

subordinada ao tema “Noel Langa, 

66 anos de pintura”. 

O tema desta exposição vinca, em 

forma de análise comparativa, atra-

vés dos trabalhos desta mostra, as 

modificações ocorridas ao longo 

dos 66 anos de obra deste ícone das 

artes plásticas moçambicanas.

Num contexto cultural em que a 

valorização das nossas raízes vem 

sendo uma das nossas maiores 

“Noel Langa, 66 anos de pintura”
preocupações, a pintura de Noel 

Langa, toda ela repleta de cores e 

significados, tem sido de grande 

importância na redescoberta da 

nossa moçambicanidade. Segundo 

o artista, Fragmentos do Arco-

-íris é uma colecção de obras que 

nos fazem despertar sentimentos e 

emoções que considerávamos ador-

mecidos dentro de nós. 

Noel Langa é considerado, pela 

crítica especializada, um dos mais 

importantes artistas plásticos mo-

çambicanos, fazendo parte da cha-

mada “geração de ouro”, ao lado de 

figuras como Malangatana, Samate, 

Shikane e Mankeu. 

É um pintor com um longo per-

curso, com exposições realizadas 

dentro e fora do país. Os seus qua-

dros encontram-se expostos em 

colecções particulares, dentro e fora 

do continente, como na Europa e 

América. Fragmento do Arco-íris 

é a segunda exposição que o artista 

realiza no Museu Nacional de Arte.

Organizada pelo Museu Nacional 

de Arte (MUSART), contando 

com a colaboração dos seus par-

ceiros, esta reflexão foi orientada 

pelo orador José Bragança, na pre-

sença do conceituado Mestre Noel 

Langa, perante um público diverso, 

incluindo artistas, analistas de arte, 

jornalistas, admiradores, coleccio-

nadores, alunos e estudantes, parti-

cularmente dos cursos sobre artes. 

A.S Artista plástico Noel Langa

A 
Associação Kulungwana 
acolheu, de 3 a 24 de No-
vembro de 2016, a expo-
sição individual do artista 

Manuel F. Bata, intitulada “Metais 

e Conceito”.

A exposição “Metais e Conceito” 

realiza-se exactamente vinte anos 

depois da sua última individual em 

Maputo, permitindo a (re)desco-

berta dum artista com mais de 30 

anos de carreira e a cumprir, no 

próximo ano, 50 anos de idade.

Manuel F. Bata iniciou a sua acti-

vidade na década de 80 do século 

passado, ao lado de um importante 

leque de outros escultores. Neste 

período, em que, pela primeira vez, 

após a independência nacional, os 

artistas locais puderem tornar vi-

sível a sua produção, recorrendo 

às salas dos centros culturais e da 

única galeria comercial existente na 

Mostra  “Metais e Conceito” 
cidade, Bata viria rapidamente a ser 

reconhecido como um dos nomes 

mais promissores da nova geração 

de escultores moçambicanos. 

A confirmá-lo estão importantes 

prémios que o mesmo viria a rece-

ber desde o início da década de 90, 

como o 1º. Prémio da III Exposi-

ção do  Banco do Fomento e Exte-

rior (1991); 1º. Prémio, Exposição 

Colectiva Anual, Museu Nacional 

de Arte (1991); 2º. Prémio (Es-

cultura), Bienal TDM’93, Maputo 

(1993); 1º. Prémio, Petromoc, Con-

curso Nacional de Artes Plásticas 

(1995); 1º. Prémio da Bienal TDM 

(1995); Prémio FUNDAC-Alber-

to Chissano (Prémio Consagração/

Escultura) (2001); 2º Prémio (Es-

cultura, Cerâmica, Instalação e Ob-

jeto) II Concurso de Belas Artes do 

Banco de Moçambique (2013).

O artista, que se tornou conhecido 

pela sua actividade como escultor, 

usando preferencialmente a madei-

ra como seu material de trabalho, 

inspirado nas velhas práticas ances-

trais, viria, a partir do início desta 

última década, a usar igualmente o 

metal, juntamente com a madeira, 

ou apenas o ferro, nas suas escultu-

ras, como ocorreu em 2013, numa 

exposição em que participou igual-

mente o escultor Gonçalo Mabun-

da.

Sobre as obras apresentadas neste 

individual, Ulisses Oviedo, curador 

da mesma, afirma que se assiste “à 

síntese e conjugações de pequenos 

objectos, fragmentos de metais que 

atingem o máximo das suas for-

mas; assistimos ao aparecimento de 

esculturas que se vêem por dentro 

e por fora, intrínseca e extrinseca-

mente; assistimos a um momento 

importante na obra deste artista 

na sua vertente metálica, matéria-

-prima pouco utilizada, da qual se 

tem servido para a feitura do seu 

discurso plástico”. A.SImagem de uma das obras

Para celebrar os 10 Anos 
da Kulungwana, terá 
lugar no dia 1 de De-
zembro, pelas 18:00 

horas, na Galeria Kulungwa-

na, sita na Estação Central 

dos CFM, a inauguração da  

exposição “Kulungwana – 10 

Anos” e uma homenagem aos 

patrocinadores e colaborado-

res que ao longo dos anos têm 

apoiado a Kulungwana.  A ex-

posição reúne obras de artistas 

plásticos que, ao longo da exis-

tência da associação, partici-

param em exposições e outras 

iniciativas culturais realizadas 

pela Kulungwana.

No dia 2 de Dezembro às 

19:30h, no Teatro Scala, have-

rá um concerto (entrada livre) 

da Orquestra e Coro Xiquitsi. 

Nesta efeméride, a Kulun-

gwana recorda com saudade o 

Galeria Kulungwana comemora 10 anos

seu membro fundador e primeiro 

Presidente da Assembleia Geral, o 

Mestre Malangatana.

A Kulungwana – Associação para o 

Desenvolvimento Cultural foi for-

malmente constituída em Maio de 

2006, tendo como objectivos gerais 

a divulgação do conceito “Cultura” 

em todas as suas vertentes, dirigin-

do a sua acção à protecção e divul-

gação da cultura moçambicana a 

nível nacional e internacional. Dois 

anos mais tarde, em 2008, a Kulun-

gwana abriu a sua galeria na Esta-

ção Central dos CFM, em Maputo, 

com o objectivo de promover e di-

vulgar a produção artística nacional 

e estrangeira. 

Nos dez anos da sua existência, a 

Kulungwana realizou mais de 300 

eventos culturais, entre exposições 

de artes plásticas, com a presença 

de artistas nacionais e estrangei-

ros, concertos de música clássica, 

edições de carácter cultural, cons-

tituição de uma orquestra juvenil, 

promoção de intercâmbios cultu-

rais e promoção de parcerias com 

outras associações culturais, tanto 

na cidade de Maputo, como em 

outras capitais provinciais e mes-

mo além fronteiras. A Kulungwana 

tornou-se assim num intervenien-

te activo na vida cultural nacional, 

ao promover os artistas moçam-

bicanos, estimulando o melhor da 

criatividade nacional. Para a reali-

zação de todas estas actividades, a 

Kulungwana contou sempre com 

o apoio e a disponibilidade de pa-

trocinadores, tanto ao nível da 
iniciativa privada como entre 
as representações diplomáticas 
acreditadas no país.
Para assinalar esta importante 
efeméride, a Kulungwana or-
ganiza um conjunto de eventos, 
de que se destaca uma exposi-
ção colectiva de artes plásticas, 
onde estarão presentes um gru-
po amplamente representativo 
de artistas que ao longo deste 
período tem participado nas 
diversas iniciativas da associa-
ção, tornando-se esta também 
num momento privilegiado de 
convívio entre artistas, patro-
cinadores e o público que tem 
estado sempre presente nas suas 
actividades.
Na mesma ocasião, será ainda 
lançada uma serigrafia assinada, 
em tiragem limitada, do artista 
plástico  Silvério  Sitoe, alusiva 
aos 10 anos da Kulungwana. 

A.S

Malangatana será homenageado no evento
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Quando temos um partido que nunca perdeu a liderança na governação de 

um país desde a luta de libertação nacional, o número de seus simpatizantes 

é bastante numeroso. Mas alguns simpatizantes sempre disfarçaram as suas 

preferências políticas. Talvez pelo cargo que ocupam nas instituições que 

dirigem.

Chega um momento em que perdem o espaço de manobra. Já não têm como disfar-

çar aquela imagem de que nunca teve uma ligação umbilical com o partidão. Refiro-

-me à primeira e última imagem deste informal. Na primeira aparece a imagem de 

Jeremias Timana, Presidente da Associação dos Sindicatos Independentes. Pelo que 

sabemos, os sindicatos são agremiações que normalmente estão do lado oposto do 

governo. Não é o que vemos nesta imagem. Na última imagem aparece o Presidente 

do Grupo Soico, Daniel David, acompanhado de Prakash Ratilal.

Não sabemos se é conscidência a não ocultação do crachá, do homem da Soico. 

Nesta imagem nem deu para esconder o crachá. Disfarçou bem para os menos 

atentos. Sabemos que muitos são membros do partido no poder no país. Mesmo 

que muitas vezes mostrem o contrário.

