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Carlos Agostinho do Rosário 
– Primeiro-Ministro
Foi uma recondução à 25ª hora, após 

uma correlação de forças na Comis-

são Política da Frelimo, derrotando 

com estrondo o pessimismo de certa 

opinião pública à volta da continua-

ção do político na função, por for-

ça da suposta preferência de Filipe 

Nyusi por Celso Correia ou Carlos 

Mesquita para a posição de coorde-

nador do Executivo.

Filipe Nyusi apercebeu-se de que 

tem em Carlos Agostinho do Ro-

sário um mordomo obediente, que 

sabe “exercer” a falta de poderes re-

levantes, resultante da arquitectura 

constitucional moçambicana. 

É essa consciência que fez com que 

Nyusi não se importasse com a re-

colocação de Carlos Agostinho do 

Rosário no posto, não escondendo 

a sua satisfação – por “body langua-

ge” - quando lhe conferiu posse no 

passado dia 18 no Palácio da Ponta 

Vermelha.

Carlos Agostinho do Rosário aceita 

com entusiasmo a função de “bom-

beiro”, como quando foi socorrer o 

“desamparado” Adriano Maleiane 

em Washington, por ocasião do en-

curralamento do ministro da Eco-

nomia e Finanças pela direcção do 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI), na sequência da descoberta 

das dívidas ocultas em 2016.

Deu sempre o peito às balas em mo-

mentos dramáticos nas diversas cala-

midades naturais que tem devastado 

o país.

Os anos de embaixador que leva 

na Ásia dão a Carlos Agostinho do 

Rosário arcaboiço para ser interlo-

cutor idóneo dos chamados parcei-

ros de cooperação, num tempo em 

que a palavra de ordem de Maputo 

é reconstruir as danificadas relações 

económicas com o exterior. Rosário 

será provavelmente e de novo o in-

terlocutor do FMI para um potencial 

acordo com Moçambique ainda no 

primeiro semestre deste ano, acção 

que poderá também assinalar o “de-

gelo” com os parceiros ocidentais que 

se retiraram do apoio ao Orçamento 

Geral do Estado em 2016.

Por outro lado, o facto de ter sempre 

Já tinha mostrado esse nervo na 

Indústria e Comércio, nos embates 

com o cartel mafioso do pão, e na 

instituição de ofensivas contra as 

más práticas no comércio a retalho.    

Com grande respeitabilidade dentro 

do partido, mesmo sem ser um mi-

litante de cartão em punho, é clara-

mente um dos esteios do executivo 

de Filipe Nyusi.

Gabriel Ismael Salimo – ministro 
da Ciência e Tecnologia, Ensino 

As desconfianças em relação à habi-
de manutenção de equipamentos são 

outras das recomendações de Nyusi 

dadas na tomada de posse do Go-

verno. Tiago integra um ministério, 

onde deverá herdar o programa um 

‘‘distrito, um hospital,’’ num país com 

154 distritos, num quadro de escas-

sez de recursos humanos e materiais.

Natural de Tete é médico de carreira 

e especialista em endocrinologia. Até 

a data da sua nomeação, Armindo 

Tiago era um apagado vice-reitor 

para Administração e Recursos na 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM). Num processo conturba-

do, esteve em frente de um projecto 

de controversas parcerias público-

-privadas para alienação de espaço 

no campus universitário da UEM 

para construção de supermercados e 

prédios de rendimento. Na condução 

dos destinos do ministério terá pela 

frente a crise de medicamentos nos 

hospitais nacionais derivada quer 

da crise, como do sindicato mafioso 

de procurement que tomou conta 

daquele ministério. A prestação de 

serviços de atendimento ao público 

continua sendo o maior desafio ten-

do em conta as enchentes que carac-

terizam as unidades sanitárias públi-

cas. É por aqui que se espera que sua 

experiência na administração traga 

uma mais-valia ao sector.   

Celso Correia – Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural
Mesmo com uma claque furiosa-

mente contra, Celso Correia, sem 

grande controvérsia, foi o ministro 

com o melhor desempenho no pri-

meiro consulado de Nyusi.

Desenvolveu e implementou a pri-

meira política séria de conservação 

no país. Colocou na defensiva os pre-

andado na órbita do poder com Joa-

quim Chissano, Armando Guebuza 

e, agora, com Filipe Nyusi, dá a Ro-

sário transversalidade suficiente para 

estar bem com “Deus e com o diabo”.

Afiança quem o conhece que reagiu 

com sobriedade a ordens para em-

possar quadros intermédios em cujas 

escolhas não foi tido nem achado, 

cônscio de que tem um papel mais 

processual do que substantivo, por-

que é assim na lei fundamental do 

país.

Carlos Agostinho do Rosário é a arte 

de interpretar os limites da falta de 

poderes no seu esplendor.

Max Tonela – Ministro dos 
Recursos Minerais e Energia
Um dos menos mediáticos homens 

de mão de Filipe Nyusi, austero a 

dar entrevistas, mas é, porém, consi-

derado um dos mais competentes e 

pragmáticos executivos, talvez fruto 

da sua trajectória como gestor em-

presarial.

Com ele ao leme do Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia, acon-

teceram desenvolvimentos muito 

decisivos na área do gás natural, que, 

será, sem dúvida, a parte de leão do 

dadores da fauna bravia, os sindica-

tos de troféus, o assalto e destruição 

da floresta moçambicana. Os resulta-

dos começam a aparecer nos parques 

e reservas. E nas políticas dos países 

que se beneficiavam com a rapina 

dos nossos recursos.

