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Quase cinco meses depois 
doSAVANAter noticiado-
que os antigos dirigentes 
do Moza estavam a ser 

escrutinados, disciplinarmente, 
o Banco de Moçambique (BM) já 
tem o seu veredicto, embora os vi-
sados tenham 15 dias para recorrer 
das sanções. As medidas vão desde 
a aplicação de multas até à inibição 
do exercício de funções em órgãos 
sociais e de funções de gestão em 
instituições de crédito e socieda-
des financeiras no país. Se o BM 
não tem dúvidas de que a antiga 
direcção cometeu “várias irregula-
ridades passíveis de punição”, tais 
que terão provocado a deterioração 
insustentável dos indicadores pru-
denciais do banco “genuinamente 
moçambicano” até ao seu descala-
bro, no seio de fontes envolvidas 
nos processos dos antigos gestores 
impera o entendimento de que o 
regulador, obcecado na procura de 
“bodes expiatórios”, ignorou todas 
as defesas apresentadas pelos visa-
dos.

Os processos sancionatórios em cau-
sa, datados de 13 de Abril corrente, 
visam todos os administradores do 
Moza até 30 de Setembro de 2016, 
quando o banco central, sob auspí-
cios do governador Rogério Zan-
damela, um quadro moçambicano 
talhado durante 28 anos no Fundo 
Monetário Internacional (FMI), in-
tervencionou o Moza.
Nesse dia de má memória para os 
accionistas moçambicanos da ins-
tituição de crédito, o BM suspen-
deu todos os dirigentes do Moza, 
impondo aquilo que considerou de 
“medidas extraordinárias de sanea-
mento para salvaguardar as condi-
ções normais de funcionamento do 
sistema bancário”. 
Em sua substituição, a direcção de 
Rogério Zandamela nomeou um 
Conselho de Administração provi-
sório chefiado por João Figueiredo.
São no total oito administradores (o 
nono renunciou do mandato antes 
da intervenção do BM), quatro dos 
quais eram executivos. 
O SAVANA apurou que, depois de 
na fase inicial, os membros da As-
sembleia Geral e do Conselho Fiscal 
terem sido notificados, desta feita e 
até à data, não receberam qualquer 
expediente sancionatório. O enge-
nheiro Castigo Langa era o presi-
dente da mesa da Assembleia Geral 
e o Conselho Fiscal era presidido 
pelo Novo Banco (accionista mino-
ritário do Moza).
A lista dos membros do antigo 
Conselho de Administração (CA) 
sancionados inclui Prakash Ratilal, 
na altura presidente do Conselho de 
Administração (PCA) e Ibrahimo 
Ibrahimo, então presidente da Co-
missão Executiva (PCA).

Outra figura do antigo elenco é 

Tiago Valença, que desempenhava 

as funções de administrador execu-

tivo, em representação do português 

Novo Banco. Depois da suspensão, 

Valença foi trabalhar para o Banco 

Único. 

A lista integra ainda Luís Magaço e 

João Jorge, ambos administradores 

executivos. Os administradores não 

executivos atingidos pela medida 

são Victor Guerra, Almeida Matos 

e Paulo Ratilal.

Morais Pires (Novo Banco) era o 

Vice-Presidente, mas tinha renun-

ciado ao mandato em data anterior 

a Setembro de 2016.

A acção do Banco de Moçambique 
resultou de uma inspecção realizada 
entre 17 de Outubro de 2014 e 27 
de Fevereiro de 2015, que detectou 
irregularidades como a não aprova-
ção de políticas e procedimentos no 
âmbito da actividade de gestão de 
risco operacional.
O BM acusa os gestores de não 
aprovação de políticas que norteas-
sem e orientassem a gestão de risco 
operacional e de violação do Regu-
lamento da Lei Cambial, nomea-
damente, em ordens de pagamento 
externo executadas por conta da 
empresa NBC Representações e da 
Okanga Representações- Amazon 
Marketing, Lda. 
Depois de notificados, em finais do 
ano passado, os visados interpuse-
ram recurso, rejeitando as acusações. 
Mas o BM reafirmou, nos despachos 
de 13 de Abril, que os antigos mem-
bros do Conselho de Administração 
(CA) e não apenas da Comissão 
Executiva (CE), são responsáveis 
directos pelo alegado incumprimen-
to de normas que terá empurrado o 
Moza para o descalabro.
O Banco de Moçambique deci-
diu aplicar aos visados multas que 
variam de 200 a 500 mil Meticais 
e inibição do exercício de cargos 
sociais e de funções de gestão em 
instituições de crédito e sociedades 
financeiras no país, por períodos que 
variam de dois a três anos. 
O SAVANA apurou que nem todos 
os membros do CA foram notifica-

dos e que o BM não conseguiu en-

tregar todo o expediente na mesma 

data.

Como parte das sanções, o Banco de 

Moçambique refere que vai publicar 

as penas em órgãos de comunicação 

social, com os custos de publicidade 

a recaírem sobre os visados. 

As multas devem ser pagas numa 

conta do BM, 15 dias depois de os 

visados receberam as notificações. 

Os sancionados têm também 15 dias 

para recorrer para o Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo, mas só me-

diante o pagamento da multa cor-

respondente que, no entanto, ficará 

sob caução.

Reacções
O SAVANA procurou ouvir a reac-

ção dos visados pelas sanções do 

BM. O PCA do Moza à data da in-

tervenção do BM, por exemplo, diz 

que vai respeitar a decisão do banco 

que ajudou a edificar.

“Perante uma notificação contraven-

cional, mesmo existindo uma opção 

de recurso à via judicial, a minha 

postura é a de cumprir com a deli-

beração do regulador”, respondeu 

Prakash Ratilal. 

Por sua vez, o antigo PCE do Moza 

recusou-se a entrar em detalhes, mas 

Ibrahimo não tem dúvidas de que 

está a ser vítima duma injustiça.

“Não tenho reacção. É um processo 

que está a correr, fui notificado on-

tem (terça-feira, dia 24) e tenho 15 

dias para reflectir e reagir”, respon-

deu numa primeira fase.

Mas perante nossas insistências, 

Ibrahimo disparou: “tenho cons-

Processo contravencional contra antigos gestores do Moza

Xerife continua ao ataque
Por Armando Nhantumbo

ciência da injustiça que me está a 

ser feita, mas estou de consciência 

tranquila”.

Quem não quis comentar o caso foi 

o então administrador executivo do 

Moza, Luís Magaço, que nos reco-

mendou a contactarmos o então pre-

sidente do banco.

Por seu turno, João Jorge disse que 

nada tinha a prestar sobre o caso. 

“Ainda temos 15 dias para reagir. 

Para já não tenho declarações a pres-

tar”, respondeu, de forma lacónica.

Contactado na hora do fecho desta 

edição, Tiago Valença disse que não 

tinha disponibilidade para responder 

ao jornal, prometendo fazê-lo no dia 

seguinte.

O SAVANA apurou que a maioria 

dos membros do antigo CA já de-

cidiu pagar a multa e não recorrer 

das sanções aplicadas. Pelo menos 

dois ex-administradores admitiram 

recorrer das sanções impostas pelo 

BM.

Eis na íntegra a reacção do antigo 

PCA do Moza, Prakash Ratilal, ao 

nosso Jornal.

O BM notificou-o sobre a decisão 
relativa ao Processo Contravencio-
nal, aplicando sanções aos gestores 
do Moza que estavam em exercício 
em 2015. 

Fui Vice-Governador e depois Go-

vernador do Banco de Moçambique 

nos finais dos anos 70 e nos anos 

80 do século passado. Passei gran-

de parte da minha juventude na li-

derança de processos relacionados 

com a edificação do Banco Central, 

que na altura da independência não 

existia. Na época, havia apenas uma 

filial do Banco Nacional Ultramari-

no (BNU), cuja sede era em Lisboa e 

que só tinha a função de emissor de 

moeda e de banco comercial. Tudo o 

resto teve de ser criado de raiz, após 

a independência de Moçambique. 

E, hoje, sob o efeito da liderança de 

muitos governadores, aí está o Ban-

co de Moçambique, uma instituição 

que dignifica o nosso país. 

Foram tempos difíceis, foi uma vi-

vência muito intensa. O Banco de 

Moçambique é assim, para mim, 

uma instituição da qual me orgulho 

e tenho profundo respeito. 

O histórico da minha vida profis-

sional de 42 anos, quase sempre no 

sector financeiro, sem registo de 

algum procedimento indevido ou 

inapropriado, induz-me a adoptar, 

nas condições actuais, uma postura 

singular. Perante uma notificação 

contravencional, mesmo existindo 

uma opção de recurso à via judicial, 

a minha postura é a de cumprir com 

a deliberação do regulador. 

Não receia efeitos na sua reputa-
ção?
Sempre agi com lisura e de boa-fé, 

com isenção e no melhor das minhas 

capacidades. Sempre respeitei as ins-

tituições. 

E agora? 
A vida continua! Apesar das difi-

culdades presentes, logo que seja 

superada a crise de confiança dos 

mercados, o país irá retomar o seu 

crescimento assinalável assente nos 

hidrocarbonetos, recursos minerais, 

e muitos outros. Neste quadro, estou 

a participar em vários projectos es-

truturantes para o país. E o trabalho 

vai continuar.

Como disse, uma vez, um antigo pri-

meiro-ministro de Portugal: “estarei 
por aqui, andando por aí”.

- sanções incluem multas e inibição do exercício de cargos sociais

Continua na pág. 4

De acordo com o processo 
contravencional do BM, 
a que o SAVANA teve 
acesso, a inspecção reali-

zada entre finais de 2014 e prin-
cípios de 2015 constatou incum-
primento do dever de elaboração, 
pelo Moza, de políticas, proce-
dimentos, limites e indicadores 
que norteassem e assistissem nas 
actividades de gestão do risco 
operacional.
Isto significa, segundo o BM, 
que à data dos factos, a antiga 
direcção do Moza não procedeu 
à identificação e mensuração do 
risco operacional, que são a base 

da implementação de controlo de ris-
co.
A inspecção detectou ainda o incum-
primento do dever de aprovação, pelo 
CA, de políticas que orientassem a 
gestão de liquidez do Moza, a inexis-
tência de limites internos e de indi-
cadores específicos de alerta para avi-
so prévio de risco de liquidez, o que 
propiciava ineficácia no seu acompa-
nhamento, bem como a inexistência 
de um plano de contingência que 
orientasse a gestão, face à situação de 
escassez de liquidez.
O BM fundamenta ainda os proces-
sos contravencionais com a exposição 
do Moza ao risco de compliance devi-

do a outras várias irregularidades, 
nomeadamente, a falta de aprova-
ção de normativos de gestão do 
risco de compliance, a inexistência 
de política que regesse a gestão de 
conflito de interesses, a falta de 
fiscalização das práticas de gestão 
desse risco, cabendo à Comissão 
Executiva a definição, execução e 
controlo das políticas referentes a 
este risco, a falta de implementa-
ção das recomendações do BM, 
resultantes da inspecção anterior, 
bem como a inobservância do es-
tabelecido na alínea b), do n° 4, do 
artigo 20, do Regulamento da Lei 

As irregularidades em causa
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A 
Procuradora Geral da Re-
pública (PGR), Beatriz 
Buchili,  foi ao Parlamento, 
nesta quarta e quinta-feira, 

para apresentar o seu informe anual 

sobre o estado da justiça. 

Como era de antecipar, o informe 

não passou de um relatório oco. O 

documento passou à margem dos 

factos que mais chocaram o país 

como é o caso de assassinatos, raptos 

e perseguição de cidadãos com pen-

samento não alinhado ao Governo, 

grande corrupção e dívidas ocultas. 

Aliás, sobre as dívidas ocultas, Bu-

chili “cabulou” o discurso que o PR 

proferiu, semana passada, em Lon-

dres, Grã-Bretanha, segundo o qual 

a responsabilidade deve ser partilha-

da com os credores. No seu informe, 

Buchili só mudou o vocabulário, 

referindo que, a ter havido desvios, 

os mesmos só terão sido praticados 

a partir de instituições estrangeiras e 

não internamente. 

Mais uma vez,  o informe de Buchili 

veio provar o discurso de que, em-

bora a Constituição moçambicana 

preconize, sob ponto de vista formal, 

a separação nítida de poderes, em 

termos concretos, estes princípios 

continuam um verdadeiro mito.

O conteúdo do informe da PGR 

deixou claro o controlo do poder po-

lítico sobre as instituições de admi-

nistração da justiça. 

Numa sessão dedicada à apresenta-

ção do informe anual sobre o estado 

geral da justiça, a PGR disse ao país, 

através da Assembleia da República 

(AR), que a não publicação na ínte-

gra do relatório de auditoria sobre 

as dívidas ocultas deveu-se ao facto 

do mesmo conter informações ainda 

não conclusivas e que carecem de se-

guimento.

Entende Buchili que a publicação 

precipitada dessas informações pode 

prejudicar o rumo das investigações 

ainda em curso. 

A este facto, a PGR associou tam-

bém o risco de violação dos princí-

pios constitucionais do segredo de 

justiça e da presunção de inocência, 

numa altura em que já passam três 

anos desde a abertura do processo. 

A não publicação na íntegra do re-

latório de auditoria tem levantado 

muitos questionamentos, uma vez 

que os termos de referência estabele-

cidos com o financiador (Suécia) e o 

FMI determinam que o documento 

deveria ser tornado público 90 dias 

depois da sua entrega formal, que foi 

a 24 de Junho de 2017. 

Há escassos dois meses para fechar 

um ano após a produção do relatório, 

o processo ainda não tem arguidos 

constituídos, o que tem indignado a 

esmagadora maioria dos moçambi-

canos.

Sem trazer nada de novo, Buchilli 

retomou o velho discurso de mani-

festação de inércia, referindo que da 

apreciação feita à matéria, sustenta-

da pelo cruzamento de informações 

existentes nos relatórios de auditoria 

e da Comissão Parlamentar de In-

quérito foram apurados factos que 

indiciam a prática de actos suscep-

tíveis de consubstanciar infracções 

financeira. 

Em seguida, o processo foi submeti-

do ao Tribunal Administrativo com 

vista a desencadear a responsabili-

zação dos gestores públicos interve-

nientes na celebração e gestão dos 

contratos de financiamento e de for-

necimento de bens e de prestação de 

serviços.

Perante várias críticas em torno da 

submissão deste expediente ao TA, 

por se entender que há matéria su-

ficiente para que o processo siga ao 

tribunal, a PGR fundamentou que 

“este procedimento funda-se na 

disposição do nr 2 do artigo 228 da 

CRM, segundo o qual, a fiscalização 

da legalidade das despesas públicas e 

a respectiva efectivação da respon-

sabilidade por infracção financeira 

cabem ao Tribunal Administrativo”, 

explicou.  

Dentre as infracções constatadas, 
apontou a emissão de garantias, na 
modalidade dos avales que permi-
tiram a contratação das dívidas sem 
o consentimento da AR, violando a 
CRM e acordos internacionais entre 
o Estado e o FMI. Citou a selecção 
dos bancos e a contratação de empre-
sas fornecedoras de bens e serviços, 
sem a devida observância e respeito 
pelas normas de procurement vigentes 
no país; a execução dos actos e con-
tratos sem a submissão à fiscalização 
prévia e obrigatória do TA.
“Gostaríamos de deixar claro que o 
desencadeamento do processo de 
responsabilização por infracções fi-
nanceiras junto do Tribunal Admi-
nistrativo é independente da respon-
sabilização criminal e outros”, frisou 
Buchilli.
Acrescentou que era nessa pers-
pectiva que prosseguia a instrução 
preparatória para o esclarecimento 
e responsabilização por factos de 
natureza criminal, que conta com a 
cooperação internacional de modo a 
aceder a informações relevantes sob 
domínio de jurisdições de outros 
países.   
“Tendo sido todos os valores dos 
empréstimos transferidos dos ban-
cos credores, situados no estrangeiro, 
para as empresas fornecedoras de 
bens e serviços, igualmente situadas 
no estrangeiro, a ter havido desvios, 
estes terão sido praticados a partir 

daquelas instituições”, sentenciou a 

PGR.

No seu entender, toda a informação 

relevante para seguimento dos valo-

res e aferir eventuais desvios só po-

derá ser reunida com a colaboração 

das autoridades estrangeiras dos paí-

ses com que os valores tiveram con-

tacto, como destino ou mero trânsito.

Passados três anos após a abertura 
deste processo, a PGR continua a 
reiterar determinação de tudo fazer 
para o esclarecimento dos factos e 
consequente responsabilização.  

Casos em aberto
O informe da PGR destaca-se por 
não apresentar avanços relativos a 
muitos casos criminais que suce-
dem no país, sendo que a maioria 
continua em instrução preparatória. 
Dentre eles, o assassinato do anti-
go edil do Conselho Municipal de 
Nampula, Mahamudo Amurane, 
cujo processo contra desconhecidos 
encontra-se em instrução prepara-
tória. O mesmo sucede com o caso 
de torturas infligidas aos garimpeiros 
por agentes da PRM e seguranças da 
empresa Montepuez Ruby Mining, 
na província de Cabo Delgado. Ou-
tro processo que se encontra em ins-
trução preparatória, com a diferença 
de já ter 133 arguidos em prisão pre-
ventiva, dos quais 32 estrangeiros de 
nacionalidade tanzaniana, está rela-
cionado com ataques perpetrados ao 
comando distrital do Posto Policial 
de Awasse, no distrito de Mocímboa 
de Praia, tendo depois se alastrado 
para os vizinhos distritos de Palma e 
Nangande. 

Só subterfúgios 
A bancada parlamentar do Movi-
mento Democrático de Moçambi-
que (MDM) manifestou a sua in-
dignação com o informe da PGR, 
apontando que só a queda do regime 
pode contribuir para o desfecho do 
caso.
Segundo Silvério Ronguane, depu-
tado daquela formação política, não 
se explica que passado tanto tempo 
após a abertura daquele processo nem 
água vai e nem água vem. Isto porque 

vários relatórios e documentos pro-

venientes de instituições nacionais e 

internacionais deram entrada no seu 

gabinete arrolando as infracções in-

fligidas, mas até agora não há argui-

dos, muito menos detidos. 

“Os jornais que são conhecidos 

como a voz do povo fizeram tudo o 

que devia ser feito para incentivar a 

digníssima procuradora a agir, mas 

em vão, pelo contrário estes homens 

e mulheres de bem, de tanto não ter 

quem os defenda, começaram a ser 

perseguidos, ameaçados e torturados 

e dela nem uma palavra de conforto 

se ouviu, muito menos acções con-

cretas  para esclarecer, prender, julgar, 

condenar e punir tais foras de lei, 

nada, apenas sorrisos e boa disposi-

ção”, disse.

Ronguane acrescentou que a remessa 

do processo sobre as dívidas ocultas 

ao Tribunal Administrativo faz parte 

de um conjunto de manobras dila-

tórias e subterfúgios para que o caso 

não tenha o devido desfecho.

Perpetuar sofrimento do povo
Para a bancada parlamentar da Re-

namo, o retardar do desfecho do caso 

mostra a insensibilidade da PGR 

face ao sofrimento do povo moçam-

bicano que sente na pele as conse-

quências das dívidas ocultas. 

Os deputados da Renamo aponta-

ram como algumas das consequên-

cias a falta de medicamentos nos 

hospitais, crianças que estudam ao 

relento, alto custo de vida entre ou-

tras dificuldades. 

Saimone Macuane disse que é che-

gada a hora da PGR se aproximar ao 

povo e fazer  justiça. Criticou o in-

forme por ter dedicado muito tempo 

a lamentações dos magistrados que 

reclamam a melhoria de condições, 

mas que em contra partida há mui-

tos processos que vegetam nos seus 

gabinetes.

Não demore com o desfecho      
Enquanto isso, a bancada parlamen-
tar da Frelimo, através de António 
José Amélia, apelou também para 
que a PGR não demore com o des-
fecho do processo, alegando que o 
executivo está comprometido em 
combater práticas lesivas ao Estado. 
Manifestou preocupação com os al-
tos de níveis de corrupção no país 
que na maioria dos casos envolvem 
funcionários do Estado, tendo apela-

do a um combate enérgico. 

PGR vai ao parlamento e não diz nada sobre Dívidas Ocultas 

Buchili atrela-se ao discurso de Nyusi

Cambial, sobre a realização 

de operações de pagamento ante-

cipado apenas nas situações em 

que exista uma sólida relação da 

confiança entre o banco e o im-

portador.

“A título de exemplo, em 28 de 

Abril de 2014, a NBC Repre-

sentações efectuou a OPE n° 

10823497OPE/2014, com uma 

transferência no valor de ZAR 

(Rand) 6.756.465, 48, mesmo 

sem ter regularizado a docu-

mentação referente à OPE n° 

7131612OPE/2013, datada de 

18 de Novembro de 2013: Okan-

ga Representações; Amazon Na-

rketing, Lda” lê-se no processo 

contravencional.

Mas as “irregularidades passíveis 

de punição”, detectadas pela su-

pervisão do BM, não param por 

aí. Incluem a exposição do Moza ao 

risco de taxa de juro decorrente da 

inexistência de políticas aprovadas 

pelo CA, que orientassem a gestão 

deste risco e inexistência duma polí-

tica formal de pricing dos produtos, 

quer de crédito, quer de depósito.

Detectaram ainda a exposição do 

Moza ao risco da taxa de câmbio 

decorrente da inexistência de polí-

ticas específicas aprovadas pelo CA 

que norteassem a gestão deste risco, 

a exposição do Moza ao risco de tec-

nologias de informação decorrente da 

inexistência de políticas específicas 

aprovadas pelo CA que norteassem 

a gestão deste risco, a exposição do 

Moza ao risco de reputação decorren-

te da ausência de políticas aprovadas 

pelo CA que norteassem a gestão 

deste risco, bem como a falta de fis-

calização de práticas de gestão deste 

risco pelo CA.

“Estes factos violam o estabelecido 

no Aviso n° 4/GBM/2013, de 18 de 

Setembro, que estabelece as Direc-

trizes de Gestão de Risco (DGR), 

o Regulamento da Lei Cambial, o 

artigo vigésimo dos estatutos da so-

ciedade e constituem contravenções 

puníveis nos termos dos artigos 106 e 

107 da Lei n° 15/99, de 1 de Novem-

bro, com actualizações feitas pela Lei 

n° 9/2004, de 21 de Julho”, lê-se no 

processo contravencional ° 18/DSP/

DIIC/SÃO/2017, assinado pelo di-

rector de supervisão bancária no BM, 

Pinto Fulane. 

Contravenções graves
A Lei n° 15/99, de 1 de Novembro, 

actualizada pela Lei n° 9/2004, de 21 

de Julho, alegadamente atropelada 

pelos antigos dirigentes do Moza, é 

a lei que regula o estabelecimento e 

o exercício da actividade das institui-

ções de crédito e das Sociedades Fi-

nanceiras em Moçambique.

No seu artigo 106, a Lei actualizada 

em 2004, refere-se a infracções tidas 

como contravenções gerais, que são 

puníveis com multa de 10 a 100 mi-

lhões de Meticais ou de 40 a 400mi-

lhões de Meticais, consoante seja 

aplicada a pessoa singular ou colecti-

va, respectivamente.

Já no artigo 107, a Lei actualizada 

refere-se a infracções que constituem 

contravenções especialmente graves, 

que são puníveis com multa de 20 a 

200 milhões de meticais quando se 

trate de pessoas singulares ou de 100 

a 1000 milhões de Meticais, quando 

se trate de pessoas colectivas.

É no artigo 107, sobre contravenções 

especialmente graves, que consta o 

grosso das irregularidades detec-

tadas pela supervisão do BM na 

antiga direcção do Moza.

Tais irregularidades incluem a 

prática, pelos detentores de par-

ticipações qualificadas, de actos 

que impeçam ou dificultem de 

forma grave, uma gestão sã e pru-

dente da entidade em causa; de 

infracções às normas sobre con-

flitos de interesses; a omissão da 

comunicação imediata ao BM da 

impossibilidade de cumprimento 

de obrigações em que se encon-

tre ou corra risco de se encontrar, 

bem como a comunicação desta 

impossibilidade com omissão das 

informações requeridas pela lei, 

incluindo o não cumprimento 

de determinações do BM ditadas 

especificamente para o caso indi-

vidualmente considerado.

Continua na pág. 4

Buchilli mais uma vez com um informe cheio de nada
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Está instalado um ambien-
te de cortar à faca entre os 
produtores e importado-
res de bebidas alcoólicas, 

representados pela Associação 
dos Produtores e Importadores 
de Bebidas Alcoólicas (APIBA) 
e o governo, através da Autori-
dade Tributária de Moçambique 
(AT).

As desavenças giram em torno 

da selagem das bebidas alcoóli-

cas, sobretudo a cerveja e outras 

bebidas de consumo imediato, 

denominadas RTDs. Na óptica 

da APIBA, a selagem de cerve-

jas, em vez de beneficiar o Esta-

do, vai criar enormes prejuízos 

quer para as companhias bem 

como para o próprio executivo. 

Por seu turno, a AT diz que tudo 

não passa de artimanhas das cer-

vejeiras para contornar a fiscali-

zação.

Com vista a garantir maior arre-

cadação de receitas para o Estado 

e eliminar a evasão fiscal, através 

do controlo do contrabando de 

bebidas alcoólicas nas fronteiras 

do país, o governo aprovou, em 

Agosto de 2016, o Diploma Mi-

nisterial 59/2016, um dispositivo 

legal que estabelece os procedi-

mentos para a selagem.

No entender do executivo, o 

diploma visa, ainda, garantir 

o aumento de contribuintes e 

pagamento indiscriminado de 

impostos de consumo especí-

fico para além de garantir ao 

consumidor segurança quanto à 

origem do produto e combater a 

contrafacção.   

Na manhã desta quarta-feira, 25, 

os membros da APIBA convoca-

ram uma conferência de impren-

sa, na cidade de Maputo, para ex-

plicar que a selagem das cervejas 

e outras bebidas de pronto con-

sumo vai reduzir a sua contribui-

ção nos impostos de oito biliões 

para cinco biliões de meticais.

Esta queda deverá derivar do au-

mento de custos para operadores 

formais, do volume de produção 

devido à redução da velocida-

de das máquinas, da queda da 

oferta de variedade de produtos 

ao consumidor, queda dos ín-

dices de inovação por parte dos 

produtores e importadores para 

além de criar um ambiente que 

estimule o crescimento de pro-

dução informal de bebidas, o que 

vai impedir a geração de rendi-

mentos ao Estado e perigar a 

saúde pública.

A decisão de selar bebidas al-

coólicas e tabaco foi tomada 

pelo executivo moçambicano em 

Agosto de 2016, mas o início da 

implementação do projecto esta-

Selagem de bebidas alcoólicas

Cerveja amarga relações entre AT e APIBA
Raul Senda

va aprazado para Maio de 2017.

Porém, devido à pressão exercida 

pelos comerciantes informais às 

autoridades, a implementação foi 

adiada para Julho de 2017.

Este adiamento, segundo infor-

mações em poder do SAVANA, 

terá, até certa altura, prejudicado 

as empresas cumpridoras, na me-

dida em que já tinham de arcar 

com os custos de selos, enquanto 

o mercado ainda tinha produtos 

que não haviam passado por esse 

crivo.

No caso da Cervejas de Moçam-

bique (CDM), segundo Hugo 

Gomes, administrador delegado, 

a empresa tem uma capacidade 

instalada para o enchimento de 

60 mil garrafas não retornáveis, 

45 mil garrafas retornáveis, 90 

mil latas e mil barris por hora.

A velocidade imprimida pe-

las máquinas para atingir essas 

quantidades é tão alta de tal for-

ma que, de todas as tecnologias 

de selagem até agora ensaiadas, 

nenhuma consegue responder à 

demanda.

Isto é, a tecnologia disponível 

em termos de selagem vai até 40 

mil unidades por hora no caso de 

latas. 

Nessa linha, ao se implementar o 

sistema de selagem das cervejas, 

a CDM será obrigada a reduzir 

a sua produção em cerca de 40%.

Ademais, 95% de cervejas e ou-

tras bebidas de consumo ime-

diato são comercializadas em 

Moçambique através do sector 

formal e apenas 5% é que tota-

liza a fuga ao fisco, pelo que a 

introdução desse sistema irá tra-

zer mais desvantagens que van-

tagens.  

Para além de custos operacionais, 

a APIBA levanta a questão de 

gastos não previstos.

No caso da produção das cer-

vejas, a APIBA refere que a in-

trodução de selos nas cervejas e 

outras bebidas de consumo terá 

custos totais na ordem de 65 

milhões de dólares para além de 

diminuir os níveis de colecta de 

impostos.

Aqui, também se arrola o custo ao 

consumidor, visto que o elevado 

custo operativo e de investimen-

to na selagem implicaria neces-

sariamente um forte incremento 

de preço de cerveja e RTDs ao 

consumidor e, consequentemen-

te, redução de volumes de venda 

bem como da mão-de-obra das 

empresas e muitas delas seriam 

obrigadas a repensar o seu mo-

delo operativo.

Acrescenta que os interesses do 

governo chocam com a realida-

de mundial, na medida em que, 

dos 195 países que fazem parte 

do globo terrestre, apenas cin-

co fazem a selagem das cervejas 

mormente: Turquia, Marrocos, 

Albânia, Geórgia e Índia.