Agora existem membros que não têm como esconder este facto. Mostram aberta-

mente a filiação partidária sem nenhum receio. Outros até procuram alterar a in-

dumentária, dando um toque de moda, sem perder o foco, que é ostentar o símbolo 

do partidão. Vejam como a Governadora da Cidade de Maputo, Iolanda Cintura, 

procurou apenas fixar o símbolo do partido no seu vestido de capulana.

Outros preferiram ostentar a camisete. Foi o que fez a PCA do IGEPE, Ana Coane 

Senda, ao lado da Governadora da Cidade de Maputo e o Francisco Mucanheia, 

deputado da Frelimo, ladeando o Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, 

na terceira imagem. É preciso ter criatividade.

Falando sobre a questão da criatividade, para outros não é tão relevante. Não pro-

curam aparecer diferente dos outros membros da sua agremiação. Mesmo que apa-

reçam com veste comum, padrão idêntico não lhes preocupa. É o que nos surgiu 

quando vimos esta terceira imagem onde aparece o ex-PCA da empresa ENH, 

Nelson Ocoane, e o ex-presidente do Instituto Nacional de Petróleo, Arsénio Ma-

bote. Ambos de casacos. Isso para dizer que, independentemente das vestes com 

que aparecem nos eventos do partidão, sabem que são membros desta agremiação 

política. Não precisam esconder, para os que fazem isso. A verdade sempre vem à 

tona. Quem não sabe disso? 

Quem não sabe disso?
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Diz-se.
.. Diz-se

O 
administrador executi-
vo do United Bank for 
África (UBA), Hélder 
Chambisse, manifestou 

preocupação com as insistentes 

declarações do presidente da Con-
federação das Associações Econó-
micas (CTA), Rogério Manuel, 
sobre a situação financeira do seu 
banco.
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(Raul Senda)

Administração de UBA preocupado com as declarações do presidente da CTA 

Rogério Manuel agita

Foto: José Cabral
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Em voz baixa

-

16 anos sem Carlos Cardoso
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Lembram-se de Mário Go-

mes, um dinâmico empreen-

dedor formado pelo Instituto 

Comercial na década de 70? 

A maior parte dos nossos leito-

res não sabe quem é, mas conhece 

certamente os supermercados Luz 

e Marés, na capital, que foram por 

ele iniciados. Dois cancros terríveis 

afastaram-no do convívio habitual 

dos seus amigos em Maputo, mas 

ele aí está de novo. Desta feita, a 

partir da Ilha de Moçambique, 

onde acaba de lançar o seu mais 

recente empreendimento, o hotel 

boutique “Feitoria”, um nome que 

carrega parte da história da ilha. O 

 apresenta-lhe o hotel 

pelas palavras do próprio Mário 

Gomes.

Finalmente a “Feitoria”, na Ilha de 

Moçambique, ficou pronta.

Recordo que as Feitorias (no oce-

ano Índico) foram criadas por D. 

Feitoria: Um novo paraíso 
hoteleiro na Ilha de Moçambique

Manuel I(de Portugal), a partir de 

1505. Eram centro de trocas co-

merciais (o que hoje chamaríamos 

de Import/Export) dirigidas por 

um Feitor. 

Acredita-se que na Ilha de Mo-

çambique existiram sete. A que 

possuo deverá ter tido a sua pri-

meira forma no século XVII e deve 

ter sofrido acréscimos ao longo dos 

anos tendo a forma que hoje pos-

sui,  finalizada em 1780. Foi a única 

que resistiu aos tempos às mudan-

ças e às adaptações e alterações ao 

longo dos séculos … Possuo fotos 

de 2003 e era uma ruína total, um 

amontoado de pedras e de algumas 

paredes, praticamente todas elas 

sem tecto. Mas, mesmo assim, lá 

viviam muitas famílias que foram 

devidamente indemnizadas pela 

cedência do espaço.

Na verdade tudo isto aconteceu 

graças à Vivienne Van Heerden, a 

arquitecta de interiores que tanto 

nos orientou e esteve sempre dis-

ponível para atingirmos o nosso 

objectivo, também por causa do 

Jorge Forjaz de Brito que recupe-

rou as instalações na primeira fase e 

muito contribuiu para que a feitoria 

voltasse a ter vida e, finalmente, a 

Ângela (a minha esposa), por ter 

estado sempre comigo na concreti-

zação dos meus sonhos.

A cal que veio de Portugal 
A nova “Feitoria” foi inaugurada 

(no dia 10 de Novembro 16) com 

toda a pompa e circunstância, com 

a presença de todos os ilustres da 

Ilha e até a rainha lá estava. Apu-

rei que era neta do Régulo da Ilha 

mas todas a chamam de rainha e eu 

nada tenho contra. A inauguração 

teve direito a danças e cantares tra-

dicionais, “tufo”, brindes e até ca-

lorosos discursos, embora tudo não 

tenha demorado mais de três horas.

Tive um grupo de amigos, que se 

deslocou a propósito e para eles, o 

meu enorme agradecimento pelo 

calor e apoio humano que me de-

ram.

Curioso para mim foi o facto de ter 

demorado cinco anos a recuperar 

uma ruína de 1780. Mas ela foi re-

construída a preceito, com pedra e 

cal (a cal, veio em 17 contentores 

de Portugal) com vigas e vigotas de 

madeira, onde assentaram as lajetas 

de areia e cal) com uma área com 

cerca de 2.500 metros quadrados. 

Em Maputo, tinha construído em 

2011, o centro comercial Marés 

com 17 mil metros quadrados em 

apenas um ano.

Foi grande a preocupação em 

manter a traça arquitectónica, em 

cumprir sempre que possível, com 

regras e materiais que se usavam há 

400 anos. Cada quarto, para além 

do número, tem o nome de uma es-

peciaria, pressupondo que era nesse 

local que o feitor guardava essa es-

peciaria. Nos quartos existem pe-

dras de basalto (rolado) que era uti-

lizado nas naus como lastro, (e que 

hoje, no fundo do mar, são o pri-

meiro alerta de que ali está um na-

vio afundado). Porque o feitor era 

português, sete contentores de mo-

bílias foram encomendados à Índia, 

ao estilo moderno/contemporâneo,  

mas com a adição de algumas peças 

indianas, fruto da forte influência 

indiana e árabe na Ilha. 

Lutar sempre
Mas o que me veio a acontecer fez-

-me recordar a história das mulhe-

res, que durante o parto, por terem 

dores tão violentas, a natureza se 

encarrega de as fazer esquecer em 

poucos meses, para que possam 

voltar a conceber.  Assim estava eu 

durante cinco anos que lutei para 

conseguir levar a bom porto a mi-

nha iniciativa. E no dia em que lá 

dormi pela primeira vez, (notem 

que o nosso quarto está a menos 

de 5 metros do mar na maré cheia) 

estava tão feliz, mas tão feliz por 

estar vivo, estar bem comigo e com 

a minha vida, da obra feita, que 

esqueci todas as dores de cabeça e 

problemas que tive em construir,  

a 3 mil quilómetros de distância, 

onde nada existe e o que existe é a 

mais baixa qualidade do “made in 

China”.

Para mim valeu, estou orgulhoso e 

vaidoso do que fiz, e de tal modo 

“inchado” que à noite até tive difi-

culdades em caber na porta da en-

trada.

Agora só falta acabar a minha pró-

pria casa (que está a ser construída 

num pontão cercado de água) e a 

machamba de hortícolas. Preten-

do dedicar-me num breve futuro à 

agricultura e pesca e ser eu próprio 

o fornecedor preferencial de vege-

tais e peixe à “Feitoria”.

Recordo que a Ilha de Moçambi-

que, pelas suas singulares caracte-

rísticas é património mundial de-

clarado pela UNESCO.

NdR: adaptação do texto, título e 
subtítulos da responsabilidade do 

SAVANA
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A Rede HOPEM pretende recrutar um/a Gestor/a de conferências.

São exigidos para esta posição os seguintes requisitos: 

-

tras áreas afins 

-

manos com enfoque para assuntos de género 

-

net) e plataformas tecnológicas para partilha de informação e co-

nhecimento 

Os/as inteteressados/as deverão enviar os seus CV’s, acompanhados de car-

ta de apresentação, para o seguinte endereçoelectrónico:simposiomea@

gmail.com

Os termos de referência detalhados podem ser solicitados pelos mes-

mos endereços.

A data limite da entrega de candidaturas é 3 de Dezembro de 2016 

Importante: só serão contactados/as , os/as candidatos/as pré-seleccio-

nados/as. 

ANÚNCIO DE VAGANo âmbito da celebração do 46° ani-
versário da Cidade de Angoche,  assi-
nalado no dia 26 de Setembro de 2016, 
a WAATAANA e a  NIKHOLANE, 
Associações de Naturais e Amigos 
de ANGOCHE, tem a  elevada honra 
de convidar todos os Naturais, Ami-
gos, Simpatizantes  da Virgindade do 
índico - ANGOCHE e o público em 
geral, para assistir  o Lançamento da 
1ª Edição do Mosaico Cultural de 
ANGOCHE, a ter  lugar no dia 26 de 
Novembro de 2016, no Centro Cul-
tural da  Comunidade Mahometana, 
sita na Av. Albert Luthuli nº 291, das  
09H00 às 18H00. 

ENTRADA: 1000,00Mt. (Mil Meti-
cais). 

En’NheWé 

PUBLICIDADE
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ÍMPAR distinguida pela 3ª vez consecutiva

A 
Companhia de Seguros de 

Moçambique ÍMPAR re-

cebeu, recentemente, pela 

3ª vez consecutiva, a no-

tação AA-, atribuída pela Global 

Credit Ratings (GCR), mantendo 

assim a classificação recebida em 

Fevereiro e Outubro de 2015.

Num ano em que o ambiente 

económico tem sido desafiador, a 

análise da actividade da ÍMPAR 

realizada pela GCR demonstra a 

evolução do mercado de seguros 

em Moçambique, está com uma 

forte posição competitiva nos mer-

cados dos seguros Vida e Não Vida. 

A liquidez forte, apoiada por uma 

estratégia de investimento pruden-

te e estrutura de capital consisten-

te, apesar da exposição ao risco de 

mercado, são factores que também 

contribuíram decisivamente para 

que a ÍMPAR recebesse uma das 

maiores notações já atribuídas em 

Moçambique pela GCR. 

Esta distinção vem reafirmar o 

posicionamento da ÍMPAR como 

uma das maiores empresas segu-

radoras em Moçambique, com-

provando a sua robustez e vasta 

experiência no mercado segurador 

nacional.

Milhares de estudantes 
universitários de várias 
instituições do ensino 
superior, a maioria dos 

quais da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), tomaram parte 
em diversas manifestações inseri-
das no âmbito das celebrações do 
17 de Novembro, Dia Internacio-
nal do Estudante, promovidas, na 
cidade de Maputo, pela Associa-
ção dos Estudantes Universitários 
(AEU), com apoio do BCI e da 
UEM.

Num dia em que docentes e estu-

dantes partilharam reflexões, co-

nhecimentos e momentos de en-

tretenimento, uma marcha iniciada 

na estátua de Eduardo Mondlane 

deu arranque a um conjunto de 

actividades académicas, culturais e 

desportivas.

Ao longo do dia, entre as diver-

sas actividades levadas a cabo no 

Campus da UEM destacou-se a 

exposição de projectos académi-

cos produzidos por estudantes das 

diversas áreas académicas. Foram 

Universitários celebram 
dia de Estudante  

premiados os melhores trabalhos, 

caracterizados pelo seu alto nível 

de inovação tecnológica. Foram 

igualmente premiados, num am-

biente de euforia, os vencedores das 

partidas desportivas.

O conceituado músico moçambi-

cano, Valdemiro José, Embaixador 

do BCI, apimentou ainda mais o 

ambiente, no seu estilo característi-

co, conferindo mais animação, com 

bastante música, passos de dança, 

acompanhando as acções de di-

namização comercial, concursos e 

passatempos promovidos pelo BCI, 

e que deram, de igual modo, direito 

a valiosos prémios aos participan-

tes, entre bicicletas e prémios mo-

netários.

Para Rogério Lam, Director de 

Marketing do BCI “é para mim um 

grande prazer tomar parte nestas 

Comemorações, porque também 

fui estudante da Faculdade de En-

genharia da UEM. A nossa presen-

ça hoje representa mais um ano de 

sucesso da nossa excelente relação 

comercial e institucional com a 

UEM”.

A 
Vodacom inaugurou, 

na última quinta-

-feira, um Data Cen-

ter em Txumene, na 

Província de Maputo. Este 

novo empreendimento vem 

responder aos crescentes de-

safios do mercado com vista 

a garantir a continuidade dos 

Vodacom inaugura novo Data 
Center em Txumene

serviços da operadora de telefo-

nia móvel, que é o de promover 

e dinamizar a economia moçam-

bicana, apoiando as empresas na-

cionais.

Com a inauguração deste novo 

Data Center, a Vodacom vem re-

forçar a qualidade e disponibilida-

de da rede, podendo contar com 

equipamentos, sistemas de 

energia, de controlo ambiental 

e de conectividade altamente 

competentes, eficazes e efi-

cientes, que permitirão um 

elevado desempenho a todas 

as empresas que queiram tra-

balhar junto desta operadora.

O 
Millennium bim acaba de 
lançar às empresas a re-
alização de operações de 
Trade Finance, um pedido 

de emissão de garantias bancárias 

através da sua plataforma de In-

ternet Banking, www.millennium-

bim.co.mz.

Estas novas funcionalidades tra-

zem um conjunto de vantagens 

para as empresas, uma vez que re-

duzem significativamente o tem-

po de concretização dos processos, 

garantindo o acesso imediato e efi-

ciente à informação mais detalhada 

na fase de elaboração das propostas 

e permitem a criação de templates 

próprios.

Entre os serviços de trade finance 

disponíveis, os Clientes poderão 

Através do Internet Banking

Millennium bim disponibiliza 
serviços de Trade Finance e 
Garantias Bancárias

realizar pedidos de abertura de cré-

dito documentário de importação 

ou pedidos de abertura de remes-

sas documentárias de exportação, o 

que facilitará muito os processos de 

trocas comerciais das empresas. A 

actividade de trade finance é fun-

damental para todas as empresas 

exportadoras moçambicanas, por-

que garante o sucesso das suas ope-

rações internacionais, contribuindo 

para um maior equilíbrio da balan-

ça comercial do País.

O Millennium bim, através da 

disponibilização de novos serviços 

de internet banking, reforça o seu 

compromisso de estar sempre um 

passo mais à frente no mercado, 

disponibilizando aos seus Clientes 

a melhor oferta de produtos e ser-

viços bancários.
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POLICY BRIEF1 :
 “Pelo aumento das alocações orçamentais, prestação de contas 

e transparência no sector de Água e Saneamento”
Novembro de 2016

1. Introdução:
Cerca de 49% da população moçambicana não têm acesso à água segura2 , e 
nas zonas rurais, a situação é mais crítica. A falta de condições de saneamento 
também é muito preocupante: apenas 24% da população usam infra-estruturas 
melhoradas de saneamento, e 39% praticam o fecalismo a céu aberto3 , colocan-
do o país no top 10 a nível da África Subsaariana4 , e como um dos 10 países no 
mundo com a maior taxa de fecalismo a céu aberto5.  De acordo com o Inqué-
rito aos Orçamentos Familiares (IOF) 2008/9 , reiterado nos resultados do IOF 
2014/56, essa prática está fortemente ligada aos níveis de pobreza. 

Para a mudança da situação, é fundamental que os diferentes actores – Governo 
de Moçambique (GdM), Parlamento, Parceiros de Cooperação, Sociedade Civil 
e Sector Privado - desenvolvam a capacidade de monitorar a alocação e execu-
ção orçamental no sector de Abastecimento de Água e Saneamento de forma 

despesas de investimento e funcionamento. 

Apesar dos progressos feitos com a inclusão, na arquitectura orçamental do Plano In-
tegrado de Saneamento (PIS), a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Sane-

-

Com este Informe de Políticas (Policy Brief), o FMO pretende analisar e discutir 
implicações, riscos, constrangimentos, e recomendações ligadas à alocação e 
execução do OE no sector de Água e Saneamento, com o potencial de serem 

-

acesso e uso da água e saneamento seguros.

2.Implicações e riscos da falta de acesso e uso da água segura e saneamento 
adequado
O consumo de água imprópria e uso de saneamento inadequado constituem 
enormes ameaças à saúde individual e pública e têm sido das principais causas 
das parasitoses intestinais, bilharziose, desnutrição crónica e outras doenças. 
Além disso, o sector tem um impacto económico determinante para a redução 
da pobreza e o desenvolvimento socioeconómico no país7 , pois gera, em média, 
retornos na ordem dos US$5,50 para cada dólar investido8 . 

Em 2011, um estudo realizado pelo Programa de Água e Saneamento do Banco 

Estado moçambicano cerca de 130 milhões de Dólares (USD) por ano, o equi-
valente a 6 USD por moçambicano por ano, e 1.2% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional9.  Os custos são tangíveis desde as perdas de tempo dos cidadãos 
para o acesso e uso, ocorrência de doenças e mortes e os gastos pelo tratamen-

aos custos indirectos relacionados com a perda de produtividade das pessoas 
afectadas.

Se apenas uma pequena parte do dinheiro usado no tratamento de problemas 
de saúde causados pela falta de saneamento fosse direccionada à melhoria dos 
serviços de saneamento e à mudança de comportamento, um número muito 
maior de pessoas teria uma vida mais saudável. Mais crianças morrem de diar-
reia do que de HIV e SIDA, malária e sarampo juntas. 

-
to adequado e as metas dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
não foram alcançadas. Grande parte do bolo do OE é utilizado para aliviar o 
impacto e consequências da precariedade destes serviços.