Perante os factos acima arrola-

dos, a APIBA diz que o sector 

das cervejas e RTDs não é a fa-

vor da selagem, para além de que 

nenhuma solução técnica viável 

foi ainda proposta que acomode 

a realidade do ambiente de pro-

dução.

A APIBA sublinha que a con-

cessionária que está desenvol-

vendo o sistema de teste ainda 

não conseguiu provar a sua efi-

ciência para além de que não tem 

nenhum exemplo de trabalho 

global que possa demonstrar sua 

capacidade técnica neste proces-

so.     

Recorde-se que a associação foi 

criada em 2017 e integra em-

presas como Tropigalia, CDM, 

Pernod Ricard Moçambique, 

Heineken Moçambique, Dia-

geo Marracuene, Socimpex, HJS, 

Comercial Portuguesa, Cicoti, 

Mercury Comercial, MEGA, 

Super Bock, Distell e Mozamvi-

ni.      

Vinhos e bebidas 
espirituosas 
Se na componente cervejeira a 

selagem não é relevante, segun-

do os produtores, no capítulo das 

bebidas espirituosas e vinhos, os 

produtores e importadores en-

tendem que a medida é bem vin-

da, contudo, lamentam a forma 

como está a ser implementada.

Avaliando os quatro meses após 

a introdução do selo sobre vinhos 

e bebidas espirituosas, a APIBA 

refere que o processo não está 

a decorrer de forma adequada, 

sendo caracterizado por enormes 

dificuldades.

Fala de questões organizacionais 

e de fragilidades de controlo, 

apontando como exemplo o facto 

da entrada de produtos importa-

dos, mas com o selo doméstico, 

o que mantém uma diferença de 

preço significativa entre sector 

formal e informal.

Sublinha que as empresas foram 

obrigadas a fazer investimentos 

avultados para cumprir com o 

regulamento, porém, esses inves-

timentos acresceram os custos do 

produto e o poder de compra re-

duziu, o que, por sua vez, afectou 

as vendas.

Uma das fragilidades do selo 

apontadas pela APIBA é o fac-

to do scan do selo não permitir 

reconhecer a origem ou o pro-

duto ao qual é associado. Isto é, 

o custo do selo depende do tipo 

de bebida. Porém, no estágio em 

que as coisas se encontram, não 

há possibilidade das autoridades 

tributárias distinguirem se o selo 

estampado na bebida pertence 

ou não àquela.

Diz a APIBA que, no actual 

contexto, no sector informal, o 

mesmo selo é utilizado em várias 

garrafas, prejudicando o sector 

formal que tudo faz para cumprir 

com a lei. 

Manobras dilatórias 
Por sua vez, Miguel Nhane, 

coordenador geral do projecto de 

Selagem de bebidas na AT, disse 

à imprensa que a proposta de se-

lagem de bebidas alcoólicas e ta-

baco surge em meados de 2014. 

Contudo, a pedido de produtores 

e importadores, que precisavam 

de mais tempo para se organi-

zarem, a implementação desta 

decisão foi adiada.

Em Agosto de 2016 a ideia foi 

retomada com aprovação do re-

gulamento de selagem cuja ma-

terialização só se efectivou em 

Julho de 2017.

Contudo, só o sector de bebidas 

espirituosas e vinhos é que foi 

abrangido, na medida em que os 

produtores de cervejas pediram 

mais tempo.

De acordo com Nhane, os pro-

dutores e importadores de cer-

vejas alegaram que a introdução 

daquela medida iria comprome-

ter a sua produção.

“Ficámos sensíveis e adiamos a 

entrada em vigor do regulamen-

to e junto com as companhias 

procurámos soluções mais be-

néficas para as duas partes, visto 

que o objectivo do governo não 

é prejudicar as empresas, mas 

combater o contrabando”, disse.

Miguel Nhane referiu que a AT 

chegou ao entendimento com 

as empresas de que, ao nível das 

cervejas, devia-se introduzir selo 

digital.

A escolha deste tipo de selo 

deveu-se ao facto de ser comple-

mentar aos níveis de produção 

das cervejeiras nacionais para 

além de não ser muito oneroso.

Sublinhou que, neste momento, 

a empresa responsável pela se-

lagem está já a trabalhar no selo 

digital, depois seguirá a fase de 

testagem e as previsões indicam 

que até 30 de Junho vai iniciar o 

processo de selagem de cervejas.

“A posição dos nossos parceiros 

da APIBA não é justa. Partilha-

mos todos os passos que damos 

em volta do processo com as em-

presas. Tudo resulta de consensos 

entre as partes. Agora, o que eles 

querem é não serem fiscalizados, 

mas aí estão enganados porque o 

governo quer controlar os níveis 

de fuga ao fisco e incrementar 

receitas”, disse, acrescentando 

que tudo não passa de manobras 

dilatórias para atrasar o processo.

Miguel Nhane referiu que, desde 

que a medida foi implementada, 

há sinais positivos e os níveis de 

colecta de impostos está a subir.

Sobre a fragilidade das condi-

ções de segurança dos selos, o 

representante da AT reconheceu 

os erros e referiu que já estão a 

ser tomadas medidas com vista a 

contornar a situação.   
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A BOLSA DE MERCADORIAS DE MOÇAMBIQUE 
(BMM) informa a todas entidades públicas e privadas, 
camponeses e comerciantes individuais, associações de 
camponeses e o público em geral que possui uma lista de 
parceiros interessados em adquirir os seguintes produtos 
agrícolas:
1. MILHO
2. SOJA
3. GERGELIM
4. FEIJÃO MANTEIGA
5. FEIJÃO CATARINA
6. FEIJÃO BOER

Neste contexto, todos aqueles que tiverem os produtos 
acima descritos em quantidades iguais ou superiores a 
50 TONELADAS, que pretendam vender,  poderão entrar 
em contacto com a BMM através dos seguintes contactos:

Telefone: +258 84 4405665 ou pelo  +258 84 6174249  - 
Direcção de Negócios, Estudos e Estatística.

Email geral: nmanjate@bmm.co.mz
                      cmassingue@bmm.co.mz
                      bmmcompras@gmail.com

COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
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A descentralização territorial ganhou enorme relevância para vários países nos 

últimos anos, principalmente para os que têm sociedades mais heterogéneas e 

mais complexas. Nesses casos, as decisões sobre o processo de descentralização 

tornaram-se estratégicas para a estabilidade política nacional, para o desenvolvi-

mento económico e social e para a construção de uma democracia efectiva. 

Moçambique encontra-se nessa situação actualmente e precisa de entender como 

lidar com os desafios da descentralização. Embora o tema já esteja na agenda do 

país desde, pelo menos, o início dos anos 1990, foi o regresso do conflito armado, 

entre 2013 e 2016, que o trouxe de volta, colocando-o no centro da agenda polí-

tica nacional.

 Foi para resolver esse problema que se criou a Comissão de Descentralização para 

a negociação de uma paz sustentável. No dia 7 de Fevereiro de 2018, o presidente 

Filipe Nyusi, da Frelimo, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinaram um 

acordo sobre o processo de descentralização, ainda a ser discutido pela Assembleia 

da República. Nessa proposta, os líderes dos dois maiores partidos políticos do 

país buscam solucionar os problemas inerentes ao modelo de descentralização 

“bifurcada”, que permite distintas formas de governação nas localidades, com di-

ferentes graus de autonomia política, fiscal e administrativa nas autarquias e nos 

órgãos locais de Estado (Weimer e Carrilho, 2017). 

Com o objectivo de contribuir para a reforma política de descentralização em 

Moçambique, este texto traz um debate que sai da falsa dicotomia federalismo 

versus unitarismo, muito presente no debate moçambicano. Pois, o texto mostra 

que é preciso não só se fortalecer o processo de descentralização política, como 

também se reforçar as relações intergovernamentais, para que haja a efectiva de-

volução e delegação de poderes e recursos aos demais níveis subnacionais, sem 

afectar a integração nacional e o combate à desigualdade territorial.

 A partir de um desk-study sobre a literatura relacionada com a problemática da 

descentralização na esfera internacional e doméstica, e, simultaneamente, a reali-

zação de 16 entrevistas semiestruturadas com lideranças, nas cidades de Maputo, 

Beira e Nampula, durante o mês de Julho de 2017, este trabalho propõe caminhos 

que procuram repensar o processo de descentralização em Moçambique. 

Para tanto, em primeiro lugar o trabalho apresenta uma síntese do debate teórico 

sobre a descentralização, com base nas experiências internacionais bem-sucedidas 

em outros Estados nacionais. Depois, analisa-se o processo de descentralização 

em Moçambique, destacando os principais desafios do modelo actual. Ao final, 

são propostos três possíveis caminhos para a descentralização, destacando que in-

dependentemente do percurso escolhido, existe a necessidade de se implementar, 

pelo menos, três mecanismos: – Comissão Intergovernamental Cooperativa, Pro-

grama de Capacitação em Gestão Pública e Comissões Eleitorais Independentes. 

Serão esses instrumentos institucionais que poderão garantir, ao longo do tempo, 

tanto a melhoria das relações intergovernamentais, como o aprofundamento da 

delegação e devolução aos governos subnacionais.  

Descentralização no mundo
A proposta de descentralização tem, nas origens, íntima ligação com o federalis-

mo. Entretanto, cada vez mais essa relação deixa de ser exclusiva e o processo des-

centralizador vincula-se à necessidade de melhorar as relações intergovernamen-

tais em países nos quais há demandas por autonomia local (Elazar, 1987; 1994). 

Vários países nos quais há importantes complexidades e diversidades no plano 

territorial vêm adoptando modelos descentralizadores para aperfeiçoar a governa-

ção. Na verdade, como o número de nações constitucionalmente federativas não 

chega a 30, num universo de 194 países no mundo, a maioria dos casos que têm 

usado mecanismos com teor descentralizante advém de estruturas institucionais 

não-federais, com escalas variadas de unitarismo.

Este fenómeno da descentralização em diferentes países tem sido acompanhado 

pela questão da intergovernamentalidade, destacada por autores como Agranoff 

(1994) e Wright (1988). Na verdade, a experiência contemporânea de construção 

político-territorial atrela um conceito ao outro, uma vez que ambos se retroali-

mentam para dar conta de heterogeneidades e diversidades territoriais.

Observando a experiência internacional contemporânea, é possível destacar quais 

são os principais desafios do processo descentralizador, quase sempre atrelado a 

arranjos intergovernamentais, tal como se segue:

1) É preciso construir um pacto fiscal que garanta, ao mesmo tempo, os recursos 

necessários aos governos subnacionais e uma política de transferências para com-

bater as desigualdades regionais;

2)O sucesso da descentralização só é alcançado quando são criadas capacidades 
de gestão no plano local. A fragilidade administrativa dos entes territoriais é um 

obstáculo para que realizem as suas funções de garantia dos direitos dos cidadãos 

através de políticas públicas e serviços públicos;

3)A delegação e a devolução de poderes de âmbito local não garantem, por si sós, 

a democratização e o aumento da participação dos cidadãos. Por isso, é necessário 

criar instituições que favoreçam o controlo do Estado pela sociedade;

4)A descentralização deve ser feita com todos os cuidados institucionais para se 
evitar tanto a excessiva fragmentação política como o aumento das desigualda-
des regionais. O processo de descentralização pode – e deve ser – um reforço dum 
processo de aperfeiçoamento democrático da unidade nacional;
5)O coração das transformações descentralizadoras é o fortalecimento da inter-
governamentalidade. Para seguir neste caminho, é fundamental incentivar a cul-

tura da parceria e da negociação entre os níveis de governo; criar arenas institu-

cionalizadas de diálogo e, por vezes, de decisão conjunta entre os entes territoriais; 

montar estruturas e programas no Governo Central que sejam capazes de induzir 

melhorias nos governos locais. De todo o modo, o desenho intergovernamental 

precisa de ser pactuado constantemente, de forma transparente e com uma visão 

temporal (curto, médio e longo prazo) capaz de definir passos e cronogramas. 

As lições da experiência internacional, aqui brevemente sintetizadas com a finali-

dade de ressaltar os pontos principais, devem servir como um dos guias da expe-

riência de reforma descentralizadora em Moçambique, com as devidas adaptações 

para a realidade do país. O processo de descentralização, se bem construído em 

território moçambicano, pode ser um passo para reforçar os laços de todo o país, 

gerando uma nova pactuação. A reconciliação que virá com a paz depende da 

construção de uma democracia mais estável, e a descentralização, caso se oriente 

pela intergovernamentalidade, poderá ser uma das peças-chave desse caminho 

que leva ao desenvolvimento e à unidade nacional. 

Desafios da Descentralização em Moçambique 
A descentralização em Moçambique tem sido um tema central na agenda políti-

ca para uma paz sustentável desde o fim da guerra civil nos anos 1990 (Hanlon, 

2010). No entanto, o desenho institucional actual apresenta diversos desafios para 

a consolidação da democracia nos planos local e nacional, embora o esforço des-

centralizador tenha alcançado alguns resultados positivos, pois foi dele que nasceu 

a única forma, até agora, de alternância no poder e de pluralismo político, geran-

do, ainda que de forma limitada, um grau de participação no plano local para além 

dos partidos políticos tradicionais. 

Hoje, a maioria dos desafios da descentralização em Moçambique está relacio-

nada com o chamado modelo institucional “bifurcado”, estabelecido pela legisla-

ção 2/97 e 8/2003, que determina dois tipos de governação local (Borowczak e 

Weimer, 2012; Weimer e Carrilho, 2017). Por um lado, o quadro normativo das 

autarquias locais, estabelecido pela Lei 2/1997, confere aos 53 municípios1  um 

nível significativo de autonomia administrativa, fiscal e patrimonial, com eleições 

directas aos seus órgãos executivo (Presidente do Conselho Municipal) e legisla-

tivo (Assembleia Municipal). Enquanto, por outro lado, a legislação, subscrita na 

Lei 8/2003, limita drasticamente a autonomia política e fiscal dos Órgãos Locais 

de Estado (OLEs), ao determinar que seus representantes políticos sejam direc-

tamente indicados pelo poder central, nos cinco níveis subnacionais2  - províncias, 

distritos, postos administrativos, localidades e povoações – com excepção daque-

les eleitos na Assembleia Provincial. 

De forma geral, este sistema de dupla governação estabelece os seguintes desafios 

no processo de descentralização em Moçambique:

1.Baixa participação dos cidadãos no processo de governação. 
Embora nas autarquias haja a possibilidade de os cidadãos exercerem o direito ao 

voto, nota-se que ainda há nessas eleições um alto nível de abstenção (Brito, 2008; 

2011; 2016; Nuvunga, 2013; 2012). Já nos OLEs, em particular, a participação 

dos cidadãos está aquém do esperado por dois motivos: i. a falta de identificação 

da população com o governador ou administrador indicado pelo governo central 

impulsionada, muitas vezes, pela falta de elo pessoal e profissional com a circuns-

crição de sua responsabilidade; ii. a não efectividade dos recém-criados Conselhos 

Consultivos devido à própria composição dos mesmos que acabam por reforçar o 

partido no poder (Forquilha e Orre, 2012; Pereira, 2011).  

2. Capacidade administrativa e tributária limitada 
No caso das autarquias locais, que possuem os mecanismos legais para expandir a 

arrecadação através da cobrança de diversos impostos3 , Weimer e Carrilho (2017) 

Que Caminhos para a Descentralização em Moçambique? 
Subsídios para Debate
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apontam que esses instrumentos são subutilizados devido à baixa capacidade técnica local e 

a centralização de cobranças em órgãos centrais, tais como: Autoridade Tributária de Mo-

çambique, Conservatória de Registo e Notariado e Serviços Públicos de Cadastros. 

Já em termos de exercício de funções e competências administrativas, as autarquias locais, 

com a excepção de Maputo, ainda estão restritas à provisão de recursos básicos, como sa-

neamento e limpeza (Cistac, 2012; Rocha e Gonçalves, 2015). Essa limitação na transfe-

rência de competências para as autarquias mantém-se não pela falta de interesse político 

das mesmas4, mas pelo facto de o governo central alegar que há uma carência de capaci-

dades técnicas e financeiras na esfera local, embora esse mesmo governo não estabeleça os 

instrumentos necessários para aprimorar tais capacidades, inclusive limitando em 1,5% a 

transferência de recursos financeiros da esfera central para a esfera autárquica.

Em relação aos OLEs, há uma escassez de mecanismos de geração de receitas próprias. O 

resultado disso é uma alta dependência dos recursos financeiros vindos do Governo Central 

para a execução das funções e competências em diversos sectores: saúde, educação, sanea-

mento, entre outros (Weimer e Carrilho, 2017). A desconcentração das funções e compe-

tências para OLEs é maior do que aquela que existe actualmente no quadro das autarquias 

locais. No entanto, a análise dos recursos transferidos pelo governo central às províncias e 

distritos mostra que as despesas para o funcionamento dessas estruturas organizativas ten-

dem a superar as despesas em investimentos, que se mantém fortemente concentrados no 

nível central. Além disso, não existem mecanismos efectivos para resolver as desigualdades 

regionais dos OLEs, uma vez que as relações intergovernamentais em Moçambique são 

marcadas por um jogo não cooperativo entre os actores políticos, no qual o Governo Cen-

tral não realiza a distribuição dos recursos financeiros em termos per capita, mas em termos 

de alinhamento político (REOE, 2016). 

3.Baixa Qualidade na prestação dos serviços públicos 
A dependência financeira maioritariamente do Governo Central, devido à baixa transfe-

rência de recursos pelos doadores internacionais e a carência de mecanismos de autonomia 

fiscal, tem impacto directo na prestação dos serviços públicos5  oferecidos pelas autarquias e 

OLEs (Forquilha, 2015). Soma-se a isso a persistência de padrões patrimoniais de selecção 

e de ocupação de postos públicos nos governos subnacionais e a desigualdade na distribui-

ção do capital humano pelo território moçambicano e conclui-se que sem uma completa 

universalização e profissionalização dos cargos públicos, no sentido weberiano do termo, a 

questão da prestação do serviço público não pode ser solucionada.  

4. Competição por recursos financeiros e protagonismo administrativo e político 
Há uma dificuldade constante na descentralização moçambicana gerada pelo jogo da com-

petição. Em ambos os modelos de governação não há os mecanismos de cooperação inter-

governamental, bem como regras e arenas claras de debate entre os entes subnacionais. A 

postura de indutor da descentralização por parte do Governo Central, o respeito à diver-

sidade e uma proposta de desenvolvimento nacional que agregue a todos são os elementos 

que deveriam guiar as relações intergovernamentais e, consequentemente, a descentraliza-

ção em Moçambique.

Os desafios institucionais e políticos do modelo de descentralização adoptado por Moçam-

bique foram resumidos aqui, para que se possa propor um modelo que procure equacionar 

tais problemas. Seguindo essa linha de raciocínio, são propostos a seguir alguns caminhos 

possíveis para o processo de descentralização em Moçambique 

Caminhos para Descentralização  
A reforma política sugerida por este texto é construída de uma maneira que permite a 

escolha de três diferentes caminhos para o processo de descentralização. A ideia de propor-

cionar diferentes alternativas, levando em consideração a questão do gradualismo, tem em 

vista destacar algo que não estava no debate moçambicano até agora: o fortalecimento da 

intergovernamentalidade. 

O Quadro 1, abaixo, apresenta de forma geral os três caminhos e propõe como eixo comum 

as seguintes reformas de base: a criação de uma comissão independente de designação dos 

distritos e outra para a monitoria das eleições locais (autárquicas e provinciais); o estabe-

lecimento de um órgão independente de coordenação do arranjo intergovernamental; e a 

implementação de um programa nacional de capacitação em gestão pública nas localidades.

Quadro 1: Proposta da Reforma de Descentralização   

 
Fonte: Elaboração própria. 

Em relação às reformas de base, a primeira, ligada à criação 
de comissões independentes, procura solucionar duas fragili-
dades do sistema político actual: a existência de dois tipos de 
governação (autarquias e distritos) num mesmo território e a 
monitoria das eleições locais. Para a construção dessas comis-
sões, a proposta aponta para a necessidade de participação 
dos partidos, de membros dos governos e de uma colabora-
ção directa dos doadores internacionais e das organizações da 
sociedade civil, com representação em ambas as comissões. 
A segunda reforma de base, que estabelece um órgão inde-
pendente para estruturar o arranjo intergovernamental de 
cooperação
transferências de recursos aos diferentes entes subnacionais, 
repensar a divisão de responsabilidades na provisão dos ser-
viços públicos e criar mecanismos de cooperação vertical, en-
tre: a) Governo Central, Província e Autarquia, b) Central e 
Província, c) Central e Autarquia e d) Província e Autarquia. 
Além disso, podem ser pensados mecanismos de cooperação 
multinível que estimulem a interacção na produção de polí-
ticas públicas entre governo, agências internacionais, organi-
zações da sociedade civil, fundações comerciais, entre outros. 
Juntar o governo, os partidos, a sociedade e os organismos de 
cooperação é essencial para fazer com que a reforma da des-

Essa reforma de base não é uma tarefa simples, com grandes 

cada política pública sectorial se envolva nesse órgão para 

entes subnacionais. 
Por último, a terceira reforma de base é o estabelecimento de 
um Programa Nacional de Capacitação em Gestão Pública, 

gestores e servidores públicos em todas as esferas de governa-
ção, podendo também envolver representantes de entidades 
não-governamentais que actuam directamente com o Estado. 
Este programa nacional deve ser estabelecido como uma polí-
tica pública de longo prazo e, portanto, deve ser mantido por 

mais carentes do país. 
Após a implementação das reformas de base, propõe-se que 

-
ver alguma intersecção entre eles. A diferença entre cada um 

seguir), mas na sequência do processo de descentralização, 

No caminho A, aprofunda-se primeiramente a descentraliza-
-

-
ção desse processo, realiza-se a transferência administrativa 
de serviços públicos para as autarquias, porém com um novo 

-
tral, governadores e presidentes municipais.  
No caminho B -

Para isso, propõe-se que a esfera central, através da Autorida-

quais as possibilidades de tributação em cada região. Num 
segundo momento, a arrecadação desses impostos deve ser 

-
-

 Por último, o caminho C procura primeiro fortalecer a des-
centralização administrativa, com a estruturação de uma 
nova divisão de responsabilidades e competências entre o go-
verno central e provincial, determinando recursos e respon-
sabilidades directamente aos governos provinciais, os quais 

autarquias em suas circunscrições territoriais, assim como 
-
-

lecer a burocracia local em termos de capacitação, centrada 
mais no nível provincial.  
Aqui, as eleições directas ocorreriam nos três níveis, porém 
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Fonte: Elaboração própria.  

Considerações Finais

a descentralização e podem ser misturados a partir das decisões que se-
rão tomadas politicamente pela sociedade moçambicana e seus repre-
sentantes eleitos. Em todos eles, ressalte-se, o Governo Central é um 
eixo central. A descentralização do poder vai exigir a acção nacional 
em prol da criação de condições e capacidades no plano dos governos 
subnacionais. Desse modo, em vez de perder poder, o Governo Central 

-

portanto, como um cabo de guerra entre o poder central e os subnacio-
nais, ou mesmo como uma disputa entre os membros dos principais 
partidos políticos, porque a ideia é uma transformação de longo prazo, 
baseada num processo descentralizador pactuado, incremental (mas 

-
vernamentalidade em termos de cooperação e parceria entre os entes 
territoriais e que vise o desenvolvimento nacional.
  Vale ressaltar que este texto, baseado em pesquisa da literatura, docu-

orientar a construção do processo de descentralização. Neste sentido, a 

-
ceitos, valores, institucionalidades e estratégias que podem favorecer 
o sucesso da descentralização, mas, deliberadamente, propôs-se um 

um diálogo amplo 
e inclusivo, envolvendo negociações entre os actores políticos e sociais 
moçambicanos. Como foi dito anteriormente, o que pode levar à reso-
lução da questão da paz é a perspectiva de um novo pacto. A descen-
tralização e a intergovernamentalidade podem ser uma das bases da 
reconciliação e da retomada do desenvolvimento político, económico e 
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Tem menos de 25 anos de ida-
de, mas já é, por assim dizer, 
a encarnação, em pessoa, de 
toda uma geração de jovens 

inconformados com a governação 

do dia. Sempre com olhar crítico so-

bre a realidade do seu país, tem sido, 

nos últimos tempos, uma figura de 

cartaz em eventos públicos onde a 

cidadania é exaltada, mas as suas le-

tras também se tornaram virais nas 

redes sociais, onde tem centenas de 

seguidores. Esse é André Cardoso, 

parte de uma geração de jovens que 

nasceram depois da luta pela inde-

pendência e da guerra civil, mas por-

que são filhos deste país, recusam-se 

ser oprimidos por aqueles que fazem 

do seu passado histórico um direito 

para subjugar a tudo e todos. Ao 

SAVANA, Cardoso explica que 

encontrou no rap um instrumento 

de luta para provocar mudanças na 

sociedade.

Quem é André Cardoso?

É um jovem rapper, nascido em Ma-

puto, na década de 90. Estudei socio-

logia, mas identifico-me mais como 

activista, alguém que se engaja para 

promover a cidadania a partir do que 

acho que é um instrumento de luta, 

mais do que um ritmo musical. En-

tão, esse sou eu.

Nos últimos tempos tem se notabili-

zado com aparições públicas em que 

faz do rap um meio de intervenção 

social. O que é que o motiva?

Critico porque há muita coisa er-

rada, que não faz sentido. Notem 

que eu sou um transporte; por onde 

ando, converso, no chapa, na escola, 

no hospital, vivencio as dores das 

pessoas e procuro, através do meu 

rap, trazer à ribalta essa dor das pes-

soas e clamar a quem de direito para 

que cure essas dores, procurando, 

também, elucidar as pessoas. O meu 

rap não é para pessoas contra o par-

tido X ou a favor do partido Y, é para 

os moçambicanos, mas acima de 

tudo o meu rap é para os excluídos. 

É até para aquele jovem da OJM, 

que tem 33 anos, mas tem problemas 

de habitação, quando o seu partido 

fala muito de habitação, então, o que 

digo a esse jovem é que reclame den-

tro do seu partido. Eu não sou con-

tra o partido A ou B, são as acções 

que queremos que mudem. Agora, se 

para essas acções mudarem é preciso 

trocar o partido A pelo B, não sei se 

isso funciona, mas se o povo assim 

decidir, que avance, o que se quer 

é que este país esteja desenvolvido 

porque temos imensos recursos.

Acredita na força do rap como essa 

arma de combate para provocar mu-

danças nas sociedades?

Se eu não acreditasse, não envereda-

va por esse caminho. 

Quem te vê a actuar, pela primeira 

vez, vem-lhe à mente a imagem de 

um Azagaia Júnior. Inspira-se em 

Azagaia?

Disso não devem restar dúvidas. Não 

se pode falar de rap de intervenção 

social em Moçambique sem primei-

ro citar Azagaia. Inspiro-me muito 

nele. A força de Azagaia, aquele fee-
ling que Azagaia tem ao actuar, que 

André Cardoso

Um rapper que toca na alma dos excluídos
Por Armando Nhantumbo

parece que ele incorpora alguns es-

píritos, aquela presença toda, aquele 

chamamento das pessoas à consciên-

cia de que é possível, é isso que eu 

tento transmitir às pessoas a partir 

do meu rap. Há riscos, sim, mas é 

possível. 

O rap cruza-se com a sociologia, sua 

área de formação?

Sim. Uma das maiores lições socio-

lógicas é o cepticismo, que é não 

acreditar nas primeiras verdades ou 

verdades aparentes. No rap, eu in-

corporo esse cepticismo sociológico 

para questionar aquilo que parece 

bom ou que se quer passar uma ima-

gem de que está bom. Até porque a 

sociologia lida com essas questões 

sociais, porque é o estudo da socie-

dade, dos grupos sociais e dos com-

portamentos sociais. A sociologia 

tem até um campo que é o estudo de 

desigualdades sociais, que é algo que 

abordo muito no meu rap, em que há 

um grande fosso entre os ricos e os 

pobres.

Diz, numa das suas célebres letras, 

que em Moçambique somos cham-

boqueados a cada dia. A que cham-

bocos se refere?

O chamboco é aquele instrumento 

que, normalmente, aqueles que de-

têm a força policial ou militar usam 

para violentar as pessoas, com ou 

sem razão. Eu uso este instrumento 

como uma analogia, um chamboco 

simbólico, no sentido de que todas as 

situações maléficas a que somos sub-

metidos, a violência a que quotidia-

namente somos submetidos, repre-

sentam chambocos. Mas digo mais, 

que esse chamboco chega a um nível 

de não representar apenas violência,  

chegando a ser uma educação.

Como assim?

É educação quando o povo usa desse 

instrumento, simbolicamente, para 

mandar recados àqueles que nos vio-

lentam. Quando estivermos a fazer 

isso, estaremos a chamboquear, por 

isso, o coro dessa música é “os po-

líticos corruptos, nós vamos cham-

boquear, os flageladores da paz, nós 

vamos chamboquear”, o mesmo que 

dizer que não iremos violentá-los de 

forma manifesta, mas iremos exigir 

que eles façam aquilo que deve ser 

feito para governação de um Estado 

que se quer desenvolvido.

Noutra das suas letras refere que en-

quanto o povo sofre, eles estão em 

flats de magnatas a fumarem charu-

tos como se nada se passasse.

É que as pessoas ainda não estão a 

chamboquear este Governo. Porque 

não é possível que numa sociedade 

em que as pessoas estão sendo ouvi-

das, as coisas continuem a acontecer 

da maneira que estão a acontecer, 

de uma gritante falta de respeito. 