O OE alocado ao sector de Água e Saneamento - que é um dos principais indi-
cadores sociais do Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019 - não 

-
dos pelo GdM na Declaração de Ngor, no Painel de Alto Nível sobre Água e 
Saneamento (SWA)10 -
volvimento económico e social - o subsector de Saneamento é de investimento 
fundamental porque gera em média retornos económicos de 5 USD para cada 
dólar investido.11 

3.Constatações sobre a alocação e execução do Orçamento de Estado (OE)
-

tal para o sector de Abastecimento de Água e Saneamento - que permita 
ver com maior clareza os investimentos feitos nas sub-componentes de 
água rural, peri-urbana e urbana. De momento, os recursos alocados ao 
sector são agregados e subordinados de forma geral, dentro da arqui-
tectura orçamental, ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos (MOPHRH), o que afecta sobremaneira a transparência 
orçamental e a capacidade da Sociedade Civil para fazer a monitoria e 

prestação de serviços de água e saneamento. Esta situação revela-se alta-
mente preocupante por várias razões:

a) Necessidade de incrementar a alocação de fundos no sector de Água 
e Saneamento

O FMO prevê que se o GdM continuar com o ritmo actual de alocações 
não vai conseguir alcançar as metas do PQG. 

Ilustração 1: Dotação e realização do OE no sector de Água e Saneamento (em 

Fonte: CGE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; REO 2015 (Janeiro-

b) Vulnerabilidade externa
Os fundos internos do OE no sector de Água e Saneamento (vide ilus-

Ilustração 2: Rácio fundos internos e fundos externos no sector de Água 
e Saneamento (em MT)

O FMO advoga para um incremento substancial de fundos internos do OE 
alocados ao sector de Água e Saneamento para reduzir os riscos da vulne-
rabilidade externa. 

c) Despesas de investimento e de funcionamento
Nota-se que o GdM prioriza a alocação de fundos para despesas de inves-

sector de Água e Saneamento acompanhar e gerir os investimentos a todos 
os níveis. Esta circunstância é preocupante por várias razões.
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Durante o Diálogo de Alto Nível sobre Saneamento e Água para Todos (SWA) 

humanos limitados no sector ao nível local e comprometeu-se a alocar 40% 
dos recursos para água, saneamento e higiene ao nível distrital e municipal 
(vide capítulo 3 parágrafo g).

O FMO advoga para um incremento substancial dos recursos de funciona-
mento e ter um balanço mais sustentável entre fundos de investimento e fun-
cionamento, com priorização do nível local - distrital e municipal.

d) Fundo de Infra-estruturas Distritais (FID)

Plano Económico e Social e Orçamento Distrital (PESOD) com o Balanço do 
-

não constam dos PESODs12

realizações reportadas não existem no terreno ou foram iniciadas mas aban-
donadas.
O FMO advoga para um incremento de fundos do OE ao sector, com espe-
cial foco para a componente de funcionamento, com vista a possibilitar uma 
maior supervisão e acompanhamento dos projectos a serem implementados 
por parte dos quadros do nível central, provincial e distrital.  

e) SISTAFE / e-SISTAFE

Continua extremamente difícil para Sociedade Civil ter uma imagem real 
sobre os fundos públicos alocados e gastos no sector de Abastecimento de 
Água e Saneamento. A única possibilidade, dispendiosa, é de analisar os pro-

-
cipais relatórios OE, Conta Geral do Estado (CGE) e Relatório de Execução 
Orçamental (REO).

Uma estratégia para melhorar a transparência na alocação orçamental no 
sector de Abastecimento de Água e Saneamento é de que as instituições go-
vernamentais com mandato para o efeito, a todos níveis, inscrevam projectos 

Estado (SISTAFE). 

f) Previsibilidade na execução de desembolsos

sector de Água e Saneamento, sobretudo nos primeiros 6 meses de cada ano, 
e tem implicações negativas na realização das actividades do PQG 2015-2019. 
Em geral, os fundos demoram demasiado tempo sob a responsabilidade da 
Direcção Nacional do Tesouro (DNT), por exemplo nos primeiros 6 meses 
do ano 2015 (vide REO 2015 Janeiro - Junho) a taxa de realização no sector 
de Águas foi de críticos 8.5%, comparado com já baixos 29.2% pelo mesmo 
período do ano 2014.

g) Compromissos internacionais assumidos pelo GdM
Na Conferência Africana de Saneamento AfricaSan II em 2008, o GdM, assi-
nou a Declaração de -
cas no OE para programas de saneamento e higiene, com um valor mínimo 
de 0.5% do PIB (ponto 6 da Declaração).13 

Em Julho 2011, o Banco Mundial mostrou que Moçambique investe menos de 
0.1% do PIB14  para o saneamento, o que está em contradição com o compro-
misso de eThekwini, não obstante os avanços registados com a inclusão do 
PIS na estrutura orçamental. 

aumentar anualmente o orçamento ao sector de saneamento e higiene - sem 
incluir água - até alcançar um mínimo de 0.5% do PIB até 2020 (ponto 3 da 
Declaração) assim como de mobilizar o apoio aos níveis políticos mais altos 
do Estado para que o subsector de saneamento e higiene receba a atenção 
que merece (ponto 2 da Declaração).15

Em 2014, no Diálogo de Alto Nível para o Saneamento e Água para Todos 
(SWA), o GdM comprometeu-se a i) investir no mínimo 40% dos recursos 
ao sector de Água e Saneamento para o abastecimento de água rural e sa-
neamento ao nível distrital e municipal; ii) Aumentar de forma contínua o 
orçamento em uma das seguintes três formas: % do PIB (mínimo 0.5% até 

máximo 5%), % de crescimento em relação as despesas nacionais totais ou 
em relação ao ano anterior,16

entre os vários Ministérios e Direcções responsáveis pelo sector de Água e 
Saneamento, assim como promover a descentralização de fundos e forta-
lecer as capacidades dos recursos humanos a nível local.

h)Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
O sector de Água e Saneamento é também importante para as áreas trans-
versais, tais como a saúde, educação, equidade de género e social. 

O FMO advoga pela priorização de investimentos no sector, de rever os 

ODS assim como a aprovação da Visão 2013 como o principal documento 
orientador do sector na implementação de planos, políticas e programas.

4. Recomendações:
A DNAAS, em coordenação com a Direcção Nacional do Plano e Orça-
mento (DNPO) do Ministério de Economia e Finanças (MEF) deve criar 

para melhorar o acompanhamento do orçamento gasto para os serviços de 
abastecimento de água.

O – GdM, Parlamento, Parceiros de Cooperação, Sociedade Civil e Sector 
Privado devem aumentar a sua capacidade para monitorar a alocação e 

uma melhor e transparente visualização dos recursos - despesas de inves-
timento e funcionamento. 

O GdM deve incrementar de forma substancial os fundos internos do OE 
alocados ao sector de Água e Saneamento para reduzir os riscos da vulne-
rabilidade externa. 

O GdM deve incrementar os fundos do OE ao sector, com especial foco 
para a componente de funcionamento, com vista a possibilitar uma maior 
supervisão e acompanhamento dos projectos a serem implementados por 
parte dos quadros do nível central, provincial e distrital.  

A AR deve aprovar um dispositivo legal que determina que uma % dos 
fundos do FID sejam preferencialmente utilizados para infra-estruturas 
com impactos imediatos na melhoria das condições de vida da população, 
como sejam a água, saneamento, estradas, etc. (vide capítulo 3 paragrafo 
c)17. 

O Ministério da Economia e Finanças (MEF) e a Assembleia da República 
(AR) devem introduzir uma nova Unidade Funcional (UF) no SISTAFE / 
e-SISTAFE, a Unidade de Monitoria (UM)18. 

*****************************************************************************
SOBRE O FÓRUM DE MONITORIA DO ORÇAMENTO
O FMO – Fórum de Monitoria do Orçamento é uma plataforma de Orga-
nizações da Sociedade Civil focalizadas e interessadas na área de Gestão 
de Finanças Públicas.
O fórum tem como principal objectivo fortalecer a capacidade de acção 

grupos menos favorecidos. 

1Elaborado com base numa ampla revisão da literatura, relatórios e estudos produzidos em Moçambique, olhando não exclusiva-

adoptando uma abordagem inclusiva com o objectivo de elaborar conclusões e recomendações que têm o potencial e a praticabilida-
de de serem implementadas a curto e médio prazos com efeitos positivos e sustentáveis ao longo prazo. Para reforçar os resultados da 
pesquisa foram realizadas visitas ao terreno e entrevistas com vários representantes do GdM, Parceiros de Cooperação e OSCs com 
profundo conhecimento sobre o sector de Água e Saneamento, nomeadamente a DNAAS, Agência Suíça para o Desenvolvimento e a 
Cooperação (SDC), WaterAid em Moçambique, o CIP, Programa de Água e Saneamento do Banco Mundial (WSP), Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), Department for International Development (DFID), Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança 
(ROSC), Programa do Water Integrity Network (WIN) e a HELVETAS Swiss Intercooperation. A elaboração do Policy Brief foi feita 
de maneira participativa, contando com a colaboração de todos os membros do FMO através de encontros de consulta e debates.
  2UNICEF & WHO (2015): 25 Years of Progress on the Sanitation and Drinking Water: Update and MDG Assessment
  3Idem
  4Idem 
  5Idem
  6Vide Inquérito aos Orçamentos Familiares 2008/9.
 7WSP (2011): Impactos económicos da falta de saneamento em África, Moçambique.

  8Hutton, Guy, e Laurance Haller, Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global Level, Organização 

Mundial de Saúde, Genebra, 2004.

  9Idem WSP (2011).

 10Do acrónimo em inglês SWA (Sanitation and Water for All), vide nota de rodapé 3 no policy brief.

  11Hutton, Guy e Laurence Haller (2004): Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global Level, Gen-

ebra: Organização Mundial de Saúde.

 12CIP (2012): Relatório Nacional de Rastreio da Despesa Pública de 2012: 14-15.

 13The eThekwini Declaration and the AfricaSan Action Plan. Documento assinado na Conferencia de AfricaSan II sobre saneamento e higiene, 

em Durban. África de Sul, Fevereiro 2008.

 14Bethony et al, Lancet 2006; 367: 1521 -1532.

  15The Ngor Declaration on Sanitation and Hygiene. Documento assinado na Conferencia de AfricaSan IV, em Dakar. Senegal, em Maio de 2015.

 16 Vide http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/political-prioritization/2014-hlm/.

 17CPO (2013): Parecer da Comissão do Plano e Orçamento a Conta Geral do Estado (CGE) 2013.

  18A designação dos órgãos ou instituições do Estado que exercem funções de UF é objecto de Diploma do Ministro que superintende a área 

de Finanças, em conformidade com o disposto nos n.os 7, 5 e 4 dos art. 12, 13 e 14, respectivamente, do Regulamento do SISTAFE; fonte: MEF 

(2015): Balanço da Reforma da Administração Financeira do Estado 2002-2014 e Perspectivas para 2015-2019: 17.
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Foi oficialmente lançado o Fó-
rum de Jornalistas Pró-con-
servação da Biodiversidade, 
um órgão que tem como ob-

jectivo a promoção e conservação 

da biodiversidade, através da divul-

gação de conteúdos jornalísticos 

para a gestão sustentável de recur-

sos naturais. O evento teve lugar 

em Pemba, Cabo-Delgado, de 16 a 

17 de Novembro do ano em curso.

A oficialização do fórum foi feita 

por 25 jornalistas de diversos ór-

gãos de informação, provenientes 

de dez províncias do País.

Jornalistas juntos na conservação da Biodiversidade
Fortalecer o papel dos media na 

disseminação da informação sobre 

conservação e utilização de recur-

sos naturais em Moçambique e 

criar um mecanismo de articulação 

entre Organizações da Sociedade 

Civil que trabalham na gestão de 

Recursos Naturais com os meios de 

comunicação social, para a colecta 

de dados, tratamento e divulgação 

de informação sobre a gestão de re-

cursos naturais estiveram também 

por detrás da iniciativa.

A ideia surgiu no âmbito dos es-

forços desencadeados pelo Fundo 

visando promover uma boa Go-

vernação na Gestão de Recursos 

Naturais. Nesse contexto, os órgãos 

de comunicação social têm vindo a 

merecer especial atenção por parte 

da organização.

Como resultado, várias sessões de 

capacitação e troca e experiência 

envolvendo jornalistas decorreram 

nos últimos doze meses, com pro-

gressos assinaláveis na divulgação 

da situação actual da gestão, explo-

ração e comercialização de recursos 

naturais.

Segundo Rito Mabunda, Coorde-

nador do Programa de Florestas no 

-

-se urgente a institucionalização do 

relacionamento entre os media e as 

organizações da sociedade civil que 

trabalham na gestão de recursos 

naturais para fortalecer a contri-

buição dos órgãos de comunicação 

social no processo”.

Aliás, Mabunda explicou que o 

interesse de constituir um grupo 

de trabalho organizado foi expres-

samente manifestado pelos jorna-

listas que participaram na reunião 

sobre Governação Florestal em 

Nampula, de 27 a 29 de Abril de 

2016, tendo sido em resposta a essa 

de 16 a 19 de Novembro de 2016, 

a reunião do lançamento do Fórum 

de Jornalistas Pró-conservação.

No encontro de Pemba, além da 

assinatura do acto constitutivo da 

agremiação, foi também discutido 

o Plano de Acção para o próximo 

ano. A intercalar as discussões, 

houve sessões de apresentação so-

bre vários temas, incluindo os desa-

fios do jornalismo investigativo em 

Moçambique.

Na ocasião, foram destacados vários 

constrangimentos, nomeadamente 

a capacitação dos jornalistas, a falta 

de recursos humanos, financeiros e 

materiais e o contexto político que 

se vive no País.

O 
Barclays Bank Moçam-
bique (BBM) e a Revista 
Exame iniciaram, na últi-
ma quinta-feira, um ciclo 

de conferências denominado “Par-
ceiros Económicos de Moçambi-
que”, com vista a analisar e debater 
as relações económicas com os di-
versos parceiros de Moçambique.

Neste âmbito, entre os temas do 

primeiro dia de debates estiveram 

as relações entre Moçambique e a 

União Europeia, e de que forma 

esta parceria pode ajudar no cresci-

mento de Moçambique. Recorde-

-se que a União Europeia investiu, 

no período de 2013 a 2014, cerca de 

1 bilião de euros em Moçambique, 

facto que acelerou o crescimento da 

Barclays e Revista Exame discutem relações económicas
economia a nível interno mesmo 

tendo decrescido significativamen-

te nos últimos tempos.

Durante o evento, o vice-ministro 

da Indústria e Comércio, Ragendra 

de Sousa, destacou a importância 

de se discutir a vida económica do 

país. Para Sousa, o problema do 

país tem causas estruturais, agora 

agravadas pela crise da dívida, e que 

o preço internacional das matérias-

-primas exportadas por Moçam-

bique está a recuperar e “já não é 

desculpa”.

A antiga Primeira-ministra e actual 

Presidente do Conselho de Admi-

nistração do Barclays Moçambi-

que, Luísa Diogo, também esteve 

presente na primeira sessão e pediu 

serenidade e confiança no sistema 

financeiro, afirmando que não há o 

que temer, pois o país possui regu-

ladores experientes.

“Sente-se um certo stress no sis-

tema financeiro e temos de repor 

a confiança. E confiar também, 

como dirigentes de bancos, que o 

nosso regulador sabe muito bem o 

que está a fazer e que não estamos 

sozinhos neste processo”, afirmou 

Luísa Diogo.

Por sua vez, o embaixador da União 

Europeia em Moçambique, Sven 

Burgsodorf, reiterou que a “União 

Europeia é um parceiro comercial 

importante para Moçambique, 

sendo o seu principal parceiro de 

exportação e o quarto parceiro de 

importação, depois da China, Áfri-

ca do Sul e Índia”.

A 
empresa Ecocarga, Lda. 

anunciou, na quinta-feira 

finda, na cidade de Ma-

puto, o rebranding da sua 

marca comercial, que será agora 

denominada como Print4You. O 

evento da apresentação da nova 

marca  foi presidido pela CEO 

da Print4You, Patrícia Teles, num 

Ecocarga, Lda. agora é Print4You
ambiente descontraído que con-

tou com diversas personalidades do 

meio empresarial moçambicano.

De acordo com Patrícia Teles, o 

rebranding surge numa fase em 

que a empresa se encontra em cres-

cimento e justifica-se pelo facto 

de o nome Print4You estar mais 

adequado à sua actividade que se 

resume em quatro principais áreas, 

nomeadamente, o Outsourcing de 

Impressão, a Assistência Técnica 

de Impressora, Centros de Cópias 

e Comercialização de consumíveis, 

tais como tonners e tinteiros.

O Outsourcing de impressão foi 

destacado pela CEO da Prin-

t4You como sendo actualmente o 

seu principal core business, com 

soluções inovadoras que visam so-

bretudo facilitar o desempenho 

das empresas, pequenas, médias ou 

multinacionais.

De referir que a nova aposta tra-

duz-se num serviço integrado de 

assistência, através de um fee men-

sal que disponibiliza equipamentos 

de impressão modernos, de marcas 

líderes de mercado, com assistência 

técnica 24 horas por dia, sete dias 

por semana, 365 dias por ano, atra-

vés de um call center ou da desloca-

ção de um técnico ao local da ava-

ria, bem como a reposição de mais 

tonners e tinteiros, sem qualquer 

custo adicional. 
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1. Processo de Inscrição

 Os interessados deverão candidatar-se a uma única Faculdade/Extensão/
Centro de Ensino à Distância. 

 Só irão frequentar os cursos da UCM os candidatos que tiverem concluído 
todos os requisitos da 12.ª classe ou equivalente.

 O formulário pode ser adquirido nos locais de inscrição.
 O período de inscrições referente ao ano académico de 2017 decorrerá de 

acordo com a informação que consta da tabela abaixo:

Celebrando Qualidade 
e Inovação

Edital 2017
12/10/2016

+Informações: www.ucm.ac.mz

INSCRIÇÕES PARA NOVOS INGRESSOS
ANO ACADÉMICO 2017

2. Documentos a anexar ao formulário no acto da entrega:

  Fotocópia autenticada do documento de identidade. 
  

cancelamento automático da matrícula.
 