Exemplo concreto são as dívidas que 

foram despoletadas por organismos 

internacionais que aqui em Mo-

çambique, primeiramente, dizia-se 

que não existiam para depois, numa 

ambiguidade muito grande, dizerem 

que existem e, pior, essas dívidas de-

vem ser pagas. Isso é mandar passear 

todo um povo, é fumar o charuto 

numa flat de magnatas como se não 

se passasse nada.

Será o tal bando de políticos que, 

como relata, oprime o povo e faz e 

desfaz a seu bel-prazer?

Evidentemente.

E por que considera que esse cham-

boco tem casamento perfeito com a 

corrupção?

Pelo simples motivo de que um dos 

maiores males, das maiores violên-

cias a que somos submetidos, é a 

corrupção, que se traduz na negação 

das condições básicas de existência.

Refere que o chamboco se sente 

também pelos discursos no Parla-

mento, com o povo a ser sacrificado 

porque a “Frelimo trouxe a indepen-

dência e a Renamo a democracia”. 

Se não é ao povo, que era suposto 

servirem, então, a quem servem os 

deputados?

Quando olho para o Parlamento 

percebo que existem alguns deputa-

dos que merecem confiança do povo, 

que reclamam sobre a vida mísera a 

que as pessoas estão sendo submeti-

das, mas, no cômputo geral, temos 

uma Assembleia da República cujos 

deputados  só olham para o seu um-

bigo. Quando digo porque a Frelimo 

trouxe a independência e a Renamo 

a democracia, é que é esse o discurso 

que paira na Assembleia da Repúbli-

ca, ao invés de se tratarem questões 

ligadas ao sofrimento do povo.

É por isso que considera os deputa-

dos como um bando de bajuladores, 

anti-desenvolvimento, anti-livros e 

anti-conhecimento?

Sim, é por esse motivo.

Numa outra letra diz que que eles 

tratam Moçambique como se fosse 

uma propriedade, que eles estiveram 

em Nachingueia, que foram os úni-

cos em combate, que essa é a ideia 

que vendem para poderem imperar 

sem sobressaltos. Como dizer isso a 

uma geração como a sua que nasceu 

no pós AGP?

Há todo um discurso elaborado 

sobre onde viemos que, tendencial-

mente, “heroíza” pessoas e por essa 

“heroização”, essas pessoas quase que 

têm o direito de nos subjugar. Não 

que eles vão dizer de forma mani-

festa que foram os que estiveram em 

Nachingueia, mas pelas acções per-

cebes que estes senhores olham para 

nós como pessoas que estão numa 

eterna dívida para com eles, como 

se eles fossem os donos deste país, 

quando este país é de todos os mo-

çambicanos, tanto os que nasceram 

na década de 90, na década de 70, 

para trás ou para frente, então, todos 

devem ter os mesmos direitos e de-

veres. Não deve haver uns a acharem 

que podem tudo e que os outros de-

vem obedecer somente. Não, é o que 

reclamo: a igualdade.

São igualmente suas as seguintes 

palavras: “neste país, vê se um polí-

cia engajado a seguir um ladrão de 

patos, enquanto o lesa-pátria está 

em casa relaxado ou sentado no seu 

gabinete a emitir mais um despa-

cho”. Será a tal Justiça forte para os 

fracos e fraca para os fortes?

Obviamente. E volto para a questão 

da corrupção, que tem dois níveis, o 

micro e o macro. O micro é aquela 

corrupção que eu até posso chamar 

de “corrupçãozinha”, embora é dali 

onde nasce a grande corrupção. Digo 

que vemos um polícia engajado a 

seguir um ladrão de patos porque os 

maiores flageladores desta pátria, os 

que criam a hecatombe social, são os 

corruptos macros, os que cometem a 

grande corrupção, como a associa-

da às dívidas ocultas que tornaram 

Moçambique num país economi-

camente quase falido. Ora, quando 

três, quatro ou cinco pessoas põem 

em causa uma Nação inteira, não são 

esses flageladores da pátria que até 

vemos, de fato, diariamente?

Também já deixou claro que não 

acredita na Justiça, a tal que sempre 

está a investigar.

Sim. E é por causa desse discurso de 

que “estamos a investigar” que a Jus-

tiça moçambicana cai no descrédito. 

Pareceu sátira quando disse que 

quando o povo reclama, eles des-

viam as atenções para uma gala, a 

gala vibra-toques que de toques não 

tem nada. 

Deve saber que existe aquilo que se 

chama mecanismo de distracção, que 

é um projecto que visa tirar as pes-

soas do foco, quando uma situação 

põe em causa os flageladores. Se é 

para lhes dar bundas assistirem, que 

vejam, se é para lhes dar uma festa 

de cerveja de borla, que seja, desde 

que não falem do assunto que está 

em foco. Aquilo chamamos de vibra-

-toques, mas não tem toques, senão 

toda aquela situação que provoca 

aquele alarido todo, uma semana 

toda nas redes sociais, as pessoas nos 

chapas a comentarem sobre aquela 

situação, deixando de se concentra-

rem sobre questões sérias do país.

Na vigília em homenagem a Ericino 

de Salema, afirmou que eles criaram 

esquadrões de morte para matar a li-

berdade de expressão e de imprensa 

porque não gostam da verdade. Afi-

nal quem teme a verdade neste país?

A única coisa que sei é que há um 

grupo de indivíduos que aparece a 

castigar aqueles que falam a verdade, 

os que elucidam as pessoas. Por esse 

exercício, as pessoas são raptadas, se-

viciadas e até mortas. Então, o “eles” 

é mesmo para deixar esse branco em 

que as pessoas se questionam. 

É possível construir um país nor-

mal, uma Nação civilizada, na base 

de unanimismos?
Não. Não é possível. O unanimismo 
deve representar uma doença de que 
alguma coisa não está bem porque 
as pessoas têm o direito de discor-
dar, de apresentar ideias contrárias. 
As divergências são a força motriz 
da existência humana. É com as di-
ferenças que devemos conviver e só 
com essas diferenças é que consegui-
remos desenvolver.
Para si, basta de sermos vítimas, de 
murmurarmos ensardinhados no my 
love e chamboquearmos também. 
Como chamboqueá-los?
Ao dizermos a quem nos faz mal 
que não estamos a gostar e exigir-
mos mudança, é um chamboco. Mas 
quando também votamos em função 
daquilo que vemos que está mal ou 
bem, estamos a chamboquear. 
Defende também que o povo só não 
se faz à rua por medo de blindados, 
mas que um dia eles vão pagar por 
todos os pecados, que a sua hora de 
glória está prestes a findar porque a 
juventude está atenta. Quando é que 
será esse dia?
Sempre que há uma manifestação 
pacífica, há blindados, cães, Polícia 
fortemente armada, intimidando as 
pessoas de saírem à rua, mas é seu 
direito sair e protestar contra o que 
acham que não está bem. Quando 
digo que está prestes a findar é por-
que a juventude está cada vez mais 
consciente dos seus direitos e, quan-
do é assim, não haverá blindados, 
cães, chambocos, nem armas que vão 
parar esta juventude. Esta juventude 
vai se fazer à rua, sim senhor, com 
blindados e com cães, o medo vai ser 
vencido, por isso, eu digo, atenção, as 
pessoas estão a ficar cada vez mais 
conscientes e atentas, sairão à rua e 

não temerão mais os blindados. 

“Não haverá blindados, cães, chambocos, nem armas que vão parar 
esta juventude”, André Cardoso
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Contrariando o discurso ofi-
cial de que o país está a sair 
da crise, o governo aumen-
tou apenas 256 meticais 

ao salário mínimo que passa a ser 

4,255 meticais contras os anterio-

res 3,999 meticais. 

Reunido naquela que foi a 13ª ses-

são de Conselho de Ministros, esta 

terça-feira, 24, o governo apreciou 

e fixou novos salários mínimos na-

cionais por sector, que entram em 

vigor com efeitos a partir do pas-

sado primeiro de Abril.  A nível da 

função pública o executivo aprovou 

o incremento de 6,5% ao salário 

mínimo, que deste modo passa 

dos anteriores 3,999 meticais para 

4,255 meticais. Para as restantes 

categorias da administração públi-

ca o aumento foi de 5%.

Trata-se de um aumento de apenas 

256 meticais, um dos mais baixos 

dos últimos tempos, visto que no 

ano passado, em que se reconhecia 

a crise económica do país, o incre-

mento foi de 500 meticais. 

Na mesma sessão, a ministra da 

Administração Estatal e Função 

Pública, Carmelita Namashulua, 

anunciou o aumento em 100% 

do subsídio de funeral que passa-

rá para os 10 mil meticais, contra 

os anteriores cinco mil meticais. 

Anunciou ainda a dirigente a dis-

ponibilidade de 1.8 mil milhões de 

meticais para o levantamento das 

Revisão do salário mínimo 

Empregado frustra patrões
promoções e mudanças de carreiras 

a partir de Maio próximo, visto que 

estavam congeladas desde 2016, na 

sequência da suspensão do apoio 

financeiro por parte dos doadores. 

Falando à imprensa no final da ses-

são, Namashulua garantiu, de for-

ma atempada, o pagamento do 13º 

salário, uma espécie de propaganda 

eleitoral,  depois das incertezas nos 

últimos dois anos.  

Indústria extractiva mais 

Quanto a outros sectores de activi-

dades, os aumentos variam de 7% 

a 18,6 %. O sector um (agricultura, 

caça, floresta e silvicultura) bene-

ficia de um aumento na ordem de   

13,94%; o sector dois (pesca) teve 

um aumento de 8%; o subsector da 

pesca da kapenta conseguiu 7,5%, 

enquanto que o sector três (indús-

tria da extracção mineira, grandes 

empresas) amealhou um aumento 

salarial na ordem de 18,6% e as pe-

dreiras e areeiros têm mais 11,5% e 

6% para as salinas.

Já o sector quatro (indústria trans-

formadora) fica com um aumento 

de 10,98% e a panificação com 

8,41%. O sector cinco (electricida-

de, gás e água: subsector de grandes 

empresas) conseguiu um aumento 

de 7%, o subsector de pequenas 

empresas também obteve mais 7%. 

Enquanto isso, o sector seis (cons-

trução) teve um aumento de 

6,44%; o sector sete (activadades 

não financeiras) consegue 13,12% 

e o subsector da indústria hoteleira 

conta com mais 10,32%. Finalmen-

te, o sector oito (actividades finan-

ceiras, bancos e seguradoras) vão 

com mais 14,14% mensalmente e 

as micro-finanças têm um aumento 

salarial de 14,40%. 

O salário não é espectável 
O descontentamento em torno do 

novo salário mínimo foi manifesta-

do por todas as esferas da sociedade 

incluindo os deputados da Assem-

bleia da República.

O Porta-voz da bancada Parlamen-

tar da Frelimo, Edmundo Galiza 

Matos, diz que, numa análise glo-

bal, dos novos salários mínimos no-

ta-se que houve alguns sectores em 

que se verificou um aumento consi-

derável, sendo que noutros não foi 

como era de desejar, sobretudo no 

funcionalismo público. 

Para Galiza Matos, a solução pas-

sa por produzir cada vez mais, de 

modo que sejam pagos melhores 

salários, quer na função pública ou 

no privado. 

Defende que o salário mínimo deve 

justificar a demanda pelos serviços 

básicos pelo cidadão, tendo por isso 

apontado que o actual não é espec-

tável.

O porta-voz da Renamo, José 

Manteigas, diz que é um incremen-

to de lamentar e constitui um au-

têntico desprezo ao povo. Disse que 

se trata de um incremento que não 

responde às necessidades do pacato 

cidadão e apontou que, para quem 

trabalha na cidade de Maputo e 

vive em Boane ou Manhiça, os 256 

meticais equivalem apenas a três 

dias de transporte público que tam-

bém é escasso e não dignificante.

Segundo Manteigas, a experiência 

mostra que logo depois do incre-

mento do salário verifica-se uma 

escalada de subida de preços, que 

já iniciaram com os transportes pú-

blicos. 

Defende o porta-voz do partido 

que aquele aumento não serve para 

suprir as carências dos moçambica-

nos, sendo que, em contrapartida, 

há pessoas que precipitaram o so-

frimento do povo e que continuam 

impunes. Mas também chamou de 

controverso o discurso governa-

mental segundo o qual a economia 

está a crescer e questionou os mo-

tivos desse crescimento não se re-

flectir na determinação dos salários. 

Para o porta-voz da bancada par-

lamentar do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM), 

Fernando Bismarque, os novos 

salários estão longe de responder 

às espectativas dos funcionários 

públicos que se vêm confrontados 

com o alto custo de vida.  

Explicou que o valor incrementado 

serve apenas para adquirir um fran-

go congelado, numa altura em que 

a luz, água e transportes registaram 

subidas. 

Para Bismarque, não restam dúvi-

das que se trata de uma acção que 

só aumenta a desmoralização na 

função pública e promove uma ver-

dadeira frustração de famílias. 

Cidadãos insatisfeitos 
Os cidadãos ouvidos pelo SAVA-

NA também manifestaram sua in-

satisfação perante o novo reajuste 

do salário mínimo. Para muitos, o 
dinheiro não é suficiente para su-
prir as necessidades do dia-a-dia.
Stélio João, de 37 anos de idade,  
contabilista residente em Maputo, 
diz que, diante da crise que se veri-
fica no país, o reajuste não compen-
sa, e que esperava que o governo 
desse mais que isso.
Conta ainda que o nível de vida não 
irá mudar e terá de recorrer a outras 
formas de sustento e que o mesmo 
não se ajusta olhando para as ne-
cessidades e o custo da cesta básica. 
Maria Celeste, professora, tem 36 
anos de idade, mora no bairro de 
Intaka. Para ela, o aumento não vai 
ajudar em nada, porque o custo do 
chapa é altíssimo. Diz que preferia 
que o governo não tivesse aumen-
tado nada e as coisas continuassem 
na mesma.
Arlete Mondlane, 38 anos, em-
pregada doméstica, afirma que o 
reajuste salarial é satisfatório, pois 
assim conseguirá pagar as suas 
despesas de casa, sustentar os seus 
caprichos, para além de melhorar a 
sua vida pessoal. 
Victor Alexandre, de 64 anos, téc-
nico da TDM, diz que o aumento 

salarial irá prejudicar a vida dos 

moçambicanos, porque virá acom-

panhado de outros factores, como o 

acréscimo da cesta básica familiar, o 

que será difícil gerir e não vai mu-

dar a vida de ninguém.

(A. Nhampossa e C. Chirindza)

A 
Malária continua a ser 
um dos maiores proble-

mas de saúde pública e 

uma das doenças mais 

mortais no país, o que preocu-

pa não só as autoridades, como 

também a sociedade em geral. 

Como prova disso, os números 

indicam que, só em 2017, a epi-

demia matou um total de 1.114 

pessoas contra 1.685 de 2016, o 

correspondente a uma redução 

de 33 por cento.

Por outro lado, o número de ca-

sos de malária grave e que neces-

sitam de internamento hospitalar 

reduziu em 11 por cento, tendo 

passado de 80.829 casos, em 

Mais de mil pessoas morreram em 2017

Malária continua a enlutar o país
2016, para 72.309 no presente ano.

No total foram registados, no perío-

do em análise, em todo o território 

nacional, 9.981.277 casos contra 

8.520.376 registados em igual perío-

do do ano passado, o que representa 

um aumento de 17 por cento.

As províncias de Manica, Tete, Gaza 

e Inhambane são as que mais contri-

buíram para o aumento destes casos.

Estes dados foram tornados públi-

cos, nesta quarta-feira, pela ministra 

da Saúde, Nazira Abdula, durante as 

cerimónias alusivas ao Dia Mundial 

de Luta contra a Malária, que tive-

ram lugar na cidade de Maputo.

Nazira Abdula disse que esta ci-

fra de casos constitui uma grande 

preocupação para o Governo de 

Moçambique, uma vez que interfere 

negativamente no desenvolvimento 

económico e social do país, manten-

do o ciclo doença/pobreza devido ao 

elevado absentismo escolar e laboral, 

bem como a perda de mão-de-obra 

laboral. 

Noutra vertente, como forma de 

combate, a ADPP Moçambique im-

plementou o projecto Eliminação da 

malária 8 (E8).

O projecto de Eliminação da Ma-

lária que assinalou o seu aniversário 

no dia 24 tem os seus centros de tes-

tagem localizados nas áreas Trans-

fronteiriças dos três Países parceiros 

que são Moçambique, Swazilândia e 

África do Sul. 

A iniciativa tem como objectivo eli-

minar a doença em quatro países da 

região da África Austral (Botswana, 

Namíbia, África do sul e Swazilân-

dia) até 2020 e alargar este proble-

ma de saúde para mais quatro países 

(Angola, Moçambique, Zâmbia e 

Zimbabwe) até 2030.

De acordo com Osvaldo Muianga, 

Oficial de Manutenção e Avaliação, 

a testagem da Malária, a nível das 

fronteiras e ao domicílio, permite 

que as pessoas residentes nestas áreas 

não vivam com a doença, e logo que é 

detectada, a mesma é tratada. 

O oficial conta que, no início do 

projecto, as pessoas não aderiam, ou 

melhor, mostravam-se indispostas a 

cooperar com os activistas e não fa-

ziam os testes, mas com o andar do 

tempo e com as campanhas de sensi-

bilização que foram feitas, as pessoas 

começaram a mudar a forma de pen-

sar e passaram a aderir ao centro.

No distrito de Namaacha, con-

cretamente na localidade de 

Macuácua, existe uma equipa 

composta por 10 activistas e 

duas enfermeiras distribuídas no 

distrito, e é possível notar o tra-

balho levado a cabo pelos mes-

mos, que andam de casa em casa 

a fazer o teste aos moradores.

Esta localidade tem cerca de 

199 famílias que, para prevenir 

a doença, fazem o uso das redes 

mosquiteiras. E sentem-se satis-

feitos por ter o centro por perto 

porque antigamente tinham de 

percorrer longas distâncias até 

chegar à vila, para além de o tra-

tamento ser totalmente gratuito.

(Cleusia Chirindza)

Arlete Mondlane Maria CelesteStélio João Victor Alexandre
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-
do através de Plano de Emergência do Presidente dos Estados 
Unidos para o Alívio do SIDA (PEPFAR). O objectivo do em Mo-
çambique é de apoiar os esforços nacionais para o alcance do 
control epidémico através de políticas e intervenções baseadas 
em evidências para impulsionar o progresso e salvar vidas.

Como parte do PEPFAR, a Embaixada dos Estados Unidos em 
Maputo administra o Programa de Projectos Comunitários, o 
qual apoia pequenos projectos comunitários em todo o país. 
A Embaixada dos Estados Unidos está actualmente a solicitor 
projectos inovadores/actividades e economicamente viáveis 
centradas nas seguintes áreas de organizações locais legalmente 
registadas, comunitárias e não governamentais. Detalhes adicio-
nais sobre potenciais actividades sob estas áreas estão disponí-
veis na Secção 3.

seus agregados familiares;

   1. INFORMAÇÃO DE CANDIDATURA

Os candidatos devem submeter uma proposta de projecto que 
não exceda dez páginas 
da fonte 12, e espaçamento de linhas de 1.5) e inclui a seguinte 
informação:  (1) informação geral da organização (experiência 
anterior); (2) grupo alvo desagregado por idade, sexo, compor-
tamento de risco ou outros parâmentros relevantes; (3) descri-
ção consisa da intervenção para cada grupo alvo, incluindo a 
base para a selecção de tais intervenções; (4) explicação da for-
ma como as intervenções são direccionadas para os factores cha-

-
nanciamento e actuais parceiros e/ou doadores; (7) descrição da 
forma como as actividades propostas são integradas ou ligadas 
às outras actividades do PEPFAR; (8) informação sobre assistên-
cia técnica anterior ou actual recebida pela organização; (9) des-
crição de como as questões de género serão abordadas dentro 
das actividades propostas; (10) número estimado de pessoas a 
serem alcançadas poelas intervenções de nível individual e/ou 

descrição do pessoal chave; e (15) uma cópia do registo da orga-
nização. Cada página da proposta deve estar inumerada.

Cada proposta deve também incluir um resumo de uma pá-
gina que inclui uma breve descrição de:  (1) nome da organi-

informações de local de implementação; (2) objectivos chave; (3) 
grupo alvo; (4) principais actividades; (5) resultados esperados 

AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO

DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS E.U.A. 
Embaixada dos Estados Unidos, Maputo 
Programa de Projectos Comunitários do  

Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para 
Alívio do SIDA - PEPFAR  

 

nome e informação de contacto do coordenador do projecto.

-
tuguês. 

    2. ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES 
    DE FINANCIAMENTO 

candidaturas de organização moçambicanas registadas sem 

-

Entidades com  ou comerciais não são elegíveis 
para candidatura.
Os não são 
elegíveis.

-

candidatura.
-

pelo menos um 
ano

controlo interno adequado e possuirem procedimentos de 

laços e apoio na comunidade local e com as autoridades go-
vernamentais locais.

-

-
minados por idade e sexo. Por exemplo:

inclundo detalhes sobre o apoio prestado;
-

vas e descrição detalhada das intervenções;

e descrição detalhada do apoio prestado.

2.1 Restrições de Financiamento

-
nanciamento de Projectos Comunitários;

-
ração ou manutenção de viaturas;

ou advocacia para a descriminalização do aborto ou serviços 
de aborto;
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3. ALOCAÇÃO DO FINANCIAMENTO 
 

Crianças Órfãs e Vulneráveis: $10,000.00 a $50,000.00 para cada projecto 
Priorização Geográfica: Projectos de COV serão limitados aos seguintes locais: Cabo Delgado: 
Cidade de Pemba; Gaza: Chongoene, Limpopo, Mandlakaze e Xai-Xai; Inhambane: Massinga, 
Maxixe e Vilankulo; Manica: Chimoio, Gongola, Manica e Sussundenga; Maputo: Cidade de 
Maputo, Marracuene, Matola e Moamba; Nampula: Nacala; Sofala: Beira e Chibabava; e Zambézia: 
Quelimane. 
Orçamento Disponível: $250,000.00 
Número estimado de projectos: 10 
Actividades: As candidaturas para COV devem enfatizar actividades centradas na família para 
mitigar o impacto do HIV/SIDA através das seguintes intervenções: 
a) Acesso aos Serviços de Saúde e HIV: os exemplos incluem a promoção de ligações para COV e 

seus familiares aos serviços de HIV nas unidades sanitárias, mantendo o estado negativo das COV 
e adolescentes, estabelecendo parcerias e sistemas de referência entre outros programas 
comunitários e hospitalares de HIV;  

b) Segurança, Protecção e Apoio Psicossocial: os exemplos incluem a protecção da criança a nível 
comunitário, referências para outros serviços sociais, abordagem da saúde psicossocial entre 
crianças e seus cuidadores, comunicação sobre os riscos dos adolescentes, e criação de espaços 
infantis de apoio para COV, particularmente para adolescentes em alto risco (raparigas fora da 
escola); 

c) Estabilidade, Fortalecimento Económico e Apoio de Protecção Social: os exemplos incluem o 
desenvolvimento de iniciativas de Fortalecimento Económico dos Agregados Familiares (HES), 
tais como grupos de poupanças ou actividades de geração de renda (IGA), apoio à formação 
profissional e outras actividades individuais de HES para estimular a renda, e integração do HES 
em outras intervenções focadas na criança tais como apoio paternal;  

d) Escolarização e Educação: os exemplos incluem o fornecimento de igual acesso à educação para 
crianças afectadas pelo HIV, facilitação de oportunidades de ensino primário e secundário para 
grupos de CVO em risco, implementação de apoio psicossocial escolar e segurança contra 
violência. 

 
Cuidado & Tratamento de Adultos e Apoio a PVHIV : $10,000.00 a $25,000.00 para cada projecto  
 
Priorização Geográfica: As actividades de Cuidados e Apoio de Adultos serão limitadas aos seguintes 
locais: Cabo Delgado: Ancuabe, Cidade de Pemba, Macomia, Mueda, Muidumbe; Gaza: Bilene, 
Chongoene, Guija, Limpopo, Mandlakaze, Xai-Xai; Inhambane: Massinga, Maxixe, Vilankulo; Manica: 
Chimoio, Gondola, Manica,  Sussundenga; Maputo: Boane, Cidade de Maputo, Marracuene, Manhiça, 
Matola, Moamba, Namaacha; Nampula: Angoche, Mecuburi, Moma, Muecate, Nacala, Nampula; 
Sofala: Beira, Chibabava, Dondo;  Tete: Changara; Zambézia: Alto Molócue, Cidade de Quelimane, 
Namacurra and Nicoadala. 
Orçamento Disponível: $244,000.00 
Número estimado de projectos: 9 
As actividades que devem ser incorporadas nos Cuidados e Apoio Comunitários incluem:  
a) Melhoria da retenção e adesão ao Tratamento Antiretroviral (TARV) através de intervenções a nível 

comunitário ligadas à segurança alimentar familiar e referência aos serviços e apoio apropriados de 
fortalecimento económico e das condições de subsistência; 

b) Fortalecimento das ligações comunidade-clínica; 
c) Actividades de Fortalecimento Económico: exemplos incluem grupos de poupanças e créditos; 
d) Referência ou inscrição de PVHIV em programas comunitários tais como visitas domiciliárias, 

GAACs (Grupos de Apoio a Adesão Comunitária), outros grupos de apoio, etc. 
e) Envolvimento dos homens: exemplos incluem grupos de aconselhamento para promover a adesão à 

testagem do HIV e início do TARV, e o uso de diálogos comunitários facilitados por PVHIV e rádios 
comunitárias locais para difundirem mensagens chave relacionadas com a prevenção do HIV e 
adesão; 

f) Instervenções de apoio social que incluem formação professional, actividades de geração de renda, 
protecção social e jurídica, formação e apoio para cuidadores. 

 
Prevenção para Populações Prioritárias:  $10,000.00 a $23,000.00 para cada projecto 
Priorização Geográfica: As actividades de prevenção do HIV serão implementadas nos seguintes 
locais: Cabo Delgado: Cidade de Pemba; Gaza: Guija; Manica: Chimoio e Sussundenga; Maputo: 
Boane, Cidade de Maputo e Moamba; Niassa: Cuamba; Sofala: Nhamatanda; Zambézia: Mocuba 
Orçamento Disponível: $249,000.00 
Número estimado de projectos: 9 

Faixa Etária Intervenção 
9 -14 Prevenção do HIV na escola ou na comunidade. 

Programas para País/Cuidadores focados na prevenção do risco sexual, que 
incluam a prevenção da violência sexual, adiamento do início de actividade sexual. 
Mobilização Comunitária & mudança de Normas. 

15 - 19 Prevenção do HIV na escola ou na comunidade. 
Prevenção da violência na escola ou na comunidade. 
Programas para País/Cuidadores focados na prevenção do risco sexual, que 
incluam a prevenção da violência sexual, adiamento do início de actividade sexual. 
Mobilização Comunitária & Mudança de Normas. 
Promoção e distribuição de preservativos.  
Promoção da retenção e referências para cuidados clínicos e adesão ao TARV para 
Raparigas Adolescentes e Homens Jovens. 

20 - 24 Prevenção do HIV na comunidade. 
Prevenção da violência na comunidade. 
Mobilização Comunitária & Mudança de Normas. 
Promoção e distribuição de preservativos. 

 

 
 
4. PROCESSO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS:                                                                           
Por favor, use um dos mecanismos abaixo para submeter a sua proposta: 
 
Endereço Físico: 
Embaixada dos Estados Unidos, 
Maputo 
Av. Kenneth Kaunda, 193 

Versão electrónica: 
Email: 
MaputoPolEconPEPFAR@state.gov 

Dados de contacto:  
Tel: +25821492797 

 
Informação Adicional:  Detalhes adicionais sobre os processos de candidature para Projectos 
Comunitários do PEPFAR estão disponíveis no link abaixo: 
https://mz.usembassy.gov/pt/notice-funding-opportunity-pepfar-small-grants-program-pt/ 
 
5. PRAZO DE CANDIDATURA:   
Todas as candidaturas devem ser submetidas até ou antes de 1 de Junho de 2018. As candidaturas 
submetidas após 1 de Junho de 2018 não serão consideradas. Não haverá excepções ao prazo de 
candidatura. 
Devido ao grande número de propostas previstas, apenas as organizações seleccionadas serão 
contactadas 

Somos antecipadamente gratos pela sua participação
Maputo, Março de 2018
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-
gh the U.S. President’s Emergency Plan for Aids Relief 

-
port country efforts to achieve epidemic control throu-
gh evidence-based policies and interventions to drive 
progress and save lives. 

As part of the PEPFAR, the U.S. Embassy in Maputo 

small, grassroots, community-run projects throughout 

innovative and cost-effective projects/activities focu-
local, legally registe-

red, community-based, non-governmental organiza-
tions. Additional detail on potential activities under 
these areas is provided in Section 3.

1. APPLICATION INFORMATION

Applicants should submit a project proposal that does 

-
formation:  (1) general information of the organization 
(past experience); (2) target group disaggregated by 
age, sex, risk behavior or other relevant parameters; (3) 
concise description of the intervention, for each speci-

(5) description of the geographic and/or population 

current partners and/or donors; (7) description of 

to other PEPFAR activities; (8) information about pre-
vious or current technical assistance received by the 

or small group level interventions by each funding ca-
-

mentation plan; (13) detailed budget (in US Dollars); 
(14) brief description of key personnel; and (15) a copy 
of the organization’s registration. Each page of the 
proposal must be numbered.

Each proposal should also include a one-page sum-
mary that includes a brief description of:  (1) name of 
the organization and project title, program area (Or-

Priority Populations; and Adult Care and Support) and its 
geographical area including implementing site information; 
(2) key objectives; (3) target group; (4) primary activities; (5) 

-
ted, and (7) name and contact information of project coordi-
nator.

NOTE: Proposals may be submitted in English or Portu-
guese. 

2. ELEGIBILITY AND FUNDING RESTRICTIONS 

-
-

 or commercial entities are not eligible to apply.
Current Recipients of PEPFAR funding are not eligible.

-

 least one year to 
be eligible for funding. 

-
dures in place. 

-
mental authorities. 

Each project accepted for funding must report results four 

support, including details on the support provided;

and detailed description of interventions;
-
-

tailed description of support provided.

2.1 Funding Restrictions

-

motorcycles, but excluding bicycles), car insurance, motor 
vehicle repairs or upkeep; 

-
cy to decriminalize abortion or abortion services;

U.S. DEPARTMENT OF STATE 
U.S. Embassy Maputo 

President’s Emergency Plan for AIDS Relief 
PEPFAR Small Grants Program 

NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY

PUBLICIDADE
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4. APPLICATION SUBMISSION PROCESS:                                                                                     
Please use one of below mechanisms to submit your proposal: 
 
Physical Address: 
United States Embassy, Maputo 
Kenneth Kaunda Avenue, 193 

Electronic version: 
Email: 
MaputoPolEconPEPFAR@state.gov 

Contact details:  
Tel: +25821492797 

 
Additional Information:  More details on PEPFAR Small Grants the application processes may be 
found in the link below: 
https://mz.usembassy.gov/notice-funding-opportunity-pepfar-small-grants-program/ 
 
5. APPLICATION DEADLINE:   
All applications must be submitted on or before June 1, 2018. Applications submitted after June 1, 
2018 will not be considered.  There will be no exceptions to this application deadline. 
Due to the large number of proposals anticipated, only shortlisted organizations will be 
contacted. 

d) Schooling and Education: examples include providing equal access to education for HIV 
affected children, facilitating primary and secondary education opportunities for OVC at-risk 
groups, implementing school-based psychosocial support and safety from violence. 

 
Adult Care & Treatment and Support to PLHIV : $10,000.00 to $25,000.00 for each project  
 
Geographic Prioritization: Adult Care and Support activities will be limited to the following locations: 
Cabo Delgado: Ancuabe, Cidade de Pemba, Macomia, Mueda, Muidumbe; Gaza: Bilene, Chongoene, 
Guija, Limpopo, Mandlakaze, Xai-Xai; Inhambane: Massinga, Maxixe, Vilankulo; Manica: Chimoio, 
Gondola, Manica,  Sussundenga; Maputo: Boane, Cidade de Maputo, Marracuene, Manhiça, Matola, 
Moamba, Namaacha; Nampula: Angoche, Mecuburi, Moma, Muecate, Nacala, Nampula; Sofala: Beira, 
Chibabava, Dondo;  Tete: Changara; Zambézia: Alto Molócue, Cidade de Quelimane, Namacurra and 
Nicoadala. 
Budget Available: $244,000.00 
Estimated number of projects: 9 
Activities that should be incorporated in Community Care and Support include:  
a) Improving retention and adherence to Antiretroviral Treatment (ART) through community-level 

interventions linked to household food security and referral to appropriate economic strengthening 
and livelihood services and support; 

b) Strengthening community-clinical linkages; 
c) Economic Strengthening activities: examples include savings and loan groups; 
d) Referral or enrollment of PLHIV in community-based programs such as home-visits, GAACs 

(Grupos de Apoio a Adesão Comunitária), other support groups, etc. 
e) Male engagement: examples include counselling groups to promote uptake of HIV testing and ART 

initiation, and the use of community dialogues facilitated by PLHIV and local community radios to 
broadcast key HIV prevention and adherence related messages; 

f) Social support interventions that include vocational training, income-generating activities, social and 
legal protection, training and support for caregivers 

 
Prevention for Priority Populations:  $10,000.00 to $23,000.00 for each project 
Geographic Prioritization: HIV prevention activities will be implemented in the following locations: 
Cabo Delgado: Cidade de Pemba; Gaza: Guija; Manica: Chimoio and Sussundenga; Maputo: 
Boane, Cidade de Maputo and Moamba; Niassa: Cuamba; Sofala: Nhamatanda; Zambézia: Mocuba 
Budget Available  : $249,000.00 
Estimated number of projects: 9 

Age Group Intervention 
9 -14 School-based or community-based HIV prevention. 

Parent/Caregiver programs focused on sexual risk prevention, which includes 
sexual violence prevention, delaying sexual debut. 
Community Mobilization & Norms Change. 

15 - 19 School-based or community-based HIV prevention. 
School-based or community-based violence prevention. 
Parent/Caregiver programs focused on sexual risk prevention, which includes 
sexual violence prevention and delaying sexual debut. 
Community Mobilization & Norms Change. 
Condom promotion and distribution.  
Promotion of retention and referrals to clinical care and adherence to ART for 
Adolescent Girls and Young Men. 

20 - 24 Community-based HIV prevention. 
Community-based violence prevention. 
Community Mobilization & Norms Change. 
Condom promotion and distribution. 

 

 
3. FUNDING ALLOCATION 
 

Orphans and Vulnerable Children: $10,000.00 to $50,000.00 for each project 
Geographic Prioritization: OVC projects will be limited to the following locations: Cabo Delgado: 
Cidade de Pemba; Gaza: Chongoene, Limpopo, Mandlakaze and Xai-Xai; Inhambane: Massinga, 
Maxixe and Vilankulo; Manica: Chimoio, Gongola, Manica and Sussundenga; Maputo: Cidade de 
Maputo, Marracuene, Matola and Moamba; Nampula: Nacala; Sofala: Beira and Chibabava; and 
Zambézia: Quelimane. 
Budget Available: $250,000.00 
Estimated number of projects: 10 
Activities: OVC applications should emphasize family-centered activities to mitigate the impact of 
HIV/AIDS through the following interventions: 
a) Access to Health and HIV Services: examples include promoting linkage for OVC and their 

households to HIV services in healthcare facilities, maintaining the negative status of OVC and 
adolescents, establishing partnerships and referral systems between other community and facility 
HIV programs;  

b) Safety, Protection, and Psychosocial Support: examples include community-level child 
protection, referrals to other social services, addressing psychosocial health among children and 
their caregivers, communication on adolescent risk, and creating supportive child-friendly spaces 
for OVCs, particularly for adolescents at high risk (out-of-school girls); 

c) Stability, Economic Strengthening, and Social Protection Support: examples include 
developing Household Economic Strengthening (HES) initiatives, such as savings groups or 
income generating activities (IGA), supporting vocational training and other individual HES 
activities to stimulate income, and integrating HES with other child-focused interventions such as 
parenting support;  

Maputo, March 2018

PUBLICIDADE
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A 
situação laboral do jor-
nalista continua tema de 
debate, sobretudo nas re-

dacções dos órgãos priva-

dos de comunicação social, onde se 

registam maiores transgressões da 

legislação laboral.

Depois da comunicação feita, se-

mana finda, pelo secretário-geral 

(SG) do Sindicato Nacional de Jor-

nalistas (SNJ), Eduardo Constan-

tino, na qual denunciou uma série 

de atropelos nas empresas privadas 

de comunicação social, gestores 

ouvidos pelo SAVANA apontam 

a insustentabilidade das empresas 

como o principal factor que faz com 

que estas não cumpram com as suas 

obrigações.

Em contacto com o SAVANA, 

Serôdio Towo, director-geral da ST 

Projectos, proprietária do semanário 

Dossiers&Factos, reconheceu que a 

actual situação laboral dos jornalis-

tas é preocupante e, na sua óptica, 

deve-se, por um lado, à insustenta-

bilidade das empresas e, por outro, 

à incapacidade de negociação con-

tratual por parte dos próprios jor-

nalistas.

Towo defende que a maior parte das 

Precariedade das condições de trabalho de jornalistas 

Gestores atiram culpas à conjuntura económica 

empresas foram criadas numa situ-

ação de insustentabilidade, o que faz 

com que algumas delas tenham di-

ficuldades em cumprir com as suas 

obrigações.

Acrescentou que as empresas jor-

nalísticas enfrentam uma grande 

crise na angariação de publicidade, 

a sua principal fonte de receita, 

devido à proliferação de agências de 

publicidade, pelo que a alternativa 

“é pagar valores compatíveis com a 

produção da empresa”.

Entretanto, se por um lado as em-

presas são insustentáveis, Towo nota 

que, por outro lado, os profissionais 

da comunicação social são frágeis 

na negociação dos seus contratos de 

trabalho.

“Também notamos uma fraca ca-

pacidade de negociação por parte 

dos próprios jornalistas. Conseguem 

influenciar a situação laboral das 

outras áreas, mas não conseguem re-

solver os seus próprios problemas”, 

sublinhou.

Serôdio Towo reconhece que não 

paga os salários desejáveis, mas ga-

rante que todos os trabalhadores da 

ST Projectos têm a situação con-

tratual regularizada e com os orde-

nados em dia.

“Todos descontam para a segurança 

social e nunca registamos nenhuns 

atrasos salariais”, frisa.

Rui de Carvalho, director do se-

manário Público, também aceita a 

situação que prevalece no sector. 

Carvalho diz existir empresas que 

não cumprem com as suas obrig-

ações e, devido a este aspecto, “já 

fui sindicalista”, onde lutava pelas 

melhores condições de trabalho, 

mas “as preocupações nunca foram 

resolvidas”.

Tal como Towo, Carvalho conta que 

no Jornal Público todos os trabal-

hadores têm contratos de trabalho, 

porém, os salários “não são os dese-

jáveis, não por falta de vontade, mas 

devido à conjuntura económica e 

social do país.

“As condições de trabalho existentes 

são boas, não nos falta computa-

dores, internet e nem viatura para 

as deslocações. Quando a viatura 

estiver indisponível, damos din-

heiro de transporte para garantir 

a segurança dos nossos jornalistas. 

Sabemos que isso não é tudo, mas 

é o mínimo que podemos garantir”, 

explicou.

Refinaldo Chilengue, director 

do diário electrónico Correio da 

Manhã, iniciou o seu comentário 

referindo que Eduardo Constantino 

“exerceu o seu direito de cidada-

nia”, pois, expressou sua opinião em 

relação à situação laboral do jornal-

ista moçambicano.

Tal como os outros gestores, Chil-

engue afirma que todos os seus 

jornalistas têm a situação contrat-

ual regularizada, excepto os cor-

respondentes, no estrangeiro, que 

recebem por cada peça publicada.

“As pessoas que trabalham nesta 

empresa não pagam a segurança 

social porque a empresa se respon-

sabiliza por isso. Cada jornalista re-

cebe um salário líquido, equivalente 

ao salário bruto. Temos a situação 

de um colega que está de baixa no 

hospital, mas que continua a receber, 

através da segurança social”, disse.

Durante a sua explanação, Eduardo 

Constantino disse que algumas em-

presas de comunicação social pagam 

abaixo do salário mínimo estabel-

ecido, ao que Chilengue comenta: 

“Sou suspeito em falar dos ordena-

dos que pago, na minha empresa, 

mas a verdade é que nenhum deles 

já reclamou atrasos salariais”.

Ângelo Munguambe, jornalista do 

semanário Zambeze, disse, por seu 

turno, que a situação laboral do 

jornalista iguala-se a de qualquer 

sector social, cujos salários não sat-

isfazem as necessidades básicas dos 

empregados.

Porém, Munguambe entende que 

há empresas que aceleram a pobreza 

dos profissionais da comunicação 

social, devido ao seu elevado grau de 

insustentabilidade.

Questionado em relação à situação 

que se verifica nas empresas pri-

vadas “mais cotadas” do mercado, 

Munguambe disse que a mesma 

deve-se à crise financeira que afecta 

o país, mas que a maior parte tem 

honrado com os seus compromissos.

Em relação ao salário mínimo a ser 

estabelecido nesta área, o antigo jor-

nalista do SAVANA defende que 

não se pode colocar um parâmet-

ro salarial, cabendo a cada órgão 

definir o seu tecto.

Na maior parte dos debates entre 

os profissionais da comunicação so-

cial, os principais pontos têm sido o 

estado da liberdade de expressão e 

de imprensa, mas raramente sobre 

questões de natureza laboral.

Uma semana depois de 
assumir as funções de 
presidente do Conselho 
Municipal de Nampu-

la, Paulo Vahanle abriu as suas 

portas para receber a imprensa e 

revelou as condições em que en-

controu a edilidade do ponto de 

vista de transparência na admi-

nistração. A primeira constata-

ção foi a existência de uma dívi-

da por saldar com fornecedores 

na ordem de pouco mais de 40 

milhões de meticais.

Depois da pompa cerimonial e 

analisada a casa, Vahanle diz ter 

encontrado um município com 

sectores completamente desa-

linhados, o que obrigou a uma 

imediata reunião entre ele e os 

vereadores na perspectiva de per-

ceber as dificuldades que cada 

sector está a enfrentar na gestão 

diária do município 

Sem entrar em detalhes, afirmou 

Cidade de Nampula

Vahanle diz ter encontrado um município saqueado

que existem muitas dificuldades, no-

meadamente as dívidas com várias 

entidades, cuja quantia estima-se 

em cerca de 40 milhões de meticais, 

avaria das viaturas que fazem a re-

moção do lixo, entre outras situações 

desagradáveis.

Em relação concretamente ao assun-

to “lixo”, o Presidente do município 

de Nampula diz que vai, brevemen-

te, lançar um concurso público para 

o aluguer de viaturas que deverão 

ajudar na recolha de lixo que tira a 

estética da cidade. Além da recolha 

urgente de resíduos sólidos, Vahan-

le diz que deve encontrar soluções 

para construir o mercado de Resta 

e o melhoramento de várias estradas 

que dão acesso aos bairros da urbe.

De acordo com Vahanle, além dos 

41 milhões de dívidas confirmadas, 

Paulo Vahanle diz que há indícios 

da existência de outras dívidas, que 

as apelidou de “dívidas ocultas”. Não 

aceitou entrar em detalhes, alegada-

mente porque o assunto está ainda a 

investigar, ao detalhe, a existência da 
outra lista de dívidas.
No que diz respeito ao ambiente de 
trabalho com os vereadores e toda 
a máquina administrativa, Vahanle 
classificou-o de “razoável”, apesar de 
alguns responsáveis sectoriais “não 
serem honestos” por omitir informa-
ções relevantes. 
Por exemplo, disse que o sector de 
património apresentou um informe 
no qual dava conta da existência 
de um número não especificado de 
viaturas fora do controlo da edilida-
de. Adiantou que “os directores dos 
departamentos mostram-se disponí-
veis para colaborar. O problema está 
com os vereadores”, disse.
Denunciou também que as receitas 

municipais, a exemplo das taxas diá-

rias continuam a não chegar às con-

tas do município. 

O autarca precisou que no pelouro da 

urbanização, há uma vasta gama 

de construções ilegais, ou seja, 

sem a autorização da edilidade, 

para além da implantação de-

senfreada de pequenas bancas, 

vulgo “take-aways”, também em 

situação de incumprimento de 

lei, pelo que a edilidade deverá 

intervir brevemente. 

No rol de situações que aparen-

tam ilegalidades, Vahanle falou 

também da existência de um 

grupo de funcionários que terá 

sido admitido de forma irregu-

lar, o que vai obrigar à análise 

pormenorizada dos processos 

individuais. 

Apesar dos constrangimentos 

detectados, Paulo Vahanle diz 

que está determinado a resgatar 

a legalidade e a imagem do mu-

nicípio da cidade de Nampula, 

pelo que pediu voto confiança 

aos munícipes daquela que é co-

nhecida como capital do norte.

Por Abílio Maolela

Gestores dos órgãos privados apontam a insustentabilidade das empresas como 
principal factor

Rui de Carvalho

Paulo Vahanle, novo do edil de Nampula diz que encontrou um Município saqueado
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Cartoon
EDITORIAL

De visita a Londres, na semana passada para a cimeira da Com-
monwealth, o Presidente Nyusi trouxe um novo elemento na 
posição do governo sobre a problemática das dívidas ocultas. 
Deve haver uma partilha de responsabilidades com os credo-

res, disse ele, acusando estes últimos de terem emprestado dinheiro 
a Moçambique, sabendo que o país, por ser pobre, nunca estaria em 
condições de pagar a dívida. 
O que se pode subtrair no subtexto desta mensagem presidencial é que 
os credores agiram de má-fé.
Depois de ter afirmado haver indícios de práticas crimi-
nais, depois de toda a insistência sobre a separação de po-
deres, Nyusi decidiu agora aumentar a temperatura e pôr os 
seus interlocutores de sobreaviso, e colocá-los na defensiva. 
É uma estratégia bem calibrada visando desarticular os credores e 
obrigá-los a aceitar as propostas do governo para uma maturação mais 
longa, e com prestações e taxas de juro mais baixas.
Visivelmente irritado e nervoso, Nyusi questionou retoricamente se ao 
concederem os empréstimos, os credores não sabiam que estavam a 
lidar com um país pobre, que não seria capaz de pagar as suas dívidas.  
Sendo Londres uma das principais placas giratórias da finança mun-
dial, Nyusi não teria escolhido melhor lugar para transmitir a sua men-
sagem, na expectativa óbvia de que ela seja ouvida não só pelos gestores 
dos bancos envolvidos, mas também pelos seus respectivos acionistas e 
reguladores nas praças europeias onde os bancos actuam.  
Os acionistas terão (se é que ainda não o fizeram) de questionar os seus 
gestores sobre a não observância de critérios rigorosos de due dilligence 
perante o pedido de um país que claramente não estava em condições 
para honrar tão elevados compromissos a curto prazo. Esta será tam-
bém a linha de actuação por parte dos reguladores, mas estes irão mais 
a fundo, questionando possíveis actos de branqueamento de capitais, 
em violação das legislações em vigor nos seus países. 
Mas a questão que se deve colocar é se Nyusi terá conseguido alcançar 
esses objectivos sem se embaraçar a si próprio, sem criar a imagem de 
um governo com uma mensagem pateticamente desarticulada, e de um 
Estado moçambicano incapaz de se assumir como um actor responsá-
vel no concerto das nações. 
Moçambique não foi obrigado a contrair os empréstimos. Fê-lo por 
vontade própria. Agora, aqueles que se predispuseram a ajudar o país 
transformaram-se em vilões. 
No meio de negociações sensíveis, em que o governo procura encontrar 
uma solução justa e equilibrada junto dos credores, menos no interes-
se destes do que de Moçambique, a declaração do Presidente Nyusi 
deve ter constituído um enorme embaraço para todos aqueles que es-
tão empenhados neste processo, incluindo o seu próprio Ministro das 
Finanças. 
Exigir responsabilidades partilhadas requer, em primeiro lugar, que o 
governo assuma as suas responsabilidades. O relatório de auditoria le-
vanta questões sobre as quais os auditores nunca receberam explicações 
plausíveis. Uma delas tem a ver com os 500 milhões de dólares sem um 
rasto contabilístico.
A outra questão está relacionada com transferências feitas a partir da 
conta do fornecedor, nos Emirados Árabes Unidos, para contas em 
Moçambique, apesar do contrato de financiamento estipular expressa-
mente que nenhuns fundos resultantes dos empréstimos deveriam ser 
canalizados para Moçambique. Parte destes montantes foram transfe-
ridos para contas, em diversos bancos locais, de indivíduos cuja ligação 
com as três empresas nunca foi esclarecida. 
Estas são algumas das constatações dos auditores, sobre as quais expli-
cações plausíveis, apesar de solicitadas, nunca foram disponibilizadas. 
Em alguns casos, elas reflectem uma clara violação dos acordos assina-
dos com os credores. 
O governo tem estado a insistir para que os devedores do já defunto 
Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), também conhecido por 
7 milhões, paguem o que devem ao Estado. Não constituirá surpresa 
que eles também venham a acusar o governo de “má-fé”, ao lhes ter 
concedido os empréstimos, mesmo sabendo da sua precária capacidade 
de restituição. 

Partilha de 
responsabilidades: 
Quem é o primeiro? 

Cito: «O Presidente de Uganda, 
Yoweri Museveni, prepara-se 
para proibir a prática de sexo 
oral no país. Meseveni culpa “os 

estrangeiros” pela banalização da prática, 
que considera “muito errada”, e revelou que 
já está a preparar uma campanha contra 
o sexo oral. “Deixem-me aproveitar esta 

oportunidade para lançar um aviso pú-

blico sobre as práticas erradas (…) A 

boca é para comer, não é para fazer sexo. 

Nós sabemos qual é a ‘morada’ do sexo, 

sabemos onde é que deve ir”, defendeu o 
presidente do Uganda. Em 2014, ano em 
que introduziu a lei anti-homossexual, o 
presidente defendeu publicamente que a 
prática de sexo oral causava lombrigas e 
outros parasitas.» 

Uma das lombrigas é a vaidade. Aquela 

que levou José Sócrates a bradar, ufano 

e peremptório, contra o Procurador-

-Geral (numa das reportagens com que 

a SIC transformou a justiça em devassa 

pública) aquilo que o movia: “Eu sou 
vaidoso (...) a única motivação que encon-
tro para a actividade política é a vaidade, 
aliás dos políticos em geral. É uma caracte-
rística humana…”. 
Esta afirmação é uma generalização 

falaciosa - a vaidade não é uma carac-

terística humana virtuosa e digna de 

ser imitada – e (não é em vão que rima) 

quase criminosa: milhões votaram nele 

apesar da vaidade, julgando que o mo-

viam outras qualidades mais misan-

trópicas. Talvez um ensejo de justiça, 

de regulação de desequilíbrios sociais. 

Constata-se que isso seria apenas a 

projecção dos inocentes, num país onde 

tanta gente gosta de exibir um broche 

de ouro na lapela.

A vaidade esquarteja qualquer ilusão. 

Por outro lado, de facto, há-de um polí-

tico ser um espartano? Já é diferente ter 

a esperteza do alho para afinal fazer de 

conta que se é a cebola que sabe trin-

char a lebre e a galinha.

Um pequeno ensaio de Montaigne, Da 

Vaidade das Palavras, começa assim 

(cito de memória), «Dizia um retórico 
do passado que o seu ofício era fazer que 
as coisas pequenas parecessem grandes e as-
sim fossem julgadas. Eis um sapateiro que, 
para calçar pés pequenos se gaba de fazer 
sapatos com a medida de Hércules». E aqui 

engana e lisonjeia, e pior, - pois quem 

não quer ser Hércules? -, manipula.

Alguém que chega ao poder por virtude 

do muito que foi envaidecendo só pode 

tornar-se pernicioso. Nem imagino a 

quantidade de medidas tomadas não 

porque fossem as mais razoáveis e ne-

cessárias mas porque em qualquer dis-

puta de argumentos uma criatura de tal 

ego quer ter sempre a última palavra! 

Como acontece com Trump. Quantas 

vezes, em decisões chaves, se abeirou 

Sócrates da irracionalidade para ali-

mentar a sensação de que controlava, de 

que a sua vaidade imperava?

A soberba começa devagarinho tal 

como as tentações tomaram conta de 

Giges depois dele ter achado o anel.

Giges, sabe-se, é um personagem da 

República de Platão que um dia achou 

um anel que ao ser rodado no eixo o 

tornava invisível. A inesperada graça 

de ficar invisível alterou o seu com-

portamento e, por estrita curiosidade, 

começou a ir visitar, na clandestinidade, 

as casas dos seus amigos. Rapidamente 

uma pontinha de inveja acompanhava 

as suas incursões secretas: ah, aquela ci-

garreira de prata, belíssima a ânfora de 

Esmirna, invejável a pulseira da mulher 

do seu amigo e como era muito mais 

animado o sexo com ela. Assim - de 

sexo oral! Giges, até aí considerado 

o mais recto dos homens, começou a 

congeminar modo de se apoderar da 

mulher do amigo e entregou-se aos pe-

quenos furtos. Quem ia notar? O anel 

apossou-se da alma de Giges, mudou-

-lhe o carácter.

O anel de Sócrates é a vaidade, que ele 

inexplicavelmente julgava invisível ou 

que camuflava com uma retórica de tal 

forma grandíloqua que por vezes tinha 

o aspecto de coincidir com o curso das 

necessidades do país. Afinal, só lhe im-

portava o pavoneio próprio, para além 

das ideologias. Como tantos outros po-

líticos-espectáculo da mesma igualha. 

Que triste paradigma a de um horizon-

te político que só tem por causa a vai-

dade individual. Os chineses da dinastia 

Ming tinham um antídoto para aqueles 

que ambicionavam a vaidade do poder 

– por exemplo, os grandes almirantes 

da frota imperial. Castravam-nos. E os 

seus testículos eram exibidos em relicá-

rios nas costas do trono do imperador 

para que ficasse à vista o que lhes fal-

tava e a fraca proporção do seu poder. 

A chegada ao poder pagava-se com um 

sacrifício.

Parece-me ser isto um justo preço. 

Bom, e que se não invalida o sexo oral, 

o inibe!

Outra solução me parecia crucial: que 

a primeiros-ministros pudessem che-

gar os menos eloquentes mas melhores 

preparados tecnicamente. O melhor era 

até serem mudos. Acabava-se o espec-

táculo televisivo. No parlamento tudo 

seria mais ponderado, pois as respostas 

ao hemiciclo haviam de ter o ritmo len-

to da escrita numa pequena ardósia. O 

qual oferece tempo para reflectir, para 

corrigir, para mudar de ângulo e não ser 

aquilo que se diz unicamente da boca-

-para-fora. Brinco e não. 

Países-da-boca-para-fora (do mais ca-

prichado sexo oral) é o que temos com 

estes mealheiros da vaidade que nos 

calharam como líderes de um tempo 

caprichosamente fútil. Yoweri Museve-

ni tem razão: fora com a lombriga da 

vaidade!

Que cada país leia na exacta proporcio-

nalidade do uso de broches de ouro na 

lapela dos seus políticos um sinal simé-

trico de tropeço do seu futuro no fosso 

do descalabro.

A vaidade e o sexo oral
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O 
PR Filipe Nyusi decla-

rou, recentemente, que 

os bancos e “investido-

res” externos envolvidos 

devem partilhar a responsabilida-

de pelas dívidas (suponho que se 

estava a referir à componente se-

creta e ilicitamente assumida e ga-

rantida pelo governo de Armando 

Emílio Guebuza (AEG) de dívida 

privada, vulgarmente conhecida 

como dívidas ocultas, secretas ou 

ilícitas).

Embora esta declaração surja com 

dois anos de atraso e com “sentido 

de oportunidade” perverso (logo a 

seguir a uma série de tentativas - 

incompetentes e incoerentes, à la 

Maleiane - falhadas de negociação 

da dívida com credores), o PR tem 

razão no que disse.

No entanto, há três problemas 

fundamentais com esta declara-

ção, dado o contexto em que ela 

se insere.

Primeiro, partilhar significa, gros-

so modo, dividir pelas (mais que 

uma) partes. Filipe Nyusi (FJN) 

definiu uma das partes, os bancos 

e “investidores” externos envolvi-

dos. Mas não definiu a/s outra/s 

parte/s. Suponho que essa outra 

parte seja nacional, isto é, que 

FJN estaria a dizer que os espe-

culadores internacionais deveriam 

partilhar a responsabilidade pelas 

dívidas ilícitas com as partes na-

cionais. Mas, quais são as partes 

nacionais? O Estado e o povo? Po-

dem, estes, assumir a responsabili-

dade de pagarem por dívidas que 

não pediram, que não aprovaram, 

que desconheciam e de que não 

beneficiaram? O governo cessante, 

presidido por AEG, que tem res-

ponsabilidade colectiva e solidária 

pelos actos do governo, ainda que 

uma parte desse governo pudesse 

ter sido mantida na ignorância 

deste assunto? AEG e os seus alia-

dos próximos, que possivelmente 

estariam envolvidos directamente, 

como mandantes e executores das 

decisões e acções conducentes ao 

escândalo das dívidas ilegais? FJN 

não pode ser ambíguo sobre isto, 

pois, como PR, ele é o primeiro 

responsável pela garantia da cons-

tituição, da legalidade e da sobera-

nia dos cidadãos sobre o Estado e 

sobre a sociedade. Ele tem de di-

zer, claramente, de que lado está e 

o que pensa fazer.

Caso contrário, o que FJN acaba 

de declarar - que as instituições 

financeiras internacionais envol-

vidas devem partilhar responsa-

bilidades - poderá ser entendido 

como outra, mais uma, manobra 

de diversão para esconder o pro-

blema. A primeira manobra de 

diversão foi o não reconhecimento 

da existência do problema, recor-

rendo-se à mentira, omissão ou 

pretensa idiotice (Chang e Ma-

leiane tornaram-se peritos nisto). 