-
ro;

maiores de 18 anos).

3. Taxas de Inscrição

 

Início Término Local 
 
 
01/12/2016 

 
 
31/01/2017 

Faculdades / Extensões da UCM: (Beira, Búzi, Chimoio, 
Cuamba, Gurúè, Maputo, Lichinga, Milange, Muanza, 
Nampula, Pemba, Quelimane, Tete e Nacala-Porto) e 
Secretarias das Dioceses e Arquidioceses para as 
restantes Províncias. 

03/10/2016 04/11/2016 Centro de Ensino à Distância 

 
Licenciatura 

Nacionais SADC Outros 

1.700,00 Mts 2.350,00 Mts 2.700,00 Mts 

 
Mestrado  

Nacionais SADC Outros 

1.500,00 Mts 1.650,00 Mts 3.400,00 Mts 

Doutoramento 2.000,00 Mts 2.850,00 Mts 4.200,00 Mts 

4. Período de Matrículas

As matrículas e propinas para os cursos presenciais decorrerão no perío-

 As matrículas e propinas para o Centro de Ensino à Distância decorrerão 

5. Taxas das Matrículas

 
 
Licenciatura 

Nacionais SADC Outros 

3.000,00 Mts  
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

5.800,00 Mts  
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

6.700,00 Mts  
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual  

 
 
Mestrado 

Nacionais SADC Outros 

3.600,00 Mts 
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

5.400,00 Mts 
 acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

7.200,00 Mts 
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

Doutoramento 10.000,00 Mts 
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

12.500,00 Mts 
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

14.500,00 Mts 
acrescidos de 10% 
do valor da propina 
anual 

Para efeitos de pagamento de matrícula e propina, o estudante deverá dirigir-se à Facul-
dade que vai frequentar para obter o NIB individual.

 

Faculdades N.º da Conta Banco Contacto 

Agricultura 
(FAGRI)  

Conta 525 012 51 Mzn  
            157 236 613 Mzn  
NIB 000 100 000 005 250 125 157 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258  27 16 27 32 
Fax: + 258  27 16 27 33  

Gestão de Turismo e 
Informática (FGTI)  

  Conta 683 818 97 Mzn  
  NIB 000 105 207 061 500 000 392 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258  27 22 19 69  
Fax: + 258  27 22 17 20  

Direito (FADIR)  Conta 511 974 74 Mzn  
NIB 000 101 817 021 400 000 128  

Millennium 
Bim  

Tel: + 258  26 21 61 77  
Fax: + 258  26 21 57 65  

Educação e 
Comunicação (FEC)  

Conta 511 342 30 Mzn  
NIB 000 101 927 031 300 069 156  

Millennium 
Bim  

Tel: + 258  26 21 65 21  
Fax: + 258  26 21 54 68  

Ciências Sociais e 
Políticas (FCSP)  

Conta 161 236 408 Mzn  
NIB 000 104 097 091 400 081 531 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258   24 21 76 26  
Fax: + 258  24 21 76 26  

Engenharia (FENG)  Conta 104 300 803 Mzn  
            142 418 020 Mzn  
NIB 000 105 187 071 400 080 382 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258   25 12 24 73  
Fax: + 258  25 12 24 73  

Ciências de Saúde 
(FCS)  

Conta 602 412 69 Mzn  
NIB 000 101 087 051 300 066 147  

Millennium 
Bim  

Tel: + 258 23 31 18 91 
Cell.: 82 00 91 323  
Fax: + 258 23 31 36 02  

Economia e Gestão 
(FEG)  

Conta 725 246 70 Mzn  
NIB 000 101 217 011 400 000 107  

Millennium 
Bim  

Tel: + 258 23 32 93 73 
Fax: + 258  23 32 9376  

Gestão dos 
Recursos Naturais e 
Mineralogia 
(FAGRENM) 

 
Conta 142 416 468 Mzn  
NIB 000 105 177 101 500 000 144 

 
Millennium 
Bim  

 
Tel: + 258  25 22 49 86  
Fax: + 258  25 22 49 86  

Centro de Ensino à 
Distância (CED)  

Conta 105 377 697 Mzn  
NIB 000 103 197 081 500 390 534 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258  23 32 64 05  
Fax: + 258  23 32 64 06  

Extensão de 
Lichinga  

Conta 241 082 928 Mzn  
NIB 000 105 227 111 400 037 252 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258  26 94 19 56  
Fax: + 258  21 01 76 37 
Cel: +258 844159760  

Extensão de Gurúè  Conta 278 408 625 Mzn 
  NIB 000 100 000 027 840 862 557 

Millennium 
Bim  

Tel: + 258   24910259 
Fax: + 258   24910260 

Extensão de Nacala   Conta 304595805 
NIB 000 100 000 030 459 280 557 

Millennium 
Bim 

Tel: + 258   26526000 
 

-

Extensões da UCM.  
-

7.Devolução 

Não haverá devolução dos valores de Propinas, Matrículas, Taxas de 
Exame e Testes já pagos, nem transferência dos mesmos para o benefício 
de outros estudantes da UCM ou de outras instituições. 

8. Início das aulas

 
 A abertura do ano lectivo será no dia 17 de Fevereiro de 2017;
 

 
de 2017.

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

6. Números de Contas e NIB das Faculdades/Extensões
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 FACULDADE DE AGRICULTURA (FAGRI) - CUAMBA 

 
Curso/Programa 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau / Pré-
requisitos 

Licenciatura em Direito  4 Anos/Pós-Laboral  Cuamba Português Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ciências 
Agrárias 

4 Anos/Laboral Cuamba Português Matemática 
Química 
Biologia 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração Pública 

4 Anos/Pós-Laboral 

 

Cuamba Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão, 
Administração Hospitalar 

4 Anos/Pós-Laboral 

 

Cuamba Português Português 
Inglês 

Matemática 

12º Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão, 
Administração 
Educacional 

4 Anos/Pós-Laboral  Cuamba Português Português 
Inglês 

12º Classe ou 
equivalente 

Mestrado em Solos e 
Agricultura Sustentável 

2 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Cuamba Português Nenhuma Licenciatura 
em Ciências 

Agrárias 

Mestrado em 
Desenvolvimento Rural, 
Regional e Extensão 

 
2 Anos/Pós-Laboral 

 
Cuamba 

 
Português 

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em Ciências 

Agrárias 

Mestrado em Gestão de 
Informação Agrícola e 
Agricultura de Precisão 

 
2 Anos/Pós-Laboral 

 
Cuamba 

 
Português 

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em Ciências 

Agrárias 

Mestrado em 
Administração Pública 

2 Anos/Pós-Laboral  Cuamba Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração Educacional 

2 Anos/Pós-Laboral  Cuamba Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Psicopedagogia 

2 Anos/Pós-laboral 
 

Cuamba Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em  
Desenvolvimento  

Económico Regional e 
Local  

2 Anos/Modular  Pemba 
 

Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Tecnologias  
da Informação 
Especialidade:  

 Data Base 
Administration  

 
2 Anos/Blended 
Learning  

 
Pemba 

 

 
Português   

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

IT ou áreas 
afins 

 

Mestrado em Tecnologias  
da Informação 
Especialidade:  

 Systems Network 
Administration  

 
2 Anos/Blended 
Learning  

 
Pemba 

 

 
Português   

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

IT ou áreas 
afins 

Mestrado em Tecnologias  
da Informação 
Especialidade:  

 Software Engineering  

 
2 Anos/Blended 
Learning  

 
Pemba 

 

 
Português   

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

IT ou áreas 
afins 

 

Mestrado em  
Desenvolvimento  
Sustentável e Gestão de 
Turismo  

 
2 Anos/Modular  

 
Pemba 

 
Português   

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em 
Administração Pública  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Pemba 

 
Português   

 
Nenhuma 

Licenciatura em 
QA 

Mestrado  em Gestão e 
Administração de 
Negócios (MBA) 

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Pemba 

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura em 
QA 

 

Mestrado em Direito 
Especialidades:  

 Administrativo 
 Penal   
 Civil  
 Empresarial  
 Fiscal  

 
 
2 Anos/Pós-laboral  

 
 

Pemba 
 

 
 
Português   

 
 

Nenhuma 

 
 

Licenciatura em 
QA 

 FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

Língua de 
ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau / Pré-
requisitos 

Licenciatura em Gestão 
de Turismo e Hotelaria  

4 Anos/Laboral e 

Pós-laboral  

Pemba Português   Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em  
Tecnologias da 
Informação  

4 Anos/ Laboral e 

Pós-laboral  

 
Pemba 

 
Português   

Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
 

Licenciatura  em 
Psicopedagogia e 
Ensino de  
Empreendedorismo  

4 Anos/Laboral e 

Pós-laboral  

 
Pemba 

 
Português   

Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
 

Licenciatura em 
Administração  
Pública  

4 Anos/Laboral e  
Pós-laboral  
  

 
Pemba 

 
Português   

Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
e Administração 
Educacional  

(para Bacharéis)  

 
1 Ano/Pós-Laboral 

 
Pemba 

 