A segunda manobra de diversão 

foi a campanha para consagrar a 

EMATUM como estratégia de 

consolidação e desenvolvimento 

do empresariado nacional no sec-

tor da pesca industrial. A tercei-

ra foi a declaração do secretismo 

do assunto por causa da defesa 

da soberania nacional - de estra-

tégia de pesca, as dívidas ocultas 

tornaram-se em assunto de defe-

sa e segurança nacional. A quarta 

foi a declaração dos denunciantes 

e críticos desta acção como anti-

-patriotas, a sua perseguição, bem 

como a emissão de mandatos de 

linchamento e agressão física - es-

tas pessoas continuam, ainda hoje, 

ostracizadas no domínio de acção 

das instituições públicas, e sob 

ameaça física - os casos de Ericino 

de Salema e José Jaime Macuane 

são dois exemplos disto. A quin-

ta foi a aparente honestidade do 

governo em falar das dívidas - o 

Primeiro Ministro apresentou a 

situação em detalhe no Parlamen-

to - que serviu para esconder as 

dívidas ocultas dentro do conjunto 

geral do endividamento do Esta-

do, diluindo o assunto. A sexta, foi 

o ataque ao FMI e aos doadores 

por terem fechado a torneira da 

ajuda internacional e por terem 

feito finca pé sobre a necessidade 

da auditoria externa - o assun-

to deixou de ser a ilegalidade da 

dívida e as suas implicações eco-

nómicas e sociais para o País, para 

a soberania nacional e para a vida 

da maioria da população, para se 

tornar numa luta patriótica contra 

a afronta imperialista de ingerên-

cia nos assuntos internos. Portan-

to, patriotismo seria unirmo-nos, 

incluindo com os mandantes e 

executores das decisões/acções 

que resultaram no descalabro fi-

nanceiro do país, para nos opor-

mos ao FMI e companhia (quer 

dizer, esclarecer a situação não 

era interesse nacional soberano e 

legítimo, mas apenas ingerência 

externa). A sétima foi a farsa da 

auditoria externa, para a qual os 

mandantes não foram entrevista-

dos, os executantes recusaram dar 

informação em nome da defesa da 

soberania nacional e da denúncia 

da ingerência imperialista. Esta 

auditoria pariu menos do que um 

rato, no sentido em que pouco 

mais informou para além do que 

já sabíamos, confirmando apenas 

que houve crime (definido como 

violação da constituição e da lei 

específica) e que não é conhecido 

o destino dos fundos (factos que já 

sabíamos), e não conduzindo a ne-

nhum tipo de acção subsequente. 

Nem a PGR se digna continuar a 

falar deste assunto. Já houve audi-

toria, já se “matou” o assunto. A oi-

tava foi a incompetente, incoeren-

te e, mesmo, ridícula forma como 

o governo, na pessoa de Maleiane, 

tentou (ou não tentou) renegociar 

a dívida com os credores - prova-

velmente, com a intenção de mos-

trar à sociedade que não há opção 

ao pagamento integral da dívida, 

por mais odiosa que seja, pelo 

povo, porque os especuladores são 

intransigentes; ou como forma de 

ganhar tempo e granjear alguma 

simpatia internacional projectan-

do-nos como vítimas de especu-

ladores internacionais intransi-

gentes (que são, mas ninguém nos 

mandou metermo-nos com eles).

Agora, FJN declara que esses espe-

culadores devem ser co-responsa-

bilizados (e tem razão), mas como 

não define o crime nem quais são 

a partes nacionais envolvidas nessa 

co-responsabilização, o que acaba 

de dizer pode ser entendido como 

mais uma manobra de diversão. 

Será que o PR anda a “dar tiros no 

escuro” para ver o que pega e para 

ver se acerta em alguma coisa? 

Será que ele está disposto a defi-

nir claramente, directamente, a 

quem tais especuladores se devem 

juntar como co-responsáveis, e de 

quê? Será que ele está disposto a 

prosseguir acções decisivas e claras 

para resolver este assunto em de-

fesa da legalidade, do Estado e da 

soberania do povo sobre o Estado 

e a sociedade?

Segundo, FJN ainda não definiu o 

crime. Sobre o que é que as partes 

devem ser co-responsabilizadas? 

Qual é o crime? Sem reconhecer 

e definir o objecto sobre o qual 

responsabilização recai não faz 

sentido falar em co-responsabi-

lização nem é possível definir as 

partes envolvidas. A mensagem 

de FJN parece indicar que algu-

ma coisa foi muito mal feita - ele 

mencionou, como parte do seu ar-

gumento para co-responsabilizar 

especuladores internacionais, que 

eles não deveriam ter emprestado 

tanto dinheiro sem garantias a um 

“país pobre” - mas continua ambí-

gua e não vai suficientemente lon-

ge. Quem foi pedir muito dinhei-

ro a especuladores internacionais, 

sem garantias, mesmo sendo “um 

país pobre”? Quem aprovou isso? 

Foram respeitadas a constituição 

e a lei específica? Onde está esse 

dinheiro e em que foi usado ou 

por quem foi apropriado? Como 

foi obtido? Como é que o sistema 

público de avaliação e gestão da 

despesa pública (incluindo das ga-

rantias ao sector privado e do in-

vestimento público) permitiu isso? 

O que vai ser feito para que os en-

volvidos (mandantes e executores 

internacionais e os especuladores 

internacionais) digam o que acon-

teceu, de facto, e com todo o deta-

lhe? De facto, de que é que os es-

peculadores internacionais são co-

-responsabilizados e qual é a base 

material dessa declaração? Sem 

tornar isto absolutamente claro, e 

sem distanciar o Estado e o gover-

no actual das acções do governo 

de AEG que culminaram neste 

escândalo, não faz sentido falar de 

nenhum tipo de responsabilização.

Terceiro, a declaração de FJN 

sobre co-responsabilização de es-

peculadores internacionais chega 

com dois anos de atraso. Este pro-

blema começou a ser conhecido há 

quase três anos. Neste período, o 

governo de FJN foi extremamente 

hesitante, ambíguo, oportunista e 

andou sempre a correr atrás dos 

acontecimentos - mentiu, omitiu, 

assobiou para o lado, hesitou, ten-

tou lavar as mãos, tentou desviar a 

atenção do assunto, e nunca agiu 

com segurança e com determina-

ção. Neste contexto,   será que as 

declarações recentes de FJN mar-

cam uma viragem - para definir 

as partes responsáveis, de que são 

responsáveis e o que vai ser feito 

sobre isso - ou apenas se situam 

na mesma trajectória de diversão, 

oportunismo, ambiguidade e ac-

ção por inacção seguida até aqui?

Para ser levado a sério, o PR tem 

de definir quais são as partes res-

ponsáveis, de que são responsáveis 

e o que vai ser feito sobre isso. 

Estas são as três peças necessárias 

para declarar estas dívidas como 

odiosas e não pagáveis.

Se o PR precisa de ajuda para se-

guir estes passos, peça-a. Imagino 

que muitos milhões de moçam-

bicanos e de cidadãos do mundo 
comprometidos com o progresso 
democrático, com a justiça social 
e económica e com a luta contra 
a financeirização estão dispostos a 
ajudar.  
Não é entre os responsáveis pelo 
escândalo das dívidas ilícitas que 
FJN encontrará amigos - quando 
o assunto foi levantado no CC da 
Frelimo e quando ficou quente no 
parlamento e no debate público, a 
equipa de propaganda que se su-
põe possa ser pró-AEG (com ou 
sem aprovação deste) divulgou 
documentos oficiais que compro-
metem FJN com a EMATUM e 
Proíndicos; os agentes executores 
entrevistados para a auditoria in-
ternacional acusaram os nacio-
nais que aprovaram e insistiram 
na auditoria de serem agentes do 
inimigo estrangeiro personificado 
na equipa de auditores internacio-
nais.
Então, se quer ser levado a sério 
e mobilizar empatia e apoio reais, 
FJN e o seu governo terão de de-
finir de que lado estão, e terão de 
deixar de tentar equilibrar-se so-
bre uma corda bamba imaginária 
por cima de um precipício habi-
tado por grandes crocodilos, no 
meio de uma tempestade. Se qui-

serem continuar nesse “equilíbrio”, 

façam-no sozinhos e não arrastem 

o país com eles. Aliás, o País não 

se deixará arrastar.

Partilhar com quem 
responsabilidade de quê?
Por Carlos Nuno Castel-Branco, PhD

A 
ausência de algo é, ao mesmo tempo, a sua presença 

através de uma certa forma; o não querer receber al-

guém é também receber de uma certa maneira; o que 

é dito também esconde algo; as palavras e as atitudes 

são também a máscara ou o rosto de outras, sempre reveladoras 

de algo.

Falas, discursos e práticas formais contêm falas, discursos e prá-

ticas informais; afinal, o que importa ter em conta não é a au-

sência ou a presença de algo, mas a unidade ausência-presença 

ou vice-versa. 

O estudo dialéctico dos fenómenos sociais - da sua estrutura, 

da sua linguagem, dos seus símbolos, das suas formas, dos seus 

hibridismos, dos seus jogos - é, na verdade, uma importante área 

metodológica. A propósito desse Jano da vida, é possível criar 

um aforismo à Heráclito do género: “Presente e ausente são um”.

Um
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Como é um país se deu ao luxo de 

aceitar determinações do tipo “é 

o que combinamos, agora é a mi-

nha vez. Mas, no meu lugar fica 

fulano?” Onde foi depositada a lisura das 

eleições internas partidárias e gerais? O 

negócio foi divertido na perspectiva da 

inexistência de um preço a pagar pela 

“luta”. Mas, hoje, as coisas mudaram. O 

percurso do cumprimento cego do que se 

combinou na “luta” passou a fazer sentido 

só entre os influentes membros que ainda 

comungam essa espécie de directriz que 

mais não foi do que a génese da intoca-

bilidade e da criação dos “outros”. Con-

quistada a independência não se equacio-

nou a aceitabilidade de partidos políticos. 

A independência política de Moçambi-

que não coincidiu com a instauração de 

um Estado de Direito democrático. O 

modelo de “ditadura do proletariado” não 

experimentou uma adaptação no terreno; 

Dívida dos outros
foi edificado pelo viés da aberração difusa 

que não podia implantar um mínimo do livre 

exercício de cidadania. 

Mesmo assim, o futuro sempre provocou 

ou pós à prova o presente dos “outros”. O 

movimento político cresceu e, com ele, no-

vas figuras se revelaram ainda que não esti-

vessem investidas de intocabilidade. Muitas 

delas, de longe, com maior qualidade discur-

siva e activo político invejável relativamente 

aos inicialmente idolatrados e heroicizados 

por força de uma mistura entre os vícios do 

grupismo e do “marxismo”: o grupinho dos 

“outros”. Os “históricos” do movimento ja-

mais deixarão de o ser. Entretanto, é impor-

tante que se reconheça a ascensão natural de 

membros sem a temível fibra circunscrita na 

“lei da bala” mas que superam, ultrapassam 

e colhem um mar de simpatias por parte de 

muitos membros que olham para tudo aquilo 

como uma “atitude desafiadora”. Até não se-

rem encostados são os que oferecem um novo 

dinamismo ao seu partido, secundarizando a 

ideia arraigada de que a máquina partidária 

funciona em função do princípio de chegada 

ao “movimento” ou ao partido político. 

Esta “ordem” é tecnicamente uma falácia, po-

liticamente um atraso estruturado e, dentro 

do mesmo barril, uma inconsistência. As re-

lações que se estabelecem entre os membros, 

os “nepotismos” de vária ordem e tamanho 

que orientam e disciplinam as relações entre 

eles, a massificação da ideia de que a antigui-

dade é um posto e não um imposto devido 

pelos “antigos”, só confirmam a relatividade 

da “antiguidade” e também da “nova ascen-

ção”. Hoje debatemo-nos com a questão 

das “dívidas ocultas”. O fator “antiguidade” 

reforça o “factor idolatria”. Novas figuras 

que supostamente deveriam ser proactivas 

e cumpridoras da lei acomodaram-se na es-

tonteante idolatria produzida e espalhada 

partidariamente pelos principais actores das 

“dívidas dos outros”. Na percepção do povo 

“os outros” são “eles”. Na percepção “de-

les” os “outros” não são eles, mas sim o 

povo. Teimam “eles” em falar de “nós”, 

numa campanha a favor da repartição 

das culpas internas e externas, como se 

defendessem os moçambicanos contra 

os verdadeiros culpados, aqueles que 

com o tempo desenvolveram uma inve-

jável mão leve. Insistimos; a OMM, a 

OJM, a OTM, e outras organizações do 

mesmo fórum, os tais braços do partido 

no poder, devem marchar repudiando 

a dívida e exigindo a responsabilização 

interna dos culpados pelas dívidas ocul-

tas. Ainda que supostamente imprati-

cável não deixa de ser uma possibilida-

de. A responsabilização externa poderá 

ser exigida por entidades com poderes 

para tal. O “sangue novo” não se deve 

deixar levar na onda de que a dívida é 

do povo moçambicano. 

Logo que o jogo acabou, desliguei o te-

levisor. Estava atordoado e incrédulo. 

Perder a eliminatória ainda era como 

o outro. Agora, perdê-la em casa, com 

uma cabazada daquele tamanho, era areia 

demais para a minha carroça. Não estava, 

por conseguinte, com fígado para aturar as 

atoardas do comentador desportivo em ser-

viço. Preferi dedicar-me ao ritual da auto-

medicação mental.

Pus uma generosa dose de gin no copo, re-

novei as pedras de gelo e a rodela de limão, e 

preenchi o resto do espaço com água tónica. 

Antes de começar a tomar a mistura, pus a 

selecção de música brasileira que tenho dis-

ponível, primeiro porque a língua me faci-

litaria a comunicação comigo próprio, e se-

gundo porque queria voltar a ouvir a letra de 

uma das canções nela incluída. Voltei para 

a cadeira, fechei os olhos, tomei o primeiro 

gole e fui acompanhando mentalmente o 

rodar das canções, até chegar à letra que eu 

pretendia, umas duas horas depois.

E passei a cantá-la baixinho, com o autor, 

cujo nome nem sequer conhecia, aliás, o que 

não tinha muita importância. O que tinha 

importância era o que ele me dizia, que era 

assim: «Eu não sei dizer / o que quer dizer / o 
que vou dizer (…) Se eu digo pare / você  não 
repare / no que possa parecer / Se eu digo siga / 
o que quer que eu diga / você não vai entender 
/ Mas se eu digo venha / você traz a lenha / pro 
meu fogo acender.»
Recuei até aquele princípio de noite, quan-

do, ao chegar a casa, ela me recebeu com as 

malas aviadas, de pé, e disse – «Eu vou.» Ti-

nha tido a possibilidade de lhe propor três 

coisas: poderia ter-lhe dito – «Gisela, pára! 

Vamos conversar. Talvez isto tudo não passe 

de um mal-entendido.» Passado este tem-

po todo, fico a pensar e tenho a certeza de 

que ela teria parado, teríamos conversado e 

a nossa separação não se teria consumado.

Por outro lado, podia ter simplesmente pe-

gado na sua mão e dito – «Gisela, vem!» 

Tenho a certeza de que ela viria, de que, no 

calor dos braços um do outro, o que nos pu-

nha em disputa se dissiparia e certamente 

nunca nos teríamos separado. Mas limitei-

-me a olhar para ela bem nos olhos, e desa-

fiando tudo o que seria razoável e racional 

da minha parte, disse-lhe – «Segue!» E ela 

seguiu. Nunca mais no vimos, nenhum de 

nós olhou para trás.

Considero, hoje, que, tendo tido a possibi-

lidade de levar uma vida serena, tranquila e 

pacífica, num vale verdejante, com a Gisela, 

preferi deixar tudo isso e escalar a monta-

nha. Estou a meio da escalada. Sinto-me 

tentado a olhar para trás e voltar ao pon-

to de partida, mas vejo claramente que isso 

seria não só inconsequente, como também 

uma regressão. Estaria a perder mais de me-

tade da minha vida, embora, também clara-

mente, isso pudesse resultar num género de 

bálsamo para a minha existência. Resta-me 

continuar a escalada, não obstante isso me 

custar o continuar a sangrar por tudo o que 

é a minha alma.

No fundo, nem tudo o que são as grandes 

decisões nos trazem paz e alegria. De resto, 

a relação que tenho tido com a felicidade 

tem sido sempre conflituosa.

Eu não sei o que quer dizer o que vou dizer, 

mas não paro nem venho: sigo em frente.

Obstipação mental
Não me apetecia nada que Sócrates 

se safasse e processasse o Estado. 

Além de um Novo Banco, lá tería-

mos nós de pagar um novo Sócra-

tes. Seríamos o novo Carlos Santos Silva do 

“engenheiro”. 

Foi anunciado como: Investigação SIC. 

“O confronto”: os momentos decisivos de 

Sócrates contra a acusação. “Grande Re-

portagem da SIC revela interrogatório a 

Sócrates”. Mas qual Grande Reportagem?! 

Assisti ao primeiro episódio, e o que vi foi 

um DVD filmado na sala do Ministério 

Público. Grande Reportagem dá a sensação 

de que andou um jornalista com um colete 

à prova de balas a recolher provas e a fazer 

investigação e aquilo, no fundo, foi apenas 

chegar ao Ministério Público de Uber, pe-

dir o DVD e voltar para a SIC. Sai uma 

“Grande Reportagem” por 12 euros, ida e 

volta. Mas isto é assim? Agora uma Grande 

Reportagem é pôr um DVD? A SIC, a se-

guir, anuncia uma Grande Reportagem da 

estação sobre a caçada ao Osama bin Laden 

e passa o filme “Zero Dark Thirty/00:30 

Hora Negra”.

Pôr esta gravação do Sócrates a fazer pei-

xeirada no interrogatório, nesta altura, vin-

do do nada, fica esquisito. Parece que era 

suposto haver um jogo de bola dos grandes, 

mas choveu e o jogo foi adiado e não havia 

mais nada para pôr. Se foi isso, mais valia 

anunciarem a estreia do “Titanic” pela qua-

dragésima quarta vez. 

O segundo episódio já foi mais emocionan-

te e mais perto de ser uma reportagem. Foi 

boa ideia poder ver a jornalista a fazer as 

ligações entre as provas com marcadores a 

amarelo, como eu fazia nos tempos de es-

tudante. Estava a ficar preocupado porque, 

depois do primeiro episódio, que era uma 

mera gravação, parecia que os jornalistas da 

SIC ainda tinham tido menos trabalho que 

os advogados do Sócrates, que ele nunca 
deixa falar. 
Do que vi, destaco José Sócrates sem fil-
tros, e o que se vê é um indivíduo que perde 
várias vezes a calma e grita nos interroga-
tórios. A certa altura, acusa Rosário Tei-
xeira de mentir e desata os berros: - “Isso 
é mentira! O senhor está a inventar!” Não 
fosse o tom esganiçado, podia ser Manuel 
Serrão no programa “Prolongamento”.  
Confesso que chega a ser cansativo ouvir 
falar em tantos milhões para lá e para cá. A 
juntar à forma como, por exemplo, Salgado, 
Zeinal, etc., falam de dezenas de milhões de 
euros como se fossem patacas. Se eu fosse 
o Rosário Teixeira, de cada vez que fizesse 
referências a valores gamados, fazia a entoa-
ção dos senhores dos tempos do sorteio da 
taluda - Treeeeeeze miiiiiiil e quinheeeeen-
tos miiiiilhõoooooes! - para se perceber 
que, apesar do ar de desprezo dos suspeitos, 
aquilo é muita massa. Bons tempos em que 
se podia praticar a corrupção com robalos 
ou com dinheiro que cabia num envelope. 
O que me preocupa é o primeiro episódio. É 
estranho, porque: ou apanhámos uma parte 
má do filme ou aquilo tem cenas em que 
parece haver indícios com pouca substân-
cia por parte do Ministério Público. Fiquei 

assustado porque há momentos em que o 

MP anda ali meio a patinar. Assusta-me, 

porque não me apetecia nada que Sócrates 

se safasse e processasse o Estado. Além de 

um Novo Banco, lá teríamos nós de pagar 

um novo Sócrates. Seríamos o novo Carlos 

Santos Silva do “engenheiro”. 

*Colunista do “Jornal de Negócios”

Sócrates ao vivo no 
Ministério Público 
João Quadros*
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Vivendo e trabalhando em 

Nampula, acompanhei in-

tensamente os acontecimen-

tos que aqui ocorreram e que 

culminaram com a morte do Maha-

mudo Amurane, Edil da cidade de 

Nampula. Pudera! Assessor Político 

de Daviz Mbepo Simango, Presi-

dente do MDM e esposo da Maria 

Moreno Cuna, membro da Comis-

são Política Nacional do MDM e 

membro do Governo do Amurane, 

no Conselho Municipal da Cidade 

de Nampula, não tinha como me 

manter indiferente ou distante de 

tudo o que estava a acontecer. Ao 

nível da nossa casa todo o cuidado 

era pouco para posicionarmo-nos 

correctamente no conflito a cada dia 

mais incendiário. Duma coisa nós 

tínhamos a certeza absoluta: Não 

era ético manter a discussão na pra-

ça pública. Discutir o assunto na rua 

não dignificava nem engrandecia o 

MDM. Mais importante do que 

saber quem é que tinha razão, era 

fundamental que o MDM trouxes-

se Mahamudo Amurane, membro 

da sua Comissão Política Nacional, 

para dentro de uma sala e que as 

eventuais discussões que tivessem 

que ver com ele, ocorressem dentro 

dessa sala. 

O recurso frequente à televisão por 

parte do Edil de Nampula e de al-

guns dos seus colaboradores mais 

próximos longe de ajudar a serenar 

os ânimos e aproximar as partes de-

savindas, criava uma maior crispação 

ao ambiente. Da parte do MDM, a 

existência de “zamires” e “pitâgoras” 

(não tenho dúvidas de que com a 

instrução, silêncio cúmplice ou be-

neplácito de Luís Boavida, então 

Estranha maneira de fazer política
Por Armando Cuna

Secretário Geral do MDM), recor-

rendo sempre ao insulto fácil, só au-

mentavam o ambiente de arruaça e 

desordem que em nada ajudavam a 

resolver o problema. Na minha casa 

sentíamos que os acontecimentos 

se poderiam precipitar. Era funda-

mental que Daviz Mbepo Simango, 

Presidente do MDM, rapidamente 

se deslocasse para Nampula. Afinal 

de contas ele é que era o Presidente. 

A responsabilidade principal para se 

ultrapassar o problema cabia mais a 

ele do que ao Amurane. O Assessor, 

o Membro da Comissão Política 

Nacional e o Saide Aly (honra lhe 

seja feita pelo muito que fez) fizeram 

um enorme esforço para trazerem o 

Presidente a Nampula. Montaram-

-se cenários de como e quando é que 

ele lá chegaria. Criaram-se formas 

de garantir que o Amurane lá esti-

vesse. Para desespero e frustração de 

todos nós, o Presidente nunca veio. 

E as discussões continuaram a acon-

tecer na praça pública. Por diversas 

vezes me dirigi a membros como Job 

Mutombene, Fernando Nhaca, Pitá-

goras apelando para que, com a sua 

influência nunca alimentassem essas 

discussões que só nos destruíam. Job 

Mutombene e Fernando Nhaca fo-

ram muito correctos e, tanto quanto 

possível,  pararam com as investidas 

nos facebooks. Já o Raimundo Pitá-

goras…

As coisas foram sempre acontecendo 

num ambiente de muita intriga, de 

muita maledicência, de muito tudo. 

As acusações contra a honra e o bom 

nome das pessoas não precisavam de 

ser provadas. Nunca vi tanta estultí-

cia. A origem eram sempre as mes-

mas pessoas. Dum e doutro lado. 

Era preciso encontrar-se uma saída. 

Em desespero de causa, decidimos 

que a Maria Moreno na qualidade 

de Membro da Comissão Política 

se deveria deslocar a Beira para falar 

com o Presidente e convencê-lo a vir 

a Nampula para salvar o que ainda 

fosse possível salvar. O Presidente 

acompanhado de alguns quadros 

seniores do MDM a recebeu na Bei-

ra (por uma questão de decoro, não 

vou mencionar os nomes das pessoas 

que participaram neste encontro). 

Foi uma reunião intensa. Franca. 

Havia uma posição, na opinião de 

alguns dos participantes ao encon-

tro, difícil de aceitar: Mahamudo 

Amurane exigia da parte do Daviz 

Simango Presidente do Partido um 

pedido de desculpas. “O Presiden-

te não se pode humilhar a tanto. É 

uma exigência absurda, arrogante e 

sem sentido” gritavam coléricas essas 

vozes. A minha posição era contrária 

a estas vozes. E fiz saber isso ao Pre-

sidente. A harmonia no interior do 

MDM era algo muito mais impor-

tante que, se tudo o que era necessá-

rio era apenas um pedido de descul-

pas, então o Presidente do MDM, 

sem hesitações, deveria dar esse pas-

so. Pedir desculpas a quem quer que 

fosse, por qualquer coisa, só poderia 

engrandecer o Presidente. Era assim 

que eu entendia as coisas. E fiz saber 

isso ao Presidente. Edwin Honnou 

é testemunha desse meu esforço. O 

Assessor não faz parte dos órgãos de 

linha de uma organização. O Asses-

sor não toma decisões. Apenas suge-

re. Nunca conseguimos trazer Daviz 

Mbepo Simango para Nampula. As 

forças que se opunham a que ele lá 

fosse venceram. Os acontecimentos 

se precipitaram. Meses depois, Ma-

hamudo Amurane é assassinado. E 

começaram as interrogações: Quem 

matou o Amurane?

Num contexto tão conturbado como 

o que se vivia, os tiros que matam 

o Amurane podiam ter partido de 

qualquer lado. Para muitos é mais 

cómodo assumir que provieram do 

MDM, tal o ruído que esta organi-

zação produziu à volta do assunto, 

agravado por alguns pronunciamen-

tos infelizes de algumas figuras de 

proa do MDM. Para não poucos 

as balas tiveram origem na Frelimo. 

Sendo esta a organização que mais 

autarquias controla no País exem-

plos de rebeldia tipo Amurane não 

podem ser encorajados nem permi-

tidos.

Da autoria do escritor Frederick 

Forsyth li, há uns anos o livro “O dia 

do Chacal”, obra que narra uma em-

polgante história cheia de emoção 

e suspense sobre uma tentativa de 

assassinato, por um assassino profis-

sional, de Charles de Gaulle, então 

Presidente da República Francesa. O 

livro mostra, em detalhe, como ac-

tuam estes tipos. O crime é planifi-

cado com uma frieza tal que quando 

o golpe é desferido, a vítima é quase 

sempre apanhada de surpresa e sem 

nenhuma possibilidade de se defen-

der. Foi assim com o Carlos Cardoso. 

Foi assim com o Siba Siba Macuá-

cua. Foi assim com o Gilles Cistac. 

Foi assim com o José Jaime Macua-

ne e com o Ericino de Salema (que 

não são mortos unicamente porque 

a missão do Chacal desta vez era 

outra). Foi assim com tantas outras 

pessoas que foram sendo executadas 

pelo País fora. São execuções efec-

tuadas por um Chacal. Nada é dei-

xado ao acaso. As rotinas da vítima 

são estudadas ao pormenor. Quando 

o dia chega, o assassino acerca-se do 

local e da vítima, desfere o golpe e 

sabe como e por onde se retirar. No 

meu País quem realiza este tipo de 

acções são os esquadrões da morte 

de triste memória.

Depois apareceu o Manuel Tocova. 

O único termo que encontro para 

caracterizar a acção sinistra daquele 

tipo é Agente. Agente de uma causa 

qualquer que só poderia visar a des-

truição do MDM. Nada me conven-

ce de que Tocova apareceu em cena, 

casualmente.  Pelo que percebi, e 

para não variar, é pela mão do Luís 

Boavida que o Tocova aparece. Foi 

por ele trazido ao colo pelos bairros 

de Nampula. Não consigo encon-

trar na minha memória alguém que 

errasse tanto em tão pouco tempo. 

Nem velhas pistolas faltaram para 

enegrecer mais o ambiente. 

Daviz Mbepo Simango nunca ins-

truiu a Maria Moreno, membro da 

sua Comissão Política, a abandonar 

o Governo do MDM dirigido por 

Amurane. Estranhamente permitiu 

que figuras muito próximas do Se-

cretário Geral fizessem insinuações 

infundadas (e muitas vezes bestas) 

sobre ela. Tocova aparece no Conse-

lho Municipal da Cidade de Nam-

pula com instruções para humilhar 

toda a gente. Incluindo a Membro 

da Comissão Política Nacional, sem 

nenhum pronunciamento do Presi-

dente do Partido. Estranha maneira 

de fazer política para um partido que 

quer chegar ao poder.

Na sequência do empossamen-

to do novo secretário-geral 

do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), 

José Domingos, e de outros elemen-

tos para órgãos deste partido, algo 

que intriga alguns segmentos de opi-

nião, é o processo pelo qual estas fi-

guras são empossadas. Não é a figura 

do novo secretário-geral e outros ele-

mentos que intriga, suas origens, ca-

risma, ou qualquer outro factor, mas 

sim o processo pelo qual estas figuras 

são indicadas. E o facto é de que es-

tas pessoas não ocupam os postos por 

eleição, como convém as normas de-

mocráticas de uma instituição que se 

preza democrática, mas sim por no-

meação do seu líder, o que demonstra 

incoerência quanto ao discurso oficial 

desta organização, que prega pela di-

visão e descentralização do poder.

Numa entrevista conduzida por mim 

em Lisboa a um órgão português, 

Venâncio Mondlane falou sobre as 

declarações de Manuel de Araújo 

sobre a necessidade de democrati-

zação interna do partido. Mondlane 

concordava com Araújo, dizendo que 

“Façam aquilo que nós dizemos, não façam aquilo que nós fazemos” 

Por Emmanuel de Oliveira Cortês

a eleição de alguns órgãos era uma 

necessidade urgente.

Meses antes da sua morte, o ex-au-

tarca de Nampula eleito pelo MDM, 

Mahamudo Amurane, abordava 

numa entrevista sobre o “monstro 

com rosto”, em referência ao líder do 

partido, Daviz Simango, que centra-

liza o poder no partido, mesmo que 

Simango ataque a postura de con-

centração de poder do governo do 

dia. Amurane atacava a postura con-

traditória de Simango que critica o 

regime nacional vigente, realçando a 

divisão de poderes, mas com um po-

der centralizado ao nível do partido, 

onde até os deputados são escolhidos 

a dedo pelo próprio líder do partido.

Entretanto, estes conflitos internos, 

oriundos do processo de indicação 

de candidatos do partido a certos 

órgãos, não iniciaram recentemente. 

Logo nos primórdios do MDM, a 

antiga membro da Comissão Política 

do partido, Ivete Fernandes, já se ha-

via rebelado pelo facto de alguém que 

aspirava ser membro do MDM, mas 

que ainda ocupava o posto deputado 

da Renamo na Assembleia da Repú-

blica, empossasse a Liga da Juventude 

do MDM.

Anos mais tarde, o ex-secretário-

-geral do MDM, Ismael Mussá, em 

conjunto com João Colaço e o ma-

logrado Dionísio Quelhas, vieram a 

público, através de uma carta dirigida 

ao presidente do partido, a demons-

trarem certa preocupação pelo rumo 

do MDM. Os subscritores da referida 

carta que foi publicada em Abril de 

2011, e que mais tarde viriam a aban-

donar o MDM, apontavam alguns 

atropelos cometidos pela liderança 

do partido, onde dentre vários pon-

tos, reclamavam acerca do processo 

de escolha de elementos para órgãos, 

o favoritismo de alguns em relação a 

outros quadros, a relutância em não 

aceitar a existência de problemas, 

reflectindo-se numa cultura de falta 

de diálogo antidemocrática, e além 

do mais, uma lógica de construção e 

constituição da organização partidá-

ria baseada na figura central do seu 

Presidente em que o culto de perso-

nalidade, a lealdade e a obediência, 

que acabaram por obstruir o profis-

sionalismo, a competência e a con-

fiança dos militantes do Partido.

O politólogo Sérgio Chichava, afir-

ma que as sucessivas crises no MDM, 

muita das vezes derivadas destes 

processos de indicação de elemen-

tos para órgãos, sucedem-se devido 

a factores como arrogância, perso-

nalização e centralização do poder, 

e nepotismo praticado pelo seu líder 

Daviz Simango.

Mas o que realmente ocorre é que a 

liderança do MDM, como de outros 

partidos da oposição como a RENA-

MO, segue o caminho crónico, per-

verso, porém natural, dos partidos da 

oposição nos sistemas políticos em 

que impera um partido dominan-

te autoritário, em que as lideranças 

partidárias compostas na sua maio-

ria membros fundadores, criam e 

dirigem instituições à sua imagem e 

semelhança, não permitindo a inova-

ção por parte de novos recrutas que 

possuem um histórico de vida dis-

tinto de seus líderes. São instituições 

cujos seus líderes dirigem de forma 

centralizada e hierarquizada, criando 

barreiras para que os novos recrutas 

implementem novas ideias, e onde a 

personalização do poder e premiação 

colocada em lealdades pessoais supe-

ra a tecnicidade e pragmatismo.

O núcleo duro do MDM tem segui-

do o caminho perverso de colocar 

primazia a autoridade moral de seu 

líder em detrimento da inovação e do 

pragmatismo. O compromisso com a 

causa partidária - que praticamente 

toda a oposição pratica - ajudou a 

construir a autoridade moral da li-

derança, muitas vezes reflectida na 

longevidade do activismo partidário. 

Entretanto, a curto, médio ou longo 

prazo, esta postura rígida da liderança 

do MDM, acabará por conduzir a um 

descontentamento interno, podendo 

conduzir a um abandono de quadros 

do partido. E algumas declarações 

públicas de descontentamento, como 

as de Manuel de Araújo, reflectem 

isso.

E até que uma mudança geracional 

altere por completo a composição das 

lideranças partidárias, tanto o MDM, 

como outras formações da oposição 

como a RENAMO, dificilmente mu-

darão o modus operandi centralizado 

e personalizado.

- A liderança do MDM, seus processos de indicação de candidatos partidários, e consequências futuras
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“Convocamos esta confe-
rência de imprensa para 
clarificar algumas situa-
ções que tendem manchar 

a nossa candidatura, refiro-me 

à onda de desinformação que 

acontece  nas redes sociais”, estas 

foram as primeiras palavras de 

Dádivo José, porta-voz da can-

didatura de Arlindo Mapande, 

à presidência do Clube dos Des-

portos da Maxaquene, acto mar-

cado para este sábado.

Para já, Arlindo Mapande é a 

única pessoa que formalizou a 

sua candidatura, mas, a julgar pe-

los desenvolvimentos no terreno, 

reina  muito cepticismo relativa-

mente à realização do pleito, pois 

fala-se de uma ala que defende 

que o presidente do Maxaquene 

deve ter ligações umbilicais com 

as empresas LAM e ADM, pa-

trocinadoras do clube. Aliás, ex-

ceptuando Rafindine Mahomed, 

os restantes presidentes tinham 

ligações com essas empresas, ca-

sos de Nuro Americano, Solomo-

ne Cossa e José Neves. 

Para Dávido José, que falava não 

só em nome do candidato único, 

mas dos sócios tricolores, “estas 

coisas parecem pequenas, mas 

acabam criando dúvidas  entre os 

sócios, assim como nos amantes 

do desporto em geral”.

Em seguida, explicou que associar 

a candidatura de Arlindo Ma-

pande ao grupo AFRIN, no con-

troverso e intricado caso da venda 

de campo, é totalmente falso. 

“Há uma equipa muito jovem, di-

nâmica e que ama o Maxaquene, 

que está a trabalhar para esta can-

didatura, e se tivesse sabido que o 

campo está à venda, nós estaría-

mos fora. Portanto, é totalmente 

falso o que se propala, mas é pre-

ciso explicar às pessoas como são 

feitas as listas de candidatura no 

Maxaquene, para não haver dúvi-

das” , afirmou.

Ajuntou que, segundo os estatu-

tos, o Conselho Directivo reser-

va um pelouro para as empresas 

integradoras, no caso vertente, o 

pelouro responsável pelas infra-

-estruturas. 

Este pelouro, conforme deu a 

conhecer, está sob alçada da em-

presa Linhas Aéreas de Moçam-

bique. 

“Então, não se pode dizer às pes-

soas que temos agenda obscura, 

isto é totalmente falso”, reagiu de 

forma enérgica. 

Acrescentou, em seguida, que 

o candidato Arlindo Mapande 

apoiou o Maxaquene de muitas 

formas, quer pagando salários 

aos jogadores, como compran-

do equipamento, especialmen-

te na época de 2016, quando o 

treinador da equipa principal de 

Arlindo Mapande é candidato único para substituir Ernesto Júnior, mas...

Eleições tremidas no Maxaquene
Por Paulo  Mubalo

futebol era Chiquinho Conde, 

actualmente ao serviço da União 

Desportiva do Songo.  

Afiançou que o plano do can-

didato é ver o campo da baixa a 

acolher partidas de Moçambola, 

a partir do próximo ano, como, 

aliás, acontecia num passado não 

muito distante.

Apesar do pleito eleitoral ter sido 

marcado para este sábado, a fon-

te diz que a ansiedade é grande, 

de tal forma que o dia “D” tarda 

a chegar.

“Para nós, as eleições estão a de-

morar, mas elas vão acontecer no 

sábado e nós só teremos o dia de 

domingo para descansar, pois já 

na segunda- feira vamos começar 

a trabalhar e a primeira acção será 

vedar o campo. Não são promes-

sas, é sim, um dado adquirido”, 

defendeu-se. 

Irregularidades
O porta-voz distancia-se das ale-

gadas irregularidades da candida-

tura de Arlindo Mapande. 

“Preparamos esta candidatura ao 

pormenor e tudo está confor-

me o regulamento do Clube dos 

Desportos da Maxaquene. Temos 

uma equipa muito vasta que nos 

ajudou a preparar tudo, até com 

um bocado de excesso de zelo da 

nossa parte e não existem irregu-

laridades nenhumas”.

Conta: “já clarificamos isso atra-

vés de uma carta para a Comissão 

Eleitoral”.

Apuramos que o plano de gover-

nação de Mapande é um vasto 

documento de cerca de 300 pági-

nas, onde são tratados com deta-

lhes vários assuntos.

Enquanto isto, a fonte estranha o 

facto de as assinaturas da notifi-

cação que foi enviada ao candida-

to não serem legíveis, o que “não 

faz sentido”.

Aliás, segundo defende, “são ir-

regularidades que quando pro-

curamos no regulamento não as 

encontramos, até porque, não há 

um histórico nas eleições do clu-

be, em que alguém pede registo 

criminal, carta abonatória e de-

claração de bairro. Nós achamos 

que é má-fé porque para tratar 

esses documentos leva-se algum 

tempo, para além de que essas 

exigências estão fora do regula-

mento”, lamentou. 

Igualmente, distanciou-se do  

comportamento dos adeptos 

tricolores, último domingo, no 

Estádio Nacional do Zimpeto, 

na partida em que o Maxaque-

ne empatou com o Textáfrica de 

Chimoio, a uma bola.  

“Os adeptos insurgiram-se con-

tra a actual direcção, mandaram 

impropérios e isto é um compor-

tamento condenável. Ora, tentar 

associar isso ao nosso candidato é 

também uma tentativa muito bai-

xa de manchá-lo”, reagiu. 

Na sua opinião, os adeptos es-

tão chateados com a posição que 

o Maxaquene ocupa na tabela 

classificativa, sentem-se enxova-

lhados por causa da forma pouco 

digna que a equipa se apresenta 

dentro do campo.   

“Isto é o que deve constituir tema 

de conversa pública dentro do 

Maxaquene e nunca tentar man-

char a candidatura de Arlindo 

Mapande, que procura fazer o 

melhor para o clube”. 
O porta-voz do candidato à pre-
sidência do Maxaquene diz que 
os sócios do clube estão atentos 
a tentativas de  inviabilização das 
eleições que estão sendo engen-
dradas, pois, segundo conta,  exis-
tem movimentações estranhas 
nos corredores. 
Aliás, esta situação aconteceu  
aquando da recondução de Er-
nesto Júnior à presidência tri-
color, quando forças externas 
fizeram forte pressão para que 
Domingos Langa, que ia avançar 
com a sua candidatura, se abdi-
casse de o fazer, num cenário que 
não faz lembrar o diabo.
No outro desenvolvimento, a fon-
te que temos vindo a citar consi-
dera infundadas as informações 
postas a circular, dando conta de a 
actual candidatura ser de pessoas 
estranhas ao clube.
Para dissipar este equívoco, o 
porta-voz apresenta nomes de 
algumas pessoas que fazem parte 
da lista do candidato e que, na sua 
opinião, são sobejamente conhe-
cidas no seio do clube, entre elas, 
Naldo (da geração pós-indepen-
dência), Genito, Tony Gravata e 
do próprio Arlindo Maponde, 
que tem apoiado o clube. 
Da lista de Arlindo Mapande, 
para além das pessoas já retro-
mencionadas, constam os nomes 
de Intiaz, que já desempenhou 
várias funções de relevo no clube, 
Miguel Vaz, antigo treinador, di-
rigente e comentador desportivo, 
e Simão Mataveia, antigo jogador 
e mais tarde treinador de basque-
tebol.

O Maxaquene procura reerguer-se no meio de adversidades de vária ordem

Cinco individualida-
des, a saber, Paulo 
Gumende, Leo-
nardo Nhantumbo, 

Lígia Zaqueu, Laurinda 
Moisés e Augusto Agosti-
nho são potenciais candida-
tos à eleição para o cargo de 
director da Escola Superior 
de Ciências do Desporto, 
da Universidade Eduardo 
Mondlane, cujo pleito foi 
marcado para o próximo dia 
6 de Junho.

Na verdade, trata-se de um 

processo complicado, pois 

dos  cinco candidatos, ape-

nas três passarão para a 

derradeira fase, sendo que 

caberá ao Reitor da UEM, 

Orlando Quilambo, esco-

lher um.

Sabe-se que neste momen-

Escola Superior de Ciências do Desporto da UEM

Cinco galos para um poleiro
to já foi constituída a Comissão 

Eleitoral, a qual é encabeçada por 

Abelardo Sambo, membro do 

Corpo Técnico Administrativo, 

daquela instituição.

As inscrições de candidaturas 

terminam já no próximo dia 4 de 

Maio, e estão abertas apenas para 

nacionais membros da comuni-

dade universitária da UEM.

A votação em princípio vai ser 

por via presencial, mas abre espa-

ço para a via electrónica.

Segundo os estatutos em vigor na 

UEM, o candidato ao cargo de 

director daquela escola deve ser 

um moçambicano de reconheci-

do mérito profissional, compe-

tente, idóneo, com capacidade de 

agregar e influenciar várias sen-

sibilidades e grupos de interesse, 

quer a nível interno, como a nível 

externo, na realização da missão e 

objectivos da instituição.

Os cinco
São cinco as individualidades 

que já manifestaram interesse em 

concorrer ao cargo, mas até ao 

momento apenas Paulo Gumen-

de já deu a cara . As restantes são 

Lígia Zaqueu, Laurinda Moisés,  

Augusto Agostinho e Leonardo 

Nhantumbo.

Paulo Gumende é licenciado em 

Ciências de Desporto e mestre 

em Economia, e foi um dos dina-

mizadores do desporto universi-

tário e motorizado, especialmente 

na Matola, com larga experiência 

no associativismo e dirigismo 

desportivo.

Lígia Zaqueu foi basquetista de 

craveira e, actualmente, é funcio-

nária do Arquivo Histórico de 

Moçambique; Laurinda  Moisés 

é especialista em Linguística e 

Augusto Agostinho é especialista 

em petróleo; enquanto Leonardo 

Nhantumbo transferiu-se da 

Faculdade de Educação Fí-

sica e Desportos da Univer-

sidade Pedagógica há sensi-

velmente dois anos, para a 

ESCIDE.

Refira-se que esta será a 

primeira eleição a aconte-

cer naquela instituição de 

ensino, para a indicação de 

director, pois, os anteriores, 

nomeadamente Crimildo 

Gonçalves e Maria de Lur-

des  Munguambe ascende-

ram ao posto por indicação 

do Reitor. 

Entretanto, esforços para 

ouvirmos o presidente da 

Comissão Eleitoral, Abe-

lardo Sambo, foram infru-

tíferos, mas apuramos que 

até ao presente momento o 

processo está a decorrer nor-

malmente.
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Visite agora e 
mantenha-se informado,

 (integridade & independência)
https://www.savana.co.mz

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

Ao não marcar na partida 
desta quarta-feira diante 
do Bayern Munique, Cris-
tiano Ronaldo fixou em 

11 o recorde de jogos consecutivos 

a marcar na Liga dos Campeões. 

Mais um dado a acrescentar à im-

pressionante lista de registos do 

internacional português na com-

petição.

A saber: 

Maior número de golos em compe-

tições da UEFA: 123

Maior número de golos na Liga dos 

Campeões: 120

A impressionante 
lista de recordes de 
Cristiano Ronaldo

Maior número de golos numa 

edição da Liga dos Campeões: 17 

(2013/14)

Mais vitórias em finais da Liga dos 

Campeões: 4 (juntamente com An-

drés Iniesta e Clarence Seedorf )

Único jogador a marcar em 3 finais 

da Liga dos Campeões

Único jogador a marcar em 6 jo-

gos da fase de grupos da Liga dos 

Campeões

Único jogador a marcar em 11 jo-

gos consecutivos da Liga dos Cam-

peões.

Único jogador a marcar 10 golos 

a uma única equipa na Liga dos 

Campeões ( Juventus)
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A 
festa de celebração do 
Jazz, em Maputo, come-
çou no átrio do Centro 
Cultural Franco-Mo-

çambicano (CCFM) com o sul-

-africano Sibu Mashiloane. O pia-

nista foi convidado para o “Jazz no 

Franco”, na noite de sábado e ar-

repiou o público com a sua presta-

ção, dando início a uma noite que 

fez suar os espectadores amantes 

do género musical. Mas foram só 

“preliminares” de uma noite de 

jazz aguardada por muitos.

O grande momento veio depois. 

Por volta das 20h, Ivan Mazuze 

subiu ao palco da Sala Grande do 

CCFM, acompanhado por instru-

mentistas de luxo. Antes mesmo de 

qualquer sopro, o saxofonista foi 

ovacionado, numa clara demons-

tração de que o público estava ca-

rente de um Jazz “tricotado” com 

sons africanos e com algum toque 

europeu.

Mazuze agarrou no seu saxofone 

e mostrou a sua intimidade com o 

instrumento. A actuação não pode-

ria ter começado da melhor forma, 

o músico mostrou como se toca e o 

que é um jazz contemporâneo. 

Sem diminuir o poder do seu pri-

meiro álbum, Maganda, e sem 

precisar de se esconder no Ndzuti 

(seu segundo álbum) Mazuze fez 

Celebrando o jazz

um rico passeio pelo Ubuntu, seu 

último álbum, um trabalho que 

espelha sua maturidade enquanto 

músico que se tem notabilizado 

fora de portas. Aliás, Mazuze fez 

questão de afirmar: “Queria ligar 

Ubuntu, que significa Humanis-

mo, ao Dia Internacional do Jazz, 

porque o jazz leva-nos à comuni-

cação, ao respeito um com o outro”.

E porque o evento esteve inserido 

nas celebrações do Dia Internacio-

nal do Jazz, o músico fez questão 

de repisar que “a UNESCO tem as 

suas linhas bem explícitas sobre o 

jazz e, realmente, todas essas linhas 

são realísticas. Este é um estilo 

musical que une pessoas”, selou.

O público não se conteve à exe-

cução de cada instrumentista que 

acompanhou Mazuze e rendeu-se 

com palmas. O calor do público fez 

o saxofonista acreditar que tem o 

carinho dos moçambicanos e que é 

sempre bom voltar a casa. O saxo-

fonista afirma: “senti-me acolhido 

a 100%. O público foi fantástico. É 

algo que não consigo explicar”. 

Mazuze provou aos espectadores, 

que lotaram a sala do CCFM, que 

o saxofone é a sua vida. A forma 

como cada instrumentista respon-

deu aos sinais de Mazuze aclarou 

a mestria dos integrantes da banda 

constituída por Stélio Mondlane 

(bateria), Hélder Gonzaga (baixo) 

e Walter Mabas (guitarra). 

Nos instantes finais do concerto, 

o público levantou para aplaudir 

dando assim crédito ao saxofonista 

moçambicano, que se tem notabili-

zado na Europa e em vários cantos 

de África pela sua prestação. 

Depois da actuação de Mazuze, 

cabeça de cartaz do evento, o “Jazz 

no Fraco” terminou com Jam Sas-

sion com todos os músicos convi-

dados, no jardim do CCFM, uma 

forma de fechar em grande a pri-

meira edição do evento que ten-

cionou celebrar o Dia Internacio-

nal do Jazz, que se assinala a 30 de 

Abril, em vários países do mundo.  

A.S

Por Abdul Sulemane (Texto), Naita Ussene (Fotos)



D
o

b
ra

 p
o

r 
aq

u
i

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1267  DE ABRIL DE 2018

O                     AINDA ESTÁ PARA SABER COMO 
É QUE O PLEONASMO SE VAI RECENSEAR?

D
o

b
ra

 p
o

r 
aq

u
i



SUPLEMENTO2 3Savana 27-04-2018Savana 27-04-2018



27Savana 27-04-2018 OPINIÃO

Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Não vamos deixar de comentar acerca da agressão, recentemente, sofrida pelo re-

pórter de imagem da STV por um dos gestores do Super Mares. A atitude deste 

gestor mostra que ele não tem capacidade para estar a frente da gestão de um 

empreendimento desta natureza. Não sabe estar perante os vários momentos 

que um gestor pode encarar no exercício das suas funções.

Tem de haver uma punição exemplar contra aquele a quem tenho dificuldades de cha-

mar gestor. Não está preparado para desempenhar as suas funções. O que pretendemos 

é que seja punido pelo seu comportamento para aprender de uma vez por todas que não 

pode sair à pancada com qualquer pessoa que esteja a fazer o seu trabalho.

Nesta quarta-feira, a Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, apresentou o seu 

Informe na escolinha do barulho. Estávamos na expectativa de ouvirmos alguma novi-

dade sobre os casos mais quentes. Mas como é comum, não ouvimos nenhuma novidade. 

Recorreu ao argumento de sempre, segundo o qual não pode falar sobre assuntos que 

estão em segredo de justiça. Não é por acaso que está a receber consolo da Ministra da 

Saúde, Nazira Abdula. Como se estivessem a comungar que há alguns cargos que nos 

obrigam a sermos caras de pau ou avestruz que mete a cabeça na terra para não encarar 

algumas situações. 

Por isso o Ministro da Justiça e Assuntos Religiosos, Isac Chande, diz ao presidente da 

CTA, Agostinho Vuma: quando este assunto entrar no meu ministério vou tratar como 

deve ser. Para que sirva de exemplo aos que têm tendência para comportamentos do 

género. Por sua vez, Agostinho Vuma pede para que Chande seja mais generoso com a 

classe empresarial. Nós dizemos basta a comportamentos do género.

A delegação da Renamo, liderada por Ivone Soares, chefe da bancada deste partido na 

escolinha do barulho, visitou a mediaCoop. Nesta imagem, o que chama atenção é a for-

ma como estão perfilados os membros da Perdiz. Reparem nos seus olhares. Parece que 

nunca estiveram num lugar do género. Como se lhes passasse pelas suas mentes: é aqui 

onde se produz o jornal independente com maior influência no país. Temos de nos com-

portar bem para não fazermos figuras ridículas que possam manchar a nossa imagem e 

do partido a que pertencemos.

Para as pessoas que tiveram oportunidade de viver muitos anos e dedicar maior parte 

da sua vida à causa divina, quando chega o momento da reforma, aproveitam para le-

var a vida de forma mais descontraída. Dizemos isso pela conversa travada entre Dom 

Alexandre e Rosário Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de Estatística. Pelos 

semblantes, devem estar numa conversa afável. É preciso dar espaço na vida para mo-

mentos de descontração.

Outros, pela sua influência, procuram se destacar nas conversas, mesmo sabendo que 

quem nos escuta pode ter mais conhecimento em termos académicos. Como sabemos, 

pessoas inteligentes têm a postura de ouvir sem se manifestar. Foi o que fez o Reitor 

da Universidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilambo, quando o antigo estadista 

moçambicano, Joaquim Chissano, fazia papel de sabichão na sua explanação. O conhe-

cimento não é absoluto. Existem coisas que alguns sabem e outros não. Podemos dizer 

que não vimos nada disso.  

Não vimos nada
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Ilec Vilanculo

Apesar de o ministro do In-
terior, Basílio Monteiro, 
ter feito, recentemente, e a 
partir do distrito de Palma, 

um discurso triunfalista e de exibi-
ção de musculatura, o facto é que o 
grupo ou grupos com inspiração ao 
fundamentalismo islâmico conti-
nuam a aterrorizar as populações da 
região norte de Cabo Delgado e a 
deixar os investidores dos projectos 
de gás apreensivos.  

É que, desde o primeiro ataque à 
Mocímboa da Praia, em finais de 
2017, a região norte de Cabo Del-
gado não mais conseguiu ser a mes-
ma, do ponto de vista de ordem, 
segurança e tranquilidade públicas. 

tensão em virtude de os grupos con-
tinuarem, de forma sistemática ou 
esporádica, a atacar, matar, raptar e 
saquear bens das populações. 

acções do grupo incidiram sobre a 

tendo, na incursão, matado pessoas 
e saqueado diversos bens, particular-
mente produtos alimentares. 
Já no sábado, o grupo entrou na al-
deia de Mwangaza, distrito de Pal-
ma, e mais uma pessoa foi morta e 

bens alimentares foram saqueados. 

quatro casas incendiadas. 

Norte de Cabo Delgado

Terroristas voltam a semear medo 
-

à lagoa Mumu, o que terá obriga-

do a população local a refugiar-se 

três pessoas terão desaparecido, su-

postamente capturadas pelo grupo 

atacante. 

As três últimas incursões do bando 

que apresenta manifestação e reivin-

dicação inspiradas no fundamenta-

lismo islâmico acontecem menos de 

das Forças de Defesa e Segurança, 

dias naquela região. 

Aliás, segundo reportamos na sema-

na passada, o grupo teve mesmo a 

ousadia de atacar e matar no distrito 

de Estado. 

o relato de uma perseguição das 

Forças de Defesa e Segurança ter 

resultado na captura, na noite de 

domingo, de 30 pessoas acusadas de 

fazerem parte do bando.

da Polícia, Inácio Dina, contactado 

porta-voz da Polícia da República 

de Moçambique em Cabo Delgado, 

-

firmou as ocorrências a que tivemos 

acesso. 

-

-

logo que tivesse dados mais precisos 

voltaria a estabelecer contacto.   

-

dignado a estabelecer contacto para 

o esclarecimento e clarificação do 

ponto de situação no norte de Cabo 

Delgado em relação às acções do 

grupo já, oficialmente, considerado 

terrorista.

Contra o grupo, ou seja, contra al-

gumas pessoas acusadas de fazerem 

parte do grupo corre seus trâmites 

legais, na administração da justiça.  

Aliás, o processo já foi remetido 

ao Tribunal Judicial Provincial de 

Cabo Delgado, pela Procuradoria 

Provincial. 

A remessa é datada de 16 de Abril, 

portanto, sensivelmente sete meses 

depois do registo do primeiro ata-

que. 

Segundo consta, o processo tem 234 

arguidos, dos quais 155 em prisão 

preventiva e os restantes 79 em li-

berdade provisória.  

a acusação de porte e uso de armas 

mercenarismo, mas, especificamen-

te, as autoridades ainda não conse-

guiram apurar a origem, motivações 

e os mandantes do grupo. 

(Redacção) 

própria terra natal e arredores, voltou a dar razão ao escriba 

que, em tempos idos, propôs a alteração da língua oficial 

na Constituição para acomodar as limitações linguísticas 

provou que a língua é mesmo uma forte barreira. 

-

gos e troianos não se importa em pontapear as mais básicas 

regras de jornalismo acaba de apresentar o seu mais recente 

manual da profissão, cuja tese fundamental é um jornalismo 

foste passear longe da gente

cada vez mais claro o papel do economista pugilista no canal 

da 25 de Setembro. De forma paulatina tem sido visível o 

     

-

-

da alguém que duvida que este país foi tomado pela máfia, 

uma consulta de psiquiatria  é recomendável.

lá para as terras transatlânticas, onde devia curtir a beleza 

da primavera, devem ter sido completamente desgastantes e 

suave para impressionar, lá pelas terras de Sua Majestade, o 

longe de ser um verdadeiro espaço de debates como outros 

parlamentos nos mostram pelo mundo fora. É que com 

mais 30 minutos pela frente e esgotadas as questões dos 

parlamentares decidiu-se pelo encerramento da sessão para 

dar lugar a consultas das respostas ao mais alto nível. Será 

 

eleitoral ao anunciar o levamento dos actos administrati-

vos para as promoções, das restrições de águas nas cidades 

de Maputo, Matola e vila de Boane. Só que se esqueceu de 

interpretar bem o aumento do salário mínimo que constitui 

uma autêntica frustração.   

 

galo, por ter dirigido democraticamente a reunião do con-

-

prios colegas que não viram bem as mudanças feitas no ga-

Em voz baixa
xerife

que um dia denunciou que o mundo de negócios está to-

mado por lobbistas. Que o digam os antigos precursores do 

estes dias andam pelas ruas da amargura. Como diz o dita-

Lápide de lançamento da primeira pedra do projecto da 
Ponte Maputo-Catembe soterrado pelo empreiteiro da obra 
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O 
Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) e 
Renault (empresa fran-
cesa do ramo automo-

bilístico) firmaram, nesta quar-
ta-feira, na sede do banco em 
Maputo, uma parceria que visa 
facilitar a aquisição de viaturas 
em condições através do finan-
ciamento bancário.
O documento foi rubricado pelo 

Presidente da Comissão Execu-

BCI e Renault estreitam sinergias

tiva do BCI, Paulo Sousa, e pelo 

PCA da Renault, Paulo Oliveira. 

No mesmo evento, foi apresen-

tado o novo produto da Renault, 

“O SUV Renault koleos”. O novo 

koleos vem se juntar a outros mo-

delos de alta gama da Renault, 

que inclui o crossover Espace, o 

Talisman Large Saloon e a Talis-

man Estate Wagon.

Falando na ocasião, Sousa des-

tacou a importância da parce-

ria e disse que, através deste 

memorando, “formalizamos os 

princípios de uma campanha de 

financiamento para aquisição de 

viaturas da marca Renault em 

condições especiais, em termos 

de taxa de juros e com flexibili-

dade de adesão. O compromisso 

do BCI com o desenvolvimento 

de Moçambique está patente na 

actividade que desenvolvemos no 

país. Hoje, a nossa rede comercial 

conta com mais de 204 unidades 

de negócio disseminadas por to-

das as províncias”, disse.