 
Português   

 
Português 

Inglês 

 
Bacharelato 

Licenciatura em Gestão 
do Meio Ambiente e 
Recursos  

Naturais  

 
4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

 
Pemba 

 
Português   

Português 
Inglês 

Química  

12ª Classe ou 
equivalente 

 
 

Licenciatura  em  

Contabilidade e 
Auditoria  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

 
Pemba 

 

 
Português   

Português 
Inglês 

 Matemática 
 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em Direito  4 Anos/Laboral e   
Pós-Laboral  

 
Pemba 

 

 
Português   

Português 
Inglês 

 História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

 
Pemba 

 
Português   

Português 
Inglês      

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

 
Pemba 

 
Português   

Português 
Inglês      

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos

Mestrado em Gestão e 
Administração 
Educacional  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Pemba 

 

 
Português   

 
Nenhuma 

 
Licenciatura 

em QA 

Mestrado em Sistemas 
de Informação 
Geográfica e Monitoria 
de Recursos Naturais  

 
 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
 

Pemba 
 

 
 
Português   

 
 

Nenhuma 

 
 

Licenciatura 
em QA 

Curso Técnico 
Profissional de Turismo  

1 Ano/Laboral Pemba  Português  Disciplinas 
relacionadas 
com área de 

Ciências 
exactas 

10ª e 12ª 
Classes 

 

 FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em Direito  
 

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Administração  
Pública   

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Ciências Religiosas e 
Educativas  

 
4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

Português 
Inglês 

História 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Tecnologias  da 
Informação  

 
4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

Português 
Inglês 

Matemática 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Ciências Políticas e 
Sociais  

 
4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

  
12ª Classe ou 
equivalente 

Mestrado em 
Administração  
Pública  

 
2 Anos/Pós-
Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Direito 
Especialidades:  

 Fiscal  
 Civil  
 Administrativo  
 Penal   
 Empresarial  

 
 
 
2 Anos/Pós-
Laboral  

Nampula  

 
 

 
Português Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Doutoramento em 
Direito 

3 Anos/Pós-
Laboral Nampula 

 
Português Nenhuma 

Mestrado em 
QA 

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em Serviço 
Social  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Educação Social  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Educação de Adultos e 
Intervenção 
Comunitária  

 
4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Português 

Inglês 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura  em 
Gestão de  
Marketing  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
de Desenvolvimento  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Psicopedagogia  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Educação de Infância  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Nampula Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Gestão de  
Publicidade  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral 

Nampula  Português Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Nampula  Português Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Auditoria  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Nampula  Português Português 
Inglês 

 Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
Estratégica de 
Comunicação  
Corporativa  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral 

Nampula  Português Português 
Inglês 

 Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Gestão de Recursos 
Humanos e Relações 
Laborais 

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Nampula  Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
e Administração 
Educacional  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Relações Públicas e 
Comunicação 
Estratégica 

4 Anos/Laboral e   
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

Matemática

12ª Classe ou 
equivalente 

 FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

Língua de 
ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau / Pré-
requisitos 
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Licenciatura em 
Comunicação para o 

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português  
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Desenvolvimento  

Licenciatura em 
Jornalismo  

4 Anos/Laboral e  
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Desenvolvimento 
Comunitário 

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Nampula  Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Mestrado em Gestão  e  
Administração  
Educacional  

 
2 Anos/Pós-Laboral 

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em Educação 
de Adultos e 
Intervenção 
Comunitária  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em 
Comunicação para o 
Desenvolvimento  
 

2 Anos/Pós-Laboral  Nampula  Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Gestão do 
Desenvolvimento  
 

2 Anos/Pós-Laboral  Nampula  Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Educação 
Social  

2 Anos/Pós-Laboral  Nampula  Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em 
Antropologia  
Aplicada ao 
Desenvolvimento  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em Gestão de  
Marketing e 
Comunicação 
Empresarial  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios  
 

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Mestrado em Gestão 
Estratégica de 
Comunicação 

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Nampula  

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Corporativa  
 

Mestrado em 
Psicopedagogia  
 

2 Anos/Pós-Laboral  Nampula  Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Gestão de 
Recursos Humanos 

2 Anos/Pós-Laboral Nampula Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Doutoramento em 
Comunicação  

3 Anos/Pós-Laboral Nampula Português Nenhuma Mestrado em 
Ciências de 

Comunicação 
ou áreas afins 

Doutoramento em 
Inovação Educativa  

3 Anos/Pós-Laboral Nampula Português Nenhuma Mestrado em 
Ciências de 

Educação ou 
áreas afins 

 
 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE  

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em Ciência 
Política e Relações 
Internacionais  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Gestão do  
Desenvolvimento  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Desenvolvimento 
Comunitário  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em Direito  4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

 FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO  

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas para 

inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura  em 
Engenharia  Alimentar  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral  

Chimoio  Português  Biologia 
Química 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Engenharia Civil  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio 
 

Português  Química 
Física  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Administração  
Pública  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Tecnologias  da 
Informação  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/ Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

Matemática  
 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
de Recursos  
Humanos  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração e Gestão 
de Empresas  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Contabilidade e  
Auditoria  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

 Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração e Gestão 
Hospitalar  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral  

Quelimane  Português  Português 
Inglês 

 Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ética, 
Cidadania e 
Desenvolvimento  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

 
Quelimane 

 
Português 

Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios (MBA) 

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Gestão e  
Administração 
Educacional (MA) 

 
2 Anos /Pós-
Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Mestrado em 
Tecnologias da 
Informação  

2 Anos/Blended 
Learning  

 
Quelimane   

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em IT ou áreas 

afins 

Mestrado em Ciências 
Políticas: Governação e 

 
 

 
 

 
 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura 

Relações  
Internacionais  

2 Anos/Pós-Laboral  Quelimane  Português  em QA 

Mestrado em Direito 
Especialidades:  

 Administrativo  
 Penal   
 Civil  
 Empresarial  
 Fiscal  

 
 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
 
Quelimane  

 
 
Português  

 
 

Nenhuma 

 
 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Administração  
Pública   

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Gestão de 
Desenvolvimento  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Recursos 
Humanos 

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Contabilidade e 
Auditoria  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Saúde 
Pública  

 
2 Anos/Pós-Laboral  

 
Quelimane  

 
Português  

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Doutoramento em 
Humanidades 

3 Anos/Pós-Laboral Quelimane Português Nenhuma Mestrado em 
QA  

Matemática 

Licenciatura  em  
Engenharia 
Electrotécnica  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio Português  Matemática 
Física 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Auditoria  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio 
 

Português  Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Direito  
 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio Português  Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio Português  Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração Pública 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral  

 

Chimoio 
 

 
Português 

Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em Ciências 
Agrárias 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio Português  Biologia 
Química e 

Matemática 
 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Arquitectura  

5 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio Português Matemática 
Desenho 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Tecnologias da 
Informação  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio 
 

Português  Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Comunicação para o 
Desenvolvimento  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

 
Chimoio 

 

 
Português 

 
Português 

Inglês 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Serviço 
Social  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio 
 

Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE  

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 
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Licenciatura em 
Psicopedagogia  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Chimoio Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em  
Psicologia Clínica 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

 
Chimoio 

 
Português 

Português 
Inglês 

Biologia 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

 FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO  

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas para 

inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Engenharia Mecânica  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

 

Chimoio 
 

Português 
Ciência  

Desenho  
12ª Classe ou 
equivalente 

Mestrado em 
Administração Pública  

2 Anos/Pós-
Laboral  

 
Chimoio 

 

 
Português 

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em Áreas 

Sociais 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios  

2 Anos/Pós-
Laboral  

 
Chimoio 

 

 
Português 

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós-
Laboral  

 
Chimoio 

 

 
Português 

 
Nenhuma 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Direito 
Especialidades:  

 Administrativo  
 Penal  
 Civil  
 Empresarial  
 Fiscal  

2 anos/Pós-
Laboral   

 
 

Chimoio 
 

 
 

Português 

 
 

Nenhuma 

 
Licenciatura 

em QA 

 FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA  

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

 Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos  

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
Portuária  

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração e 
Gestão de Empresas   

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em  
Gestão de Marketing e 
Relações Públicas 

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Auditoria  

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Serviço Social  

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Tecnologias de 
Informação 

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Planeamento Regional 
e Urbano 

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

Geografia 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
 

Licenciatura em Direito 4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Licenciatura em 
Ciência Política e 
Relações Internacionais 

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Arquitectura 

5 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Beira Português Matemática 
Desenho 

12ª Classe ou 
equivalente 

 

Mestrado em 
Economia 

2 Anos/Pós-
Laboral  

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
Economia 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios  

2 Anos/Pós-
Laboral  

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em 
Contabilidade e 
Auditoria 

2 Anos/Pós-
Laboral  

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
Contabilidade e 

Auditoria ou 
áreas afins 

Mestrado em Sistema 
de Informação 
Geográfica e Monitoria 
de Recursos Naturais 

2 Anos/Pós-
Laboral  

 
Beira 

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em 
Planeamento e 
Desenvolvimento 
Regional  

 
2 Anos/Pós-
Laboral 

 
Beira 

 
Português 

 
Nenhuma 

 
Licenciatura em 

QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração 
Educacional  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Ciência 
Política: Governação e 
Relações Internacionais  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Direito 
Especialidades: 