Por sua vez, Paulo Oliveira referiu 

que a Renault, Caetano Formula 

e o banco reafirmam a sua par-

ceria ao decidir um acordo que 

facilitará aos moçambicanos a 

aquisição dos vários modelos Re-

nault, incluindo Koleos, através 

das condições de financiamento 

acordadas: Leasing Auto BCI e 

Crédito automóvel. 
Recorde-se que o Grupo Salvador 
Caetano ganhou o concurso lan-
çado pela Renault em 2013, o que 
lhe conferiu o direito de importa-
ção da marca para sete países da 
África Austral, fazendo investi-
mento directo com Moçambique 
e Quénia. Até hoje, a marca já 
vendeu mais 500 veículos no país 
e, em 2017, atingiu uma quota de 
mercado de 24% no segmento de 

ligeiros de passageiros.
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No âmbito das celebrações 
do dia mundial da luta 
contra malária, assina-
lado no passado dia 25 

do mês prestes a findar, a Exxon 
Mobil, petrolífera norte-ameri-
cana, procedeu, esta quarta-feira, 
à doação de duzentas redes mos-
quiteiras à Escola Primária São 
José de Lhanguene.

A acção está inserida no progra-

ma de prevenção e combate à 

malária, apadrinhado pela mul-

tinacional norte-americana, em 

Exxon Mobil doa redes mosquiteiras 
à escola São José de Lhanguene

parceria com a Grassroot Soccer, 

uma organização ligada à saúde 

de adolescentes e jovens.

No contexto do referido pro-

grama, a Exxon Mobil conce-

deu uma subvenção de 150 mil 

dólares americanos à Grassroot 

Soccer e parceiros locais, para a 

implementação de acções de pre-

venção da malária na província 

da Zambézia, concretamente, nos 

distritos de Quelimane, Mocuba 

e Nicoadala.

A implementação desta iniciati-

va será feita em parceria com o 

Programa Nacional de Controlo 

da Malária (PNCM) e a Tchova 

Tchova Programas de Comuni-

cação (TTPC), uma organização 

local filiada ao Centro de Pro-

gramas de Comunicação da Uni-

versidade Johns Hopkins ( JHU-

-CCP).

Intervindo por ocasião do evento, 

Fernando Pegado, director de Re-

lações Públicas e Assuntos Go-

vernamentais da Exxon Mobil, 

em Moçambique, avançou que a 

instituição da qual faz parte tudo 

fará para continuar a apoiar os 

programas de prevenção e com-

bate à malária.

As Organizações da Socieda-

de Civil, membros da Coligação 

Transparência e Justiça Fiscal 

(CTJF), um fórum que trabalha 

na área da Descentralização, Boa 

Governação, Transparência, Mo-

bilização Doméstica de Recursos 

e Alocação Socialmente Justa de 

Recursos assinaram, esta semana, 

na Vila da Praia de Bilene, pro-

víncia de Gaza, um memorando 

de entendimento.

Sedeada pela Actionaid Moçam-

bique, a Coligação é constituída 

por 20 organizações da sociedade 

civil de todo o país e tem como 

um dos objectivos criar bases para 

as organizações terem uma plata-

forma de advocacia ao nível local 

e nacional e com ligações de nível 

regional e global com outras pla-

taformas que advogam sobre os 

mesmos assuntos.

Segundo a Oficial do Projecto 

de Governação, Natércia Lichu-

Coligação sobre Justiça Fiscal reforça parceria
ge, o memorando visa formalizar 

o movimento porque “existia há 

três anos, mas não tínhamos ne-

nhum documento que materiali-

zasse esta relação”.

Lichuge defende que o memo-

rando tem como objectivo fazer 

com que os parceiros desta orga-

nização internacional “sintam-se 

legítimos donos da Coligação” 

para que ela (Actionaid) “não seja 

vista como sendo a única capaz de 

fazer trabalho de monitoria”.

De acordo com o memorando 

de entendimento, ora assinado, 

os membros da CTJF têm a res-

ponsabilidade de supervisionar as 

actividades da Coligação; facilitar 

a coordenação técnica dos traba-

lhos e disseminar informação pe-

los membros.

Questionada em relação ao pe-

ríodo em que a Coligação irá 

funcionar, a Oficial de Projecto 

de Governação na Actionaid res-

pondeu que a mesma “existirá, 

enquanto existirem programas de 

governação” naquela organização, 

para além de os parceiros comun-

garem com a sua missão, valores 

e visão.

“Um dos nossos pilares é o tra-

balho em rede, pois, sabemos que 

não podemos alcançar os nossos 

objectivos (erradicação da pobre-

za) sozinhos”, disse.

Sobre a relação existente entre os 

membros do movimento, Natér-

cia Lichuge explicou: “é a mais 

democrática possível, onde cada 

um dos parceiros dá a sua opi-

nião”.

“Os assuntos são colocados, dis-

cutidos e acordados de forma 

conjunta. Trata-se de uma parce-

ria de sustentabilidade”, esclare-

ceu, antes de afirmar que, anual-

mente, a Actionaid aloca cerca de 

nove milhões de meticais aos seus 

parceiros.

Por sua vez, Fernando Augusto, 

da Associação Moçambicana para 

Cidadania Activa (AMOCA), 

considera o memorando como 

mais um ganho para a Coligação, 

pois, servirá de barómetro para 

medir “até que ponto os membros 

contribuem para o alcance dos 

objectivos do movimento”.

Augusto avalia, positivamente, 

os três anos da Coligação porque 

tem levado a cabo as suas acções 

“com sucesso”. Acrescenta que a 

mesma herdou os princípios do 

primeiro movimento, a “Coliga-

ção Anti-Corrupção”, criada para 

combater a corrupção.

Refira-se que, para além da as-

sinatura do memorando de en-

tendimento, a CTJF lançou, na 

ocasião, a campanha de moni-

toria dos Objectivos do Desen-

volvimento Sustentável (Agenda 

2030), uma iniciativa que decor-

re até ao fim do presente Plano 

Quinquenal do Governo.

Natércia Lichuge afirma que os 

objectivos a serem monitorizados 

estão enquadrados dentro das 

acções desenvolvidas pela Ac-

tionaid e, para tal, existem várias 

estratégias, desde o treinamento 

dos parceiros para o uso das fer-

ramentas de monitoria, como do 

Orçamento e da Despesa Públi-

ca.

Dos 17 objectivos da Agenda 

2030, a CTJF irá concentrar-

-se em cinco, nomeadamente, o 

combate à pobreza em todas as 

suas formas, em todos os luga-

res; assegurar a educação inclu-

siva, equitativa e de qualidade; 

alcançar a igualdade de género 

e empoderar todas as mulheres 

e meninas; promover o cresci-

mento económico sustentado, 

inclusivo e sustentável; e reduzir 

a desigualdade dentro dos países 

e entre eles.

O 
Banco Único efectuou, 
em Maputo, o lança-
mento da Academia 
PME+, uma iniciativa 

que consiste em formar com ex-
celência os gestores de PME e 
desenvolver as competências ou 
conhecimentos práticos de ges-
tão e de liderança.

A Academia PME+ irá combinar 

o conhecimento do Banco Único 

com a realidade das PME Mo-

çambicanas e conta com o apoio 

da FDS Moçambique e um cor-

po docente de excelência da Nova 

School of Business e Economics 

(SBE) de Lisboa que vai minis-

trar os cursos.

Durante a intervenção, o presi-

dente da Comissão Executiva do 

Banco Único, António Correia, 

informou que a Academia PME+ 

Banco Único lança Academia PME+
serve para acrescentar valor real 

às PME e contribuir de forma 

tangível e eficaz para as ajudar 

a vencer os seus desafios e criar 

maior inclusão financeira para a 

construção de uma economia só-

lida e robusta.

De acordo com Correia, a Acade-

mia PME+ esta dirigida aos ges-

tores de topo de PME, membros 

de equipas de gestão de PME, 

quadros superiores de PME com 

responsabilidades de gestão e ain-

da para os empregadores que pre-

tendem ter uma visão integrada 

da gestão.

A formação, segundo António 

Correia, será composta por cin-

co módulos, de três dias cada que 

irão decorrer ao longo de cinco 

meses e o primeiro módulo terá 

início no dia 2 de Maio. Serão 

cobertas as áreas como Liderança, 

Gestão Financeira, Planeamento, 
Estratégia e Marketing e Simula-
ção empresarial.
Entretanto, Esselina Macombe, 
da FDS Moçambique, acredita 
que as PME podem impulsionar 
no desenvolvimento inclusivo e 
sustentável do país, entretanto, 
julga pertinente que as mesmas 
sejam devidamente apetrechadas 
em habilidades e capacidades de 
modo a melhorar o seu desempe-
nho.
Por outo lado, Daniel Traça, Di-
rector da Universidade da Nova 
SBE, que é uma escola de ne-
gócios portuguesa e uma das 
mais importantes da Europa, 
está convencido do impacto que 
este programa trará, porque jun-
ta o desenvolvimento de talentos 
através do saber e experiência de 
uma Escola que quer conhecer a 

realidade de Moçambique.

Realizou-se, entre 24 
a 26 de Abril cor-
rente, em Maputo, 
a sexta edição da 

conferência Mining Oil 
and Energy (MMEC), um 
evento que visa debater 
sobre as diversas oportu-
nidades de investimento 
que Moçambique oferece 
nos sectores de mineração, 
energia, petróleo e gás.

O MMEC é a conferência 

sobre recursos mais presti-

giada em Moçambique que 

reúne quadros seniores de 

ministérios e de empresas 

estatais, parceiros de desen-

volvimento e outras partes 

interessadas aos executivos 

de multinacionais do sector 

de petróleo e gás, minera-

ção, energia, investidores 

institucionais e provedores 

de serviços para conhecer, 

compartilhar ideias, inte-

ragir e consolidar parcerias 

comerciais.

A iniciativa contou com o 

apoio do Standard bank, que 

no segundo dia da conferên-

cia integrou o painel que 

discutiu sobre “Visão Geral 

do Potencial Energético e 

Projectos Estratégicos em 

Moçambique” e o “Mercado 

de LNG: Impacto dos pro-

jectos em curso e estratégia 

de monetização”.

A participação do Standard 

Standard bank 
participa no MMEC

Bank nesta conferência 

incluiu ainda um stand, 

na área de exposição, que 

permitiu ao banco interagir 

com investidores e outros 

interessados em saber como 

a banca pode ajudar na es-

truturação, aconselhamento 

e financiamento de projec-

tos nas áreas de energia 

eléctrica e petróleo e gás.

Fazendo jus à sua larga 

experiência e conhecimen-

to profundo neste tipo de 

operações, o banco foi a 

única instituição financeira 

moçambicana envolvida no 

financiamento da platafor-

ma flutuante de gás na Ba-

cia do Rovuma, em Cabo 

Delgado. Trata-se de um 

investimento de aproxima-

damente 8 biliões de dóla-

res norte-americanos, que 

marca o primeiro passo de 

Moçambique como produ-

tor e fornecedor regional e 

global de gás natural.

De acordo com Alfredo 

Mucavela, Director de Ma-

rketing e Comunicação do 

Standard Bank, “o evento 

constitui uma importante 

plataforma para atrair in-

vestimento para algumas 

das principais áreas de 

desenvolvimento do País, 

nomeadamente: infra-es-

truturas, energia eléctrica, 

mineração e petróleo e gás”.
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Agenda Cultural
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30

“Jogo de Intrigas”
Maputo Waterfront

Todas Sextas, 19h  
Jantar Dancante com Alexandre Mazuze

Todos Sábados, 19h 
 Música com Zé Barata ou Fernando Luís

Chefs Restaurante
Todas Sextas, 19h      Música ao vivo

O Centro de Estudos e Pesquisas 

de Comunicação SEKELEKA-

NI lançou, na passada sexta-

-feira, em Maputo, publicações 

resultantes de certas pesquisas 

realizadas no ano de 2017 e fez 

a apresentação de um vídeo que 

retrata o impacto da mineração 

do Rubi em Namanhumbir, dis-

trito de Montepuez, província de 

Cabo Delgado. 

Na ocasião, Palmira Velasco, ofi-

cial do Programa de Recursos 

Naturais Ambiente e Género, 

fez a apresentação da 1ª Edição 

da Revista ligações de gênero que 

aborda questões ligadas à forma 

como a mulher é tratada diante 

dos factores climáticos, tradicio-

nais, bem como as humilhações 

que as mesmas passam.

Deste modo, Terezinha da Silva, 

que falava em nome da WLSA, 

considera que, muita vezes, a cul-

SEKELEKANI com novas publicações
tura é usada para exercer o poder 

no corpo de algumas mulheres e 

homens, facto que é repudiante e 

condena todas as práticas nocivas 

que afectam os direitos humanos 

das mulheres. 

Para HIKONE Moçambique, 

nos locais onde se faz a explo-

ração de mineiros há uma desi-

gualdade social e um baixo nível 

de alfabetização, pois as empresas 

preocupam-se em explorar os 

recursos e não capacitam as mu-

lheres. Por outro lado, as políticas 

de protecção à mulher  são muito 

restritas e não protegem, o que 

faz com que as mulheres ainda 

continuem sendo exploradas.

Na sequência, o vídeo apresenta-

do pelo SEKELEKANI, sobre a 

exploração de rubi feita pela em-

presa Montepuz Ruby Mining, 

ilustra de forma descritiva o im-

pacto negativo da mineração de 

Ruby neste distrito, demonstran-

do claramente a forma como os 

residentes vivem e trabalham sem 

nenhuma protecção, o que pode 

prejudicar a saúde dos mesmos. 

Alguns intervenientes no vídeo 

dizem que, desde que a minera-

dora chegou àquele local, as coi-

sas não mudaram, pelo contrário 

tendem a piorar, o que está a criar 

um verdadeiro caos na região, pois 

as meninas acabam por envolver-

-se com estrangeiros para suprir 

as suas necessidades.

Entretanto, diante deste cenário, 

a Oxfam Ibis explica que se deve 

impulsionar e trazer evidências 

para que sejam tomadas as deci-

sões sobre este assunto. Consi-

dera ainda que existe um longo 

caminho por se percorrer para 

trazer exemplos e respostas e aca-

bar com os atropelos aos direitos 

humanos.  (Cleusia Chirindza)

A 
Ipsos Moçambique, 
uma empresa espe-
cializada em estudos 
de mercado, consi-

derou as águas de Namaacha 

como sendo a melhor água 

mineral do país.

O estudo foi realizado nas 

principais capitais do país, 

tendo se baseado em 4391 

entrevista, nas quais foram 

inquiridos indivíduos dos 15 

anos em diante de ambos os 

sexos.  

Para garantir a fiabilidade, 

entrevistas foram presenciais, 

registadas em smartphones, 

através da plataforma Ipsos 

iField, nas quais o controlo de 

SAM considerada 
a melhor água

qualidade é garantido através 

de supervisão directa, posicio-

namento GPS, gravações áu-

dio, entre outros.

A pesquisa contemplou vários 

sectores dentre os quais desta-

que vai para: Banca, Cerveja, 

Seguros, Refrigerantes, Be-

bidas Espirituosas, Vinhos, 

operadores de Internet, Te-

lecomunicações, Televisões, 

TV por assinatura, Media, 

Automóveis, água mineral 

entre outros. No categoria das 

águas, as águas de Namaacha 

foram eleitas a melhor de Mo-

çambique, tendo para o efeito 

contado a avaliação de aspec-

tos como disponibilidade nos 

pontos de venda, competitivi-

dade dos preços entre outros.
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Numa altura em que parece 
consensual a ideia de que 
os graves acidentes que 
têm estado a registar-se 

na Estrada Nacional Número 4 

(EN4) são resultado do forte flu-

xo de camiões de transporte de 

minérios para o Porto de Mapu-

to, o concessionário desta infra-

-estrutura portuária, a Sociedade 

de Desenvolvimento do Porto 

de Maputo (MPDC) continua a 

defender a busca urgente de alter-

nativas. 

Até porque a MPDC continua 

mesmo a sonhar com a lógica do 

sempre a subir no que tange ao 

aumento de carga manuseada, 

tanto do ponto de vista de expor-

tação, assim como de importação. 

É, pois, perspectiva do gestor do 

Porto de Maputo conseguir, nos 

próximos tempos, incrementar os 

níveis de tráfego para 20 milhões 

de toneladas até 2020. E a ambi-

ção da MPDC não pára por aqui. 

A entidade diz estar a trabalhar 

para conseguir, até ao ano 2033, 

manusear um total de 30 milhões 

de toneladas/ano.

Só que estas perspectivas só pode-

rão ser, efectivamente, alcançadas 

caso haja conjugação de esforços, 

dos quais, talvez o reequilíbrio da 

MPDC celebra 15 anos de concessão e projecta 
futuro risonho

Porto de Maputo refém 
da operacionalização 
da linha férrea

forma como a carga chega ao Por-

to, assim como a diversificação dos 

produtos de importação e expor-

tação, sejam os principais. 
Nesta quarta-feira, durante a 6ª 
conferência do Porto de Maputo, 
realizada sob o lema “plano direc-
tor: do sonho à realização, estraté-
gias para o futuro”, o director exe-
cutivo da MPDC, Osório Lucas, 
voltou a falar abertamente em re-
lação a estes desafios e objectivos. 
“A expectativa da MPDC é de 
atingir mais de 20 milhões de to-
neladas/ano em 2020, mas para 
tal, estamos cientes de que deve-
mos investir em infra-estruturas e 
recursos humanos”, anotou aquele 
dirigente. 
A questão da linha férrea, que se 
acredita ser a via mais prática e 
sustentável para o transporte de 
minérios da África do Sul para 
o Porto de Maputo, continua a 
ser um assunto de discussão per-
manente, havendo, nos últimos 
tempos, consensos entre o gover-
no moçambicano e os diversos e 
potenciais parceiros privados inte-
ressados pela plena capacidade da 
linha férrea e do Porto de Maputo. 
Neste processo, além da MPDC, 
entram na rota negocial os Cami-
nhos de Ferro de Moçambique e a 
cota parte sul-africana, a Transnet 
Freight Rail. 

Teve lugar, recentemente, 

na cidade de Maputo, a 

última sessão do Progra-

ma de Empoderamento da 

Mulher em Liderança, ou sim-

plesmente Women in Leader-

shipProgram (WIL), na língua 

inglesa. A iniciativa foi concebida 

pelo BancABC com o intuito de 

incentivar e preparar as colabora-

doras do BancABC a assumirem 

Ainda na senda do dia da mulher moçambicana

BancABC prepara mulheres para assumirem posições de liderança
posições de liderança a nível pro-

fissional e pessoal.

Segundo o administrador de-

legado do BancABC, Orlando 

Chongo, as mulheres, em parti-

cular, moçambicanas, devem ser 

encorajadas a assumirem posições 

de liderança, pois têm um grande 

potencial, o que já provaram em 

várias ocasiões e actividades.

“Como instituição, estamos pro-

fundamente comprometidos com 

a questão do empoderamento da 

mulher, não só para as nossas co-

laboradoras, como também para 

as mulheres moçambicanas no 

geral, através do nosso apoio ao 

fórum de negócios Network Mu-

lher” – anotou.

De acordo com a coordenado-

ra do Programa de Empodera-

mento da Mulher em Liderança, 

Christine Ramela, o programa foi 

lançado em Maio do ano tran-

sacto e, desde então, mais de 200 

mulheres já se beneficiaram do 

programa através de seminários, 

workshops, palestras com orado-

ras de mérito reconhecido e que 

assumem posições de liderança e 

com especialidade em desenvol-

vimento pessoal.

“O programa WIL ajudou-me a 

despertar o espírito de liderança 

que tenho dentro de mim, apren-

di que tudo é possível quando 

acreditamos e trabalhamos duro. 

Fruto disso, hoje ocupo uma po-

sição de liderança no Banco, as-

sim como, na minha vida pessoal” 

disse Erca Xerinda, líder de equi-

pe do atendimento ao cliente do 

BancABC. 
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“O BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A., com o intuito de manter informados os senhores Clientes e o público em geral da evolução da sua actividade, situação 

1.MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

-
ração do Produto Interno Bruto nacional para um nível historicamente baixo que resultou da fraca procura 

-

-
-

lidade, o que aliado ao rigor e disciplina de gestão, nos permite garantir um adequado nível de solvabilidade 

Com uma visão orientada para a melhoria da qualidade do serviço, factor crítico para reforçar o nosso 
posicionamento no mercado como um banco moderno e inovador que contribui activamente para a pro-

-

-

Maputo. Trata-se de um novo conceito, diferenciador no mercado, onde pretendemos proporcionar novas 

-

a aprendizagem contínua e o desenvolvimento do capital humano.

-

-

e qualidades das nossas equipas para alcançar os objectivos a que nos propomos. 

Finalmente, uma nota de reconhecimento e agradecimento aos nossos Colaboradores, pelo empenho e 

Rui Cirne Plácido de Carvalho Fonseca

2.SÍNTESE DE INDICADORES

Milhares de Meticais

2017 2016 Var. % 17/16

Balanço 

Activo total

Rendibilidade

Custos operacionais 

+3,1  pp

Qualidade do Crédito

Número de Colaboradores

3.SÍNTESE DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

constituem os drivers impulsionadores da aceleração da economia mundial. No entanto, prevalecem alguns 
-

-

-
bilidade dos mercados das commodities, dado o seu potencial como consumidores e produtores.

hajam factores que limitam uma recuperação mais acelerada, nomeadamente a incerteza política nas duas 

-

-

-

despesa corrente, salvaguardando a protecção social e investimento em infraestruturas.

-

-

registado a maior contribuição no período em referência. 

recuperação das reservas internacionais. Dados divulgados pelo Banco de Moçambique, indicam 

-

grandes projectos.

-
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 2/37) 

-

do risco , adopção de boas praticas de transparência na relação com clientes , bem como no rigor no cum-
primento dos normativos regulamentares.

base a melhoria contínua de qualidade de serviço, por forma a fazer crescer a base de clientes, e a expansão 
-

-

-

-

de passivo.

Por outro lado, e mantendo a política de gestão conservadora e o racional de solidez do balanço, o Millen-
-

-

-

O Millenium bim acredita que o excelente desempenho do Banco assenta nos seus colaboradores. 

-

conhecimento.

-

-

Colaboradores que desejem prosseguir os seus estudos.

-

-

4.PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Responsabilidade social – “Mais Moçambique pra Mim”
-

Princípios orientadores da responsabilidade social do Banco

-

Moçambique pra Mim disponível no site do Banco.  

5. EMPRESA SUBSIDIARIA

Seguradora Internacional de Moçambique

-

6.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2017

Demonstração dos Resultados Consolidados e do Banco

Notas
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

capital 

Outros resultados de exploração

    Total de proveitos 
operacionais

Custos com pessoal

Outros gastos administrativos

    Total de custos operacionais

    Resultado antes de impostos 8.064.736 6.977.737 7.186.890 6.229.917

Impostos

      Correntes

       Diferidos

    Resultado após impostos

    Accionistas do Banco  -  - 

    Interesses que não controlam  -  - 

    Resultado do  exercício 6.160.622 5.014.497 5.574.017 4.509.677

    Resultado por acção 135,57 MZN 110,01 MZN 123,87 MZN 100,22 MZN

Demonstração Consolidada do Rendimento Integral

2017 2016

resultados

 390.256  (654.334)

 -  - 

Impostos  -  - 

Perdas actuariais do exercício

Outro rendimento integral do período depois de impostos

Total do rendimento integral do exercício  6.869.163  4.254.324 

Accionistas do Banco

Interesses que não controlam

Impostos  - 

Perdas actuariais do exercício

 62.795  62.931 

Total do rendimento integral do exercício  6.869.163  4.254.324 
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Demonstração do Rendimento Integral do Banco

2017 2016

Outro rendimento integral do período depois de impostos  823.295  (587.037)

Total do Rendimento integral do exercício  6.397.312  3.922.640 

Balanço Consolidado e do Banco

Notas

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de 
Moçambique

Disponibilidades em outras 

venda

maturidade

Investimentos em associadas  -  -

 -  -

Propriedades de investimento  -  -

Activos não correntes detidos para 
venda

Outros activos tangíveis

Goodwill e activos intangíveis

Activos por impostos correntes

Activos por impostos diferidos

Outros activos

Total do Activo 137.331.294 138.458.718 134.979.961 133.779.550

Passivo

Titulos de divida emitidos  -  -  -

Passivos subordinados  -  -  -

Passivos por impostos correntes  -  -

Passivos por impostos diferidos  -  -

Outros passivos

Total do Passivo 108.669.902 114.952.348 108.665.097 112.283.611

Capitais Próprios

Capital

acumulados 23.949.109 18.777.779 21.814.864 16.995.939

Total do Capital Próprio atribuível 
ao Grupo

Interesses que não controlam  -  -

Total do Capital Próprio 28.661.392 23.506.370 26.314.864 21.495.939

Total do Capital Próprio e Passivo 137.331.294 138.458.718 134.979.961 133.779.550

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados e do Banco

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Pagamentos a empregados e fornecedores

abatidos

 -  -

seguradora  -  -

Resultados operacionais antes de alterações 
nos fundos operacionais

operacionais

Outros activos operacionais

operacionais

 -  -

Outros passivos operacionais

Fluxos de caixa líquidos das actividades 
operacionais 7.509.785 1.585.557 5.750.442 2.104.716

Impostos pagos sobre os lucros

Fluxos de caixa líquidos das actividades 
operacionais 4.177.898 490.714 3.808.648 343.888

Fluxos de caixa das actividades de 
investimento

 -  -

Dividendos recebidos

Aquisição de activos tangíveis

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
investimento  (1.012.549)  (855.315)  (653.144)  (533.112)

Fluxos de caixa das actividades de 

Dividendos pagos

 -  -

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
 (1.578.387)  (1.187.020)  (1.578.404)  (1.362.639)

caixa e equivalentes de caixa

Aumento/(diminuição) de caixa e 
equivalentes de caixa  (317.316) 290.800  (327.178) 290.558

Caixa e equivalentes de caixa no início do 
período

período 5.837.712 6.155.028 5.826.107 6.153.285

Demonstração de alterações do capital próprio consolidado

Total dos 
Capitais 
Próprios

Capital
Reserva 

Legal

Outras 
reservas e 
resultados 

acumulados

Total do 
capital 
próprio 

atribuível ao 
Grupo

Interesses 
que não 

controlam

Saldos em 01 de Janeiro de 
2016 20.471.252 4.500.000 3.344.470 12.428.936 20.273.406 197.846

Transferência para reserva 
legal  -  -  -  -

Dividendos distribuídos em 
 -  -

 -  -

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2016 23.506.370 4.500.000 3.853.193 14.924.586 23.277.779 228.591

Transferência para reserva 
legal  -  -  -  -

Aquisição de participação de 
 -  -  -  -

Dividendos distribuídos em 
 -  -

 -  -

Outros  -  -

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2017 28.661.392 4.500.000 4.529.645 19.419.464 28.449.109 212.283
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Demonstração das Alterações nos Capitais Próprios                                                        

Total dos 
Capitais 
Próprios

Capital
Reserva 

Legal

Outras 
reservas e 
resultados 

acumulados

Saldos em 1 de Janeiro de 2016 18.760.319 4.500.000 3.344.470 10.915.849

Transferência para reserva legal  -  -

 -  -

 -  -

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 21.495.939 4.500.000 3.853.193 13.142.746

Transferência para reserva legal  -  -

 -  -

 -  -

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 26.314.864 4.500.000 4.529.645 17.285.219

7.ANÁLISE FINANCEIRA

Resultados e Balanço 

-

Análise da Rendibilidade

Resultado Líquido

Margem Financeira

-
-

-

Moçambicana de Bancos.

fraca procura originado essencialmente pelas altas taxas de juro.   

-

-

de remuneração atractivas. 

Outros proveitos líquidos

-

Rendimentos de instrumentos de capital

-

Comissões líquidas

-

estreitamento das margens de intermediação essencialmente relacionado com a forte volatilidade cambial 
no mercado.

-

financeiras.

Outros resultados de exploração líquidos

-

Outros proveitos líquidos 
2017 2016 Var. 17/16

Rendimentos de instrumentos de capital 360,1 286,9 25,5%

Total comissões líquidas 2.255,7 2.177,9 3,6%

Outros resultados de exploração líquidos

Total outros proveitos líquidos 3.631,6 4.144,7 -12,4%

24% 31%

Custos Operacionais

Os custos operacionais, que incorporam os custos com pessoal, outros gastos administrativos e amortiza-

2016 2015 Var. 16/15

Custos com pessoal

Outros gastos administrativos

5.995,0 5.485,2 9,3%

A evolução dos custos operacionais foi condicionada pelo reforço da estrutura comercial e do su-

da actualização na tabela salarial anual e ainda aos ajustamentos salariais por efeito decorrente da evolução 

-

-
-

qualidade e inovação de um melhor serviço no futuro. 

-
mento moderado nos custos operacionais.

Imparidade do crédito e outras imparidades e provisões

-
jecto de acompanhamento regular de risco.

-
dito com sinais de imparidade.

-

Análise do Balanço

-

-
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Activo Total
2017

Caixa e Disponibilidades no BM

Activos tangíveis e intangíveis

Outros

134.980 133.780 0,9%

Crédito a Clientes (bruto)

-
-

-

-

Qualidade de Crédito

-

Recursos de Clientes

-
-

sociada ao desempenho acrescido das redes comerciais, e uma gestão rigorosa do pricing, com maturidades 

vocacionadas para clientes particulares e reforçando o envolvimento ao nível da tesouraria das empresas. 

e na inovação do serviço ao cliente, como factores distintivos e impulsionadores das capacidades comerciais 
das redes de distribuição.