 Administrativo 
 Empresarial 
 Penal  
 Civil  
 Fiscal  

 
 
2 Anos/Pós-
Laboral 

 
 

Beira 

 
 

Português 

 
 

Nenhuma 

 
 

Licenciatura em 
QA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Mestrado em Gestão 
de Recursos Humanos 

2 Anos/Pós- 
Laboral 

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Doutoramento em 
Economia  

3 Anos/Pós- 
Laboral 

Beira Português Bases 
sólidas em 
Economia 

MA, MBA ou 
equivalente  

 FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA  

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

 FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (FCS) – BEIRA 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua 

de Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Medicina Geral  

1+6 
Anos/Laboral * 

Beira Português  
Português 

Inglês 
Biologia e 
Química 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Enfermagem  
Superior  

 
4 Anos/Laboral 

 
Beira 

 
Português 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração e Gestão 
Hospitalar  

4 Anos/Laboral  Beira Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Análises Clínicas e 
Laboratoriais  

 
4 Anos/Pós-
Laboral  

 
Beira 

 
Português 

Português 
Inglês 

Biologia e 
Química 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Psicologia Clínica e 
Assistência Social  

4 Anos /Laboral  Beira Português Ciências 
Naturais 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
Licenciatura em 
Farmácia 

 
4 Anos/Laboral 

 
Beira 

 
Português 

Ciências 
Naturais 

com Biológia 
e Química 

 
12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua 

de Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Mestrado em Saúde 
Pública 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Beira Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

-
dêutico. 

Os cursos de Análises Clínicas e Laboratoriais, Administração e Gestão Hospi-
talar, Psicologia Clínica, Farmácia e Enfermagem Superior

-
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 CENTRO DE ENSINO À DISTÂNCIA (CED) – BEIRA   

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em Ensino  
de Português   

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Português/ 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ensino 
de História  
  

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português História 12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em Ensino 
de Geografia   

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Geografia 12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em Ensino 
de Matemática   

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Matemática 12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ensino 
de Física  
  

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Física 12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ensino 
de Química   

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Química 12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ensino 
de Biologia  

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Biologia 12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ensino 
de Desenho   

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Desenho 12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Ensino 
de Informática  

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Administração  
Pública   

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Educação Física e 
Desporto  

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
Ambiental  

4 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 

Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

  Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

 

Mestrado em Gestão de 
Sistemas de Informação 
(MIS) 

2 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português 
 

Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios (MBA) 

2 Anos/à 
Distância 

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português 
 

Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em 
Tecnologias de 
Informação (MIT) 

2 Anos/à 
Distância  

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português 
 

Nenhuma Licenciatura em 
Engenharia e 
Ciências de 

Computação 

Mestrado em Saúde 
Pública e HIV 

2 Anos/à 
Distância 

B, Bz, Ch, C, 
Gor, Gú, 
Mpt, Mar, 
Mil, Mz, 
Npl, P, Q, T 

Português 
 

Nenhuma Licenciatura na 
Área de Ciências 

de Saúde/ 
Administração 

Hospitalar  

1. Os mestrados tem duração de 2 anos e estão abertos para todos os Centros. Os 
cursos são ministrados na modalidade on-line.

2. Na licenciatura os cursos on-line estão abertos para todos os cursos. 

e 10 para os Mestrados.

 FACULDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA 
(FAGRENM) – TETE  

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em Direito  
 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral  

Tete Português Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 4 Anos/Laboral Tete Português Português 12ª Classe ou 

Contabilidade e  
Auditoria  

e Pós-Laboral Inglês 
Matemática 

 

equivalente 

Licenciatura  em 
Administração  
Pública  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral  

Tete Português Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Tecnologias  da 
Informação  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Tete Português Português 
Inglês 

 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Tete Português Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Mineralogia, com 
especialidades em:  

 Engenharia 
Geológica; 

 Engenharia de 
Minas;    

 Engenharia de  
Processamento 
Mineral.  

 
 
 
4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

 
 
 

Tete 

 
 
 

Português 

 
 
 

Português, 
Desenho, 
Inglês e 

Matemática 

 
 
 

12ª  Classe 
Ciências ou 
Equivalente 

Licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Tete Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
Equivalente 

Licenciatura em Gestão 
Ambiental 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Tete Português Português  
Inglês 

12ª Classe ou 
Equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Relações Públicas e 
Comunicação 
Estratégica 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Tete Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
Equivalente 

Licenciatura em Gestão 
e Administração 
Educacional (para 
bacharéis – um ano)  

1 Ano/Laboral e 
Pós-Laboral 

Tete Português Português 
Inglês 

Matemática 

Bacharél 

Mestrado em Gestão de 
Desenvolvimento  

2 Anos/Pós-
Laboral  

Tete Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios  

2 Anos/Pós-
Laboral  

Tete 
 

Português 
 

Nenhuma 
 

Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Direito 
Empresarial 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Tete Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Planeamento e 
Desenvolvimento 
Regional  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Tete Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração 
Educacional  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Tete Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Administração Pública  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Tete Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Tecnologias de 
Informação  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Tete Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

 

 EXTENSÃO DE LICHINGA – LICHINGA  

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Direito  
 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral  

Lichinga Português Português 
Inglês 

História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração  
Pública  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Lichinga Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 
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 EXTENSÃO DE LICHINGA – LICHINGA  

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Contabilidade e  
Auditoria  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Lichinga Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura  em 
Economia e  
Gestão  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Lichinga Português Português 
Inglês 

Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração e Gestão 
Hospitalar  
 

4 Anos/Laboral  Lichinga Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos 
e Relações Laborais   
 

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Lichinga Português Português 12 ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Ciências da 
Comunicação – 
Especialização em 
Jornalismo  
 

4 Anos/ Laboral 
e Pós-Laboral 

Lichinga Português Português e 
Inglês 

12 ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Ciências da 
Comunicação – 
Especialização em 
Relações Públicas  
 

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Lichinga Português Português e 
Inglês 

12 ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Ciências da 
Comunicação – 
Especialização em 
Marketing  

4 Anos/Laboral e 
Pós-Laboral 

Lichinga Português Português e 
Inglês 

12 ª Classe ou 
equivalente 

Mestrado em Direito 2 Anos/ Pós-
Laboral  

Lichinga Português Nenhuma Licenciatura 
em Qualquer 

Área 

Mestrado em Gestão e  
Administração 

2 Anos/Pós-
Laboral  

Lichinga Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

 

Educacional  

Mestrado em Gestão 
do Desenvolvimento 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Lichinga Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em 
Administração Pública 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Lichinga Português Nenhuma Licenciatura 
em 

Administração 
Pública e 

Áreas afins 

Mestrado em Gestão 
em Administração de 
Negócios 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Lichinga Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

Mestrado em Saúde 
Pública  

2 Anos/Pós-
Laboral 

Lichinga Português Nenhuma Licenciatura 
em QA 

 EXTENSÃO DE GURÚÈ – GURÚÈ  

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Direito  

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral  

Gurúè Português Português 
Inglês 

 História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração  
Pública  

4 Anos/Pós-
Laboral  

Gurúè Português Português 
Inglês 

 Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Contabilidade e 

4 Anos/Laboral 
e Pós-Laboral 

Gurúè Português Português 
Inglês 

12ª Classe ou 
equivalente 

Auditoria  Matemática 

Mestrado em 
Psicopedagogia 

2 Anos/Pós-
Laboral  

Gurúè Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em 
Administração e 
Gestão Educacional 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Gurúè Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

 

 EXTENSÃO DE NACALA - NACALA 

  
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau/Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Direito  

4 Anos/Pós-
Laboral  

Nacala-
Porto 

Português Português 
Inglês 

 História 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Administração de 
Empresas  

4 Anos/Pós-
Laboral  

Nacala-
Porto 

Português Português 
Inglês 

 Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

 
Cursos/Programas 

 
Duração/Período 

 
Local 

 
Língua de 

Ensino 

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição 

 
Grau /Pré-
requisitos 

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Auditoria  

4 Anos/Diurno 
Pós-Laboral 

Nacala Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos  

4 Anos/Diurno 
 Pós-Laboral 

Nacala Português Português 
Inglês 

Matemática 

12ª Classe ou 
equivalente 

Licenciatura em 
Economia e Gestão  

4 Anos/Diurno 
 Pós-Laboral 

Nacala Português Português 
Inglês 

 Matemática  

12ª Classe ou 
equivalente 

Mestrado em Gestão e 
Administração de 
Negócios 

2 Anos/Pós-
Laboral  

Nacala Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Gestão 
de Recursos Humanos 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Nacala Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

Mestrado em Gestão e 
Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós-
Laboral 

Nacala Português Nenhuma Licenciatura em 
QA 

 

LEGENDA: 
 

B – Beira  Mar - Marromeu     PBL – Problem Based Learning 
Bz - Buzi  Mil - Milange    QA – Qualquer área 
C – Cuamba   Mz - Muanza                              
Ch – Chimoio  Npl – Nampula 
Gor – Gorongosa P - Pemba 
Gú – Gurúè  Q – Quelimane 
Mpt - Maputo  T - Tete 
  