Capital

-

-

8.PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

-

% Valor

Distribuição aos Accionistas

9.ESTRUTURA ACCIONISTA

Accionista

31 de Dezembro de 2017

Nº acções
% do 

Capital 
social

Capital 
Subscrito e 
Realizado 

INSS - Instituto Nacional de Segurança Social

FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade

Total 45.000.000 100,00% 4.500.000.000

aos Trabalhadores.

Órgãos sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Conselho Fiscal

Presidente

Maria Iolanda Wane

Conselho de Administração

Presidente

Administrador

Administrador

Administrador

Administrado

Administrador

Administrador

Administrador Liliana Marisa Catoja da Costa Lemos

Administrador Fernando Manuel Nobre de Carvalho

Administrador

Administrador

10.NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota introdutória

-

permitidos aos Bancos comerciais de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a concessão de 

Bases de apresentação

-

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente a todas as entidades 

-
cepto quando indicado.

-
mentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, 

-

-

10.1.POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

-
cepto quando indicado.

a) Base de consolidação

-
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goo-
dwill

Diferenças de consolidação - Goodwill

-

ou assumidos.

imputados a resultados. 

O goodwill -
sição, não sendo sujeito a amortização. 

O goodwill
como a diferença entre o valor do custo de aquisição e o justo valor total ou proporcional dos activos e 
passivos e passivos contingentes da adquirida, consoante a opção tomada.

Caso o goodwill
a concentração de actividades ocorre.

goodwill
de imparidade. As eventuais perdas de imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do 

de mercado deduzido dos custos de venda, sendo calculado com recurso a metodologias de avaliação, 

O goodwill

Aquisição e diluição de Interesses que não controlam

A aquisição de interesses que não controlam da qual não resulte uma alteração de controlo sobre uma 
goodwill 

adicional resultante desta transacção. A diferença entre o custo de aquisição e o justo valor dos interes-

Perda de controlo

e o justo valor dos interesses que não controlam adquiridos são registadas por contrapartida de reservas.

Transacções eliminadas em consolidação

-

(i) Reconhecimento 

(iii) Desreconhecimento

reconhecidos como um activo ou passivo separado.

ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos activos transferidos ou uma parte deles. Nesses 

todos os riscos e benefícios de propriedade de tais activos.  

-

-
celadas ou quando estas expiram.

(iv) Compensação

apenas quando, o Banco tem o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar numa 
base líquida ou de realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.

comercial do Banco.

(v) Mensuração do custo amortizado

(vi) Mensuração do justo valor

transacção normal entre participantes do mercado na data da mensuração inicial ou, na sua ausência, no 
mercado activo mais vantajoso para os quais o Banco tem acesso a essa data. O justo valor de um passivo 

-

de forma contínua. 

-

avaliação escolhida incorpora todos os factores que os participantes do mercado tenham em conta ao 
determinar o preço de uma transacção.

-
malmente o preço da transacção - ou seja, o justo valor da retribuição dada ou recebida. Se o Banco 
determinar que o justo valor no reconhecimento inicial difere do preço da transacção e o justo valor 

a diferença entre o justo valor no reconhecimento inicial e o preço da operação. Posteriormente, 

de mercado ou a transacção seja fechada.  

Se um activo ou um passivo mensurado pelo justo valor tem um preço de compra e um preço de venda, 

a um preço de venda.

mensurados com base no preço que seria recebido para vender uma posição líquida longa (ou pago para 

de nível de carteira são atribuídos aos activos e passivos individuais com base no ajustamento de risco 
relativo de cada um dos instrumentos individuais na carteira. 

primeira data em que o pagamento da quantia podia ser exigido. 

de relato no qual ocorre a mudança.

 1) Crédito a Clientes

intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efectuado na data em que os fundos são dispo-
nibilizados aos Clientes.

-
dade no exercício em que ocorram.

apresentado em balanço deduzido de perdas por imparidade.
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-

venda, os ganhos ou as perdas acumuladas reconhecidas como reservas de justo valor são reconhecidas 

Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva, considerando a 

proveitos como juros o que representa a expressão da taxa efectiva de forma linear. Os dividendos são 
reconhecidos em resultados quando for atribuído o direito ao recebimento.

-

reconhecidos ao seu justo valor no momento inicial do seu reconhecimento e mensurados subsequente-

amortizado. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva. Os juros calculados 

-

como a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor, excluindo perdas por imparidade anteriormente 

-

da perda estimada num período posterior.

quando existe evidência objectiva de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando estes 

-

o montante e os prazos de recuperação estimados.

imparidade. 

-

-
mente pelo Banco de forma a monitorizar as diferenças entre as estimativas de perdas e as perdas reais.

por base características de risco semelhantes com o objectivo de determinar as perdas por imparidade 

c) Instrumentos de capital

a terceiros, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de 

-

custos de transacção.

-

d) Empréstimos de títulos e transacções com acordo de recompra

e são reavaliados de acordo com a política contabilística da categoria a que pertencem. O montante re-

-

acordos de revenda numa data futura não são reconhecidos em balanço. Os montantes pagos são reconhecidos 

são reavaliados de acordo com a política contabilística da categoria a que pertencem. Os recebimentos da 

e) Activos não correntes detidos para venda 

Os grupos de activos não correntes detidos para venda (grupos de activos em conjunto com os respectivos 

quando existe a intenção de alienar os referidos activos e passivos e os activos ou grupos de activos estão 

grupos de activos adquiridos apenas com o objectivo de venda posterior, que estão disponíveis para venda 

de todos os activos não correntes e todos os activos e passivos incluídos num grupo de activos para 

de activos são mensurados ao menor entre o seu custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.

dação ou arrematação judicial do bem.

-
dente justo valor, líquido dos custos de venda, não sendo sujeitos a amortização. Caso existam perdas não 
realizadas, estas são registadas como perdas de imparidade por contrapartida de resultados do exercício.
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 f) Locação Financeira

g) Reconhecimento de juros

amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares 

-

-
conhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na 

cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando recebidos 

h) Reconhecimento Resultados de serviços e comissões

moeda estrangeira.

para venda e os dividendos associados a essas carteiras.

j) Outros activos tangíveis

Os outros activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das respectivas 

acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Número de anos

Obras em edifícios alheios

Outros activos tangíveis 3

As perdas por imparidade de activos tangíveis são reconhecidas em resultados do período.

k) Propriedades de investimento

As propriedades de investimento são inicialmente reconhecidas ao custo de aquisição, incluindo os 
custos de transacção, e subsequentemente são mensuradas ao justo valor. O justo valor da propriedade 

reconhecidas em resultados do exercício na rubrica de Outros proveitos operacionais.

Activos intangíveis

-

Software

Goodwill

O goodwill -

Subsequentemente ao reconhecimento inicial o Goodwill
acumuladas por imparidade.

revertidas.

l) Caixa e equivalentes de caixa

registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de relato, onde se incluem 

de Moçambique.

m) Transacções em moeda estrangeira

as diferenças cambiais resultantes desta conversão reconhecidas em lucros ou prejuízos, no período a 
que dizem respeito.

o justo valor foi determinado. 

As diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em lucros ou prejuízos. 

n) Benefícios a empregados

referência a 31 de Dezembro.

-
nefícios futuros que cada colaborador deve receber em troca pelo seu serviço no período corrente e em 

responsabilidades.

-

-
dades com o plano e o rendimento esperado dos activos do fundo, ambos mensurados com base na taxa 

da diferença entre o rendimento esperado dos activos e os valores obtidos, são reconhecidos por con-

juros e custos similares consoante a sua natureza. Os encargos com reformas antecipadas correspondem ao 
aumento de responsabilidades decorrente da reforma ocorrer antes do empregado atingir a idade da reforma.

(ii) Benefícios a empregados de curto prazo

-

como despesas quando o serviço relacionado seja prestado.

-
trutiva de pagar esse valor em função do serviço passado prestado, pelo empregado, e a obrigação para 
ser estimada com segurança.

são descontados. 



9Savana 27-04-2018
RELATÓRIO E CONTAS

RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 9/37) 

o) Impostos sobre lucros

-

Os impostos sobre lucros são registados em resultados. 

ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

-

impostos correntes numa base líquida, ou realizar os activos e liquidar os passivos simultaneamente, 
em cada período futuro em que os passivos ou activos por impostos diferidos se esperem que sejam 
liquidados ou recuperados.

p) Relato por segmentos

ou serviço individual ou um conjunto de produtos ou serviços relacionados, e que esteja sujeito a riscos 

Seguros.

q) Provisões

inicialmente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.

r) Resultado por acção

s) Contratos de seguros

-

-

aos contratos de seguro. 

Os contratos de seguro e os contratos de investimento com participação nos resultados são reconhecidos 

-

diferimentos.

A provisão para sinistros corresponde ao valor previsível dos encargos com sinistros ainda não regulari-

-

Pela provisão, fundamentada em bases estatísticas, sobre o valor dos custos com sinistros do exercício, 

Tribunal do Trabalho e para as estimativas resultantes de processos cujos sinistrados se encontram em 

Os ganhos e perdas não realizados dos activos afectos a responsabilidades de contractos de seguro e de 

parte estimada da sua participação, tendo por base a expectativa de que estes irão participar nesses ga-

A estimativa dos montantes a atribuir aos tomadores de seguro sob a forma de participação nos resulta-

aplicado de forma consistente, tendo em consideração o plano de participação nos resultados, a ma-

modalidades em causa.

título de participação nos resultados, e que ainda não tenham sido distribuídos, nomeadamente mediante 

t) Estimativas Contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas

contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na 
-

e a sua divulgação.

-

-

materialmente relevantes.

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no 

estimativas possam ser mais apropriadas.

do justo valor abaixo de custo de aquisição.

os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento de 
estimativas de justo valor.

Metodologias alternativas a utilização de diferentes pressupostos e estimativas poderiam resultar num 
nível diferente de perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados 

Perdas por imparidade em créditos a clientes 

-

Metodologias alternativas, utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em níveis 
diferentes das perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados conso-

Entidades incluídas no perímetro de consolidação

diferente, com impacto directo nos resultados consolidados.

correntes e diferidos, reconhecidos no período.

-
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Imparidade do Goodwill

goodwill
da existência de sinais de imparidade. 

respectivo goodwill -
sociada ao goodwill

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Juros e proveitos equiparados

20.719.581 14.684.346 20.422.948 14.420.365

Juros e custos equiparados

 -  -

Outros custos e juros equiparados

8.302.368 4.973.627 8.993.879 5.233.084

12.417.213 9.710.719 11.429.069 9.187.281

10.3 Rendimentos de instrumentos de capital
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

 -  -

 -  -

1.355 1.806 360.103 286.935

10.4 Resultados de serviços e comissões
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Serviços prestados

Por garantias prestadas

 -  -

2.567.205 2.483.337 2.531.407 2.452.724

Por garantias recebidas

 -  -

Resultados de serviços e comissões 2.180.358 2.129.471 2.255.660 2.177.900

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

 -  -

298.185 406.521 90.262 34.711

774.842 1.749.068 781.354 1.518.186

10.6 Outros resultados de exploração
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Outros proveitos de exploração

   Prestação de serviços

 -  -

   Outros proveitos de exploração

Outros custos de exploração

   Impostos

   Custos com sinistros  -  -

   Outros custos de exploração

1.134.976 713.428 111.353 103.420

703.383 955.955 234.387 161.736

10.7 Custos com pessoal
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Outros custos 

2.655.699 2.496.053 2.571.651 2.401.090

-

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Administração e Direcção

2,348 2,526 2,207 2,374

-

10.8 Imparidade do crédito
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

   Dotação líquida do exercício 

activo

2.003.513 1.644.298 2.003.513 1.644.298

-

10.9 Outras provisões
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

       Dotação do exercício

       Dotação do exercício

 -  - 

       Dotação do exercício

       Dotação do exercício  -  - 

       Dotação do exercício  -  - 

para venda

       Dotação do exercício

 -  - 

 (80.335)  348.675  (124.810)  (27.390)
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10.10 Impostos
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Imposto corrente

Imposto diferido

Activos Tangíveis

Total de custo do impostos

Reconciliação do custo efectivo do imposto

8.064.736 6.977.737 7.186.890 6.229.917

Impostos correntes 2.622.362 2.300.704 2.299.805 2.014.295

   Impacto das despesas não dedutíveis

   Impacto de custos não dedutíveis

   Amortização do custo diferido

   Impacto dos desvios actuariais  -  -  - 

Pública

Custo de impostos 1.895.569 1.952.423 1.604.330 1.709.423

10.11 Resultado por acção
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Resultado por acção

10.12 Aplicações em instituições de crédito
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

10.149.843 11.612.719 10.142.888 11.598.205

10.13 Créditos a clientes
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

 64.211.700 81.016.391 64.211.700 81.016.391

 (6.570.995)  (6.146.761)  (6.570.995)  (6.146.761)

61.413.093 78.283.110 61.413.093 78.283.110

Classes de incumprimento

Total
Até 6 meses

De 6 meses a 
1 ano

Mais de
1 ano

Imparidade existente

Imparidade existente

O quadro seguinte apresenta, por classes de incumprimento, a desagregação da imparidade para riscos de 

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

    De emissores públicos 

    De outros emissores  -  -  - 

 29.800.919  9.582.843  29.294.603  8.877.880 

venda.

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

maturidade

    De emissores públicos 

4.861.340  7.635.754 4.579.489  6.067.068 

10.16 Investimentos em subsidiárias e associadas
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A - -

- - 416.148 356.148

-

Subsidiária Sede
Capital 
Social

Actividade
Económica

% de 
participação

Método de 
consolidação

Seguradora Internacional de 
Moçambique, S.A Maputo Seguros

Associada Sede
Capital 
Social

Actividade
Económica

Participação 
Efectiva (%)

Valor de 
Balanço

2017          2016 2017         2016

Constellation, S.A Maputo

Beira Nave Beira navais

267.500    267.500                    
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10.17 Outros activos tangíveis
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Outros activos tangíveis

Investimentos em curso

9.186.321 8.450.453 8.234.765 7.575.904

Amortizações e imparidade acumuladas  (3.507.788)  (3.096.381)  (3.234.780)  (2.854.742)

5.678.533 5.354.072 4.999.985 4.721.162

-

Saldo em 
01 Janeiro 

2017

Aquisições / 
Dotações

Alienações / 
Abates

Transferências
Saldo em 31 
Dezembro 

2017

Custo

 - 

 - 

 - 

 - 

Outros activos tangíveis

Imobilizado em curso  - 

 - 

Amortizações acumuladas

 -  - 

 -  - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Outros activos tangíveis  - 

 - 

Valor líquido  4.721.162  275.742  3.081  -  4.999.985 

10.18 Goodwill e activos intangíveis
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Activos intangíveis

      'Software'

       Investimentos em curso

Amortizações acumuladas

Diferenças de consolidação e de reavaliação (Goodwill)

   Seguradora Internacional de Moçambique, S.A - -

Saldo em 01 
Janeiro 2017

Aquisições / 
Dotações

Alienações / 
Abates

Transferências
Saldo em 31 

Dezembro 
2017

Custo

   Software  - 

    Imobilizado em curso  - 

 -  - 

   Software  -  - 

 -  - 

10.19 Activos e Passivos por impostos correntes
Grupo

2017 2016

Activos Passivos Activos Passivos

- -

- - -

527.595 - 17.319 926.042

Banco

2017 2016

Activos Passivos Activos Passivos

- -

- - -

354.783 - 17.319 910.578

10.20 Activos e passivos por impostos diferidos

Grupo

2017 2016

Activos Passivos Activos Passivos

Activos tangíveis -

-  - 

Outros -  - 

2.349 21.930 10.892 19.046

Banco

2017 2016

Activos Passivos Activos Passivos

Activos tangíveis  -  - 

Activos por impostos diferidos - -

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

    Saldo em 1 de Janeiro

    Dotação do exercício

   Outros movimentos  -  - 

10.21 Outros activos
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Devedores

Outros proveitos a receber

Despesas antecipadas

Saldos a receber da actividade Seguradora - -

Contas Diversas

- -

Imparidade para outros activos

1.936.935 2.883.230 1.357.099 1.289.717

10.22 Recursos de outras instituições de crédito
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Recursos do Banco de Moçambique

 -  - 

Recursos de outras instituições de crédito no 
país

Recursos de outras instituições de crédito no 
estrangeiro

1.483.213 7.778.010 1.483.214 7.778.010
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10.23 Recursos de clientes
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

99.621.641 97.818.868 (103.223.308) (100.686.608)

10.24. Títulos de dívida emitidos
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

 -  -  - 

 -  -  1.042.167  - 

Descrição de 
emissão

Data de 
emissão

Data de 
reembolso

Taxa de 
juro %

Valor 
nominal

Reembolsos
Valor de 

Balanço 2017

10.25 Provisões
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

 -  - 

4.613.983 5.382.315 526.056 751.708

10.26 Outros passivos
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Fornecedores

Credores diversos

Impostos retidos

 -  - 

Custos a pagar

Custos com pessoal a pagar

Outras exigibilidades

2.929.135 3.028.067 2.390.352 2.156.690

10.27. Capital social

2017
Nº Acções

% 
participação

capital

2016
Nº Acções

% 
participação 

capital

 INSS - Instituto Nacional de Segurança Social

FDC - Fundação para Desenvolvimento da 
Comunidade

45.000.000 100,00% 45.000.000 100,00%

10.28 Reservas e resultados acumulados
Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Outras reservas e resultados acumulados

23.949.109 18.777.779 21.814.864 16.995.939

10.29. Garantias e outros compromissos

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Compromissos perante terceiros

    Compras

    Compras

124.700 377.313 124.700 377.313

10.30. Caixa e equivalentes de caixa

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

Disponibilidades em caixa

país

estrangeiro

5.837.712 6.155.029 5.826.107 6.153.286

10.31. Outros Benefícios aos empregados

Benefícios pós emprego

-

-

Adicionalmente existem responsabilidades com reformas e pensionistas associados a complementos de 

Financiamento

Número de participantes 2017 2016

Activos 1.512

509

 2.021  2.105

-

2017 2016

Pessoal no activo

Activos

Desvios actuariais acumulados reconhecidos em outro rendimento integral 723.553 64.754
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2017 2016

Pensões  de 
reforma

Complemento 
de reforma

Total Total

Saldo a 01 de Janeiro 1.028.677 1.195.639 2.224.316

Incluido no resultado do exercício

Custo do serviço corrente  - 62.200 62.200

Custo dos juros 79.037 94.032 173.069

(238.313) (206.860) (445.173)

Benfícios pagos (89.733) (112.875) (202.608)

779.699 1.032.135 1.811.804 2.224.316

2017 2016

Saldo a 01 de Janeiro

Benefícios pagos pelo Fundo

Saldo a 31 de Dezembro 2.534.739 2.333.933

2017 2016

Saldo a 01 de Janeiro

     Custo do serviço corrente

responsabilidades

Saldo a 31 de Dezembro  (722.935)  (109.618)

Os elementos que constituem o valor da carteira de activos

Os elementos que constituem o valor da carteira de activos são constituídos pelos seguintes títulos (em 

2017 2016

100%

2017 2016

Custo do serviço corrente

responsabilidades

Custo do exercício 53.762 54.180

2017 2016

Mulheres

Crescimento salarial

Taxa de rendimento do fundo

Taxa de desconto

PF 60/64

2017 2016

Taxa de desconto 

169.944 -150.288 206.201 -180.342

Outros Benefícios de longo prazo – prémio de antiguidade

-

respectivamente.

no Balanço por contrapartida de custos com o Pessoal, o qual inclui o custo dos serviços correntes, o custo 

Grupo Banco

2017 2016 2017 2016

133.275 120.817 121.670 108.330

10.32. Demonstração dos resultados consolidados por segmentos operacionais

Caracterização dos Segmentos

-
lume como ao nível de contribuição para os resultados. 

actividade na satisfação das necessidades dos Clientes particulares e empresas.

que valorizam uma proposta de valor alicerçada na inovação e rapidez, designados Clientes mass market, 

gestor de Cliente dedicado, designados Clientes prime.

dos produtos e serviços da Seguradora. 

O segmento Corporate, dirigido a entidades institucionais e a empresas cuja dimensão da sua actividade se 

-

31 de Dezembro de 2017
Banca 

Retalho
Corporate 
Banking

Seguros Outros
Total 

consolidado

Margem Financeira 3.405.529 8.023.540 981.281  6.863  12.417.213 

 - 

 1 

Outros resultados de exploração

Total de proveitos operacionais  6.229.914  8.830.659  1.008.359  8.219  16.077.151 

Custos com pessoal

Outros gastos administrativos

Amortização do exercício

Total de custos operacionais  3.265.641  2.729.339  371.813  (277.554)  6.089.239 

 -  - 

 - 

 2.428.449  4.758.442  592.070  285.773  8.064.734 

Impostos

Interesse que não controlam  -  -  - 

Resultado do Exercício Atribuível 
aos Accionistas 

31 de Dezembro de 2017
Banca 

Retalho
Corporate 
Banking

Seguros Outros
Total 

consolidado

Activo

Crédito a Clientes 17.515.597 43.897.496  -  -  61.413.093 

Passivo

Depósitos de Clientes 64.318.380 35.303.260  -  -  99.621.641

10.33. Gestão de risco

A política de gestão de risco do Millennium bim visa a manutenção, em permanência, de uma adequada re-
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-

Principais Tipos de Risco

-

-

-
mentos, quer as volatilidades dos respectivos preços.

-

-

eventos externos.

Risco de Mercado

Risco de Taxa de Juro

Risco de Exposição Cambial

-

Para a mensuração do risco de taxa de juro (sendo os gaps constituídos por prazos residuais de repricing dos 

Banco

31 de Dezembro de 2017 Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses
Entre 3 meses 

e 1 ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos
Sem risco de 
taxa de juro

Total

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -

 -  -

 -  -  -

Outros activos  -  -  -  -  -

Total do activo

Passivo

 -

Títulos de dívida emitidos  -  -  -  -

Outros passivos  -  -  -  -  -

Total do passivo

-

 - -

31 de Dezembro de 2016 Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses
Entre 3 meses 

e 1 ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos
Sem risco de 
taxa de juro

Total

Total do activo

 -

redução do valor dos activos. A relação entre os resultados e as taxas de juro surge dos desfasamentos de 

-
-

-

prazo de repricing.

-
-se ao último dia de cada mês.

MZN’ 000

Banco

2017 2016

Dólares 
america-

nos 

Outras 
moedas 

estrangei-
ras

Total
Dólares 

america-
nos 

Outras 
moedas 

estrangei-
ras

Total

Activo
Caixa e 
disponibilidades no 
Banco de Moçambique
Disponibilidades em 

 -

disponíveis para venda  -  -
Outros activos

Passivo

Outros passivos
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-

moeda, quer na globalidade das moedas.

-
-

pelo Banco de Moçambique.

Risco Operacional

-

-

-
temas, entre outras medidas.

10.34. Solvabilidade

-

Divulgação de Capital

2017

Tier 1 Capital

Capital realizado 4.500.000

16.066.801

Activos Intangíveis  (245.037)

(6.350.691)

Tier 1 Capital total 13.971.073

Outros  (265.942)

 (265.942)

5.180.967

8.524.163

Activos ponderados pelo risco

No balanço 45.100.921

Fora de balanço 2.649.133

1.585.297

516.796

28,0%

-0,5%

17,1%

Risco de Liquidez

por grupos relevantes de maturidade, sendo os montantes compostos pelo valor de activos, passivos e ex-
trapatrimoniais tendo em conta a maturidade contratual residual.

-

Banco

31 de Dezembro de 2017 Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses
Entre 3 meses 

e 1 ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos
Total

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique  -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -

 -

 -  -

Total do activo 30.586.847 5.961.526 40.973.348 14.759.042 35.721.068 128.001.831

Passivo

 -

Títulos de dívida emitidos  -  -  -

Total do passivo 65.547.915 13.230.215 25.375.973 460.448 1.134.136 105.748.687

Gaps de Liquidez  (34.961.068)  ( 7.268.689) 15.597.375 14.298.594 34.586.932 22.253.144

Gap acumulado  de Liquidez  (34.961.068)  (42.229.757) (26.632.382)  (12.333.788) 22.253.144  -

31 de Dezembro de 2016 Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses
Entre 3 meses 

e 1 ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos
Total

Total do activo

Total do passivo 

 -
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10.36. Normas emitidas mas ainda não adoptadas

NIRF 15 Rédito de contractos com clientes

-

-
cesso de execução de uma avaliação. 

-
cipada permitida.

NIRF 9 Instrumentos Financeiros

-

-

que tem sido sujeita a um detalhado e complexo processo de implementação que tem envolvido todos 

1 - Estratégia de Implementação da IFRS 9 

-

-
tando actualmente numa fase de implementação, melhoria e automatização dos processos.

-
mento e validação de modelos do Banco serão envolvidos no projecto, em devido tempo, nomeadamente 
na componente da sua validação.

2 - Principais fases e milestones do projecto

Formação e análise preliminar:

Análise operacional, contabilística e de divulgações: esta fase foi desenhada de forma transversal ao 

Plano de conversão: 
incluindo um plano de acção para os sistemas de IT. 

Implementação:

-

feito igualmente neste aplicativo. 

-

-

-

-

-
-

-

10.35. Concentração de risco

Banco

Sector

Disponibi-
lidades em 
instituições 
de crédito

Aplicações 
em insti-

tuições de 
crédito

Crédito a 
Clientes

Activos 

disponíveis 
para venda

Investimen-
tos detidos 
até a matu-

ridade

Investi-
mentos em 
subsidiárias

Outros 
activos

2017 2016

Total Total

Sector Público  -  -  -  -

 -  -  -

Agricultura e silvicultura  -  -  -  -  -

Indústrias extractivas  -  -  -  -  -

Alimentação, beb.e tabaco  -  -  -  -  -

Têxteis  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

Construção  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

Serviços  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

Outras actividades  -  -  -  -
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-

-

Imparidade dos Activos Financeiros 

e compromissos não valorizados ao justo valor. 

-
-

numa perspectiva corrente. 

-

-

Metodologia para estimativa de imparidade 

Estágio 1:

Estágio 2:

Estágio 3:

enviesados e ponderados pela probabilidade de ocorrência. Deverão sim ter em consideração toda a informação 

Ajustamentos de transição a ser contabilizados a 1 de Janeiro de 2018

de informação do Banco, e a sua reconciliação com a informação contabilística disponibilizada para o efeito.

A seguir se destacam os pressupostos utilizados pelo Banco para a determinação dos ajustamentos de tran-

Tendo em consideração o estado de maturação actual dos modelos de risco do Banco e Masterscale, conclui-

Transitados.

-

-

Informação forward-looking 

-

-

Registo de imparidade 

-

Contabilidade de Cobertura 

-

-
-

Actualmente, existe ambiguidade sobre como uma empresa deve contabilizar certos tipos de acordos de paga-

-

pago na liquidação.

empresas devem aplicar.

NIRF 16 Loc ações

-
-

para os locadores.

-
-

-

-

As emendas exigem que o ganho integral seja reconhecido quando os activos transferidos entre um 

nos interesses dos investidores independentes na associada ou no empreendimento conjunto. A defini-
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
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MODELO III - Balanço - Contas Individuais (Activo)

Rubricas

Dezembro 2017

Notas / 
Quadros 
anexos

Valor antes 
de provisões, 
imparidade 
e amoritza-

ções

Provisões, 
imparidade 
e amortiza-

ções

Valor Líquido Dez-16

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  -   

 -   
 -    -    -    -   
 -    -    -    -   

 -   

Activos com acordo de recompra  -    -    -    -   
Derivados de cobertura  -    -    -   
Activos não correntes detidos para venda
Propriedades de investimento  -   
Outros activos tangíveis
Activos intangíveis

 -   
Activos por impostos correntes  -   
Activos por impostos diferidos  -   

Outros Activos

Total de activos 145.557.568 10.577.607 134.979.961 133.779.550

MODELO III (PASSIVO) - Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Rubricas
Notas / 

Quadros 
anexos

Dez-17 Dez-16

Passivo

para negociação  -    -   

resultados  -    -   

representadas por títulos  -   
Derivados de cobertura  -    -   
Passivos não correntes 
detidos para venda e 

 -    -   

Passivos por impostos 
correntes  -   
Passivos por impostos 
diferidos  -    -   

Instrumentos representativos 
de capital  -    -   

Outros passivos 
subordinados  -   

Outros passivos

Total de Passivo 108.665.097 112.283.611

Capital
Capital

 -    -   
Outros instrumentos de 
capital  -    -   

 -    -   

Outras reservas e resultados 
transitados

 -    -   
Total de Capital 26.314.864 21.495.939

Total de Passivo + Capital 134.979.961 133.779.550

MODELO IV - Demonstração de Resultados - Contas Individuais
Milhares de 

Rubricas
Notas / 

Quadros 
anexos

Dez-17 Dez-16

de capital

de resultados  -   

disponíveis para venda

cambial

outros activos -

Outros resultados de exploração

Produto bancário

Custos com pessoal

Imparidade de outros activos 

Imparidade de outros activos 

 -   

Impostos

Correntes
Diferidos

Resultados após impostos

descontinuadas

ANEXO À CIRCULAR Nº 3/SHC/2007 DO BANCO DE MOÇAMBIQUE