Impôs restrições na exportação des-

controlada de madeiras, reverteu a 

favor do Estado e das escolas mo-

çambicanas parte da madeira con-

fiscada. Lançou um ambicioso pro-

grama de atribuição de DUATs, foi 

buscar dinheiro ao Banco Mundial 

para desenvolver o Sustenta, um pro-

grama de desenvolvimento rural com 

mais saúde que o naufragado Prosa-

vana. Conseguiu consensos impor-

tantes com grupos organizados de 

ambientalistas e conservacionistas, 

nem sempre flexíveis nas suas agen-

das. Subiu a fasquia nas contraparti-

das dos programas de reassentamen-

to do oil&gas.

Fora da sua área de trabalho, foi bus-

car dinheiro para os Jogos Escolares, 

deu a cara pelo Governo à frente 

do grupo interministerial que coor-

denou a ajuda à devastação causada 

pelo ciclone Idai em 2019. 
Como no melhor pano cai a nódoa, 
por ingenuidade política e arro-
gância, deixou-se enredar na trama 
montada por uma das enviadas do 
guebuzismo, transformando uma 
gravação não autorizada num dos 
fait-divers mais importantes do pri-
meiro mandato de Nyusi. A sua ca-
beça foi repetidamente pedida.
Apesar de vaticínios para voos mais 
altos, o desafio que lhe coloca Nyusi 
é complexo e temerário.
Tentar resolver a problemática da 
Agricultura, uma área em que ne-
nhum ministro se pode gabar de 
sucesso desde a independência em 
1975.
Celso tem que dinamizar a produção 
de comida. Para eliminar as bolsas 
de fome, para dar sustentabilidade 
às famílias do campo. Para isso tem 
que elevar o paradigma da produção 
familiar até agora condenada ao fa-
talismo da pobreza rural. Para inver-
ter dramaticamente o rácio explosão 
demográfica/produção agrícola. Tem 
que desesperadamente arranjar fun-
dos para extensionismo rural, um 
dos menos apoiados da nossa região. 
Para isso tem que inverter também 
as prioridades e apetências na forma-
ção profissional em Moçambique. A 
Faculdade de Veterinária da UEM 
foi considerada uma escola de exce-
lência, mas sua frequência é muito 
menos disputada que os cursos de 
Direito leccionados em qualquer fa-
culdade de sótão.
Terá de dar respostas concretas ao 
potencial de investimento externo na 
agricultura comercial com alto po-
tencial de exportação. Na produção 
de carne com potencial de grande 
produtividade como são as aves e os 
suínos, melhorando a dieta nacio-

Produto Interno Bruto (PIB) de 

Moçambique nas próximas décadas.

O foco nos resultados e a maleabili-

dade fez com que Max Tonela caísse 

nas graças do grande capital do sec-

tor energético, mas também causou 

amargos de boca à arrogância das 

multinacionais, quando se envolveu 

numa zaragata com a Sasol, por pre-

tensa violação das regras de “procu-

rement”.

Mesmo sem ser “aparelhista” na Fre-

limo, sabe ler os momentos em que 

pode ser útil ao partido, como na “in-

venção” da “Decisão Inicial de Inves-

timento” da  Exxon Mobil, para dar 

mais um palco à campanha eleitoral 

de Filipe Nyusi.

Por artes próprias, tenta sempre cui-

dar do equilíbrio entre os interesses 

da viabilidade empresarial e dos ne-

gócios e a sensibilidade social, sendo 

exemplo disso a busca incessante de 

soluções para a expansão da rede 

eléctrica, a electrificação rural e a 

abordagem que impôs no domínio 

dos combustíveis. 

lidade dos académicos moçambica-

nos se “aculturarem” à política apli-

cada agudizaram-se com a flagrante 

inadaptação do académico Ragendra 

de Sousa a ministro da Indústria e 

Comércio, onde acabou saindo de 

forma inglória.

Pelo que a nomeação do docente 

universitário Gabriel Ismael Salimo, 

para ministro da Ciência e Tecno-

logia, Ensino Superior e Técnico-

-Profissional também estará debaixo 

de intenso escrutínio pela “origem” 

do seu novo titular. Sem grandes ex-

pectativas espera-se um esforço para 

disciplinar a verdadeira “selva” de 

instituições escolares sem o mínimo 

de qualidade, autênticos aviários de 

produção de diplomas e com protec-

ções assinaláveis entre a nomenclatu-

ra da Frelimo.

Depois de um mandato discreto 

protagonizado pelo seu antecessor, 

Jorge Nhambiu – docente na área 

das engenharias na UEM – Gabriel 

Ismael Salimo terá a seu cargo a res-

ponsabilidade de provar que a Ciên-

cia e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico-Profissional são levados a 

sério em Moçambique. Para já é uma 

clara incógnita.  

Armindo Tiago-Ministério da 
Saúde  
É médico especialista e pesquisador 

e vai dirigir um ministério que estava 

a sucumbir ao sindicato mafioso de 

medicamentos. Nyusi quer menos 

problemas na prestação de serviços 

e a certeza de que a população  tem 

medicamentos. Acarinhar os funcio-

nários de saúde, apostar na formação 

de especialistas a vários níveis desde 

enfermeiros, médicos até aos técnicos 

Os deuses conspiraram mesmo 

contra o Presidente Nyusi. 

Ao fim de 94 dias, depois do 

segredo sobre os nomes do 

governo ter sido ciosamente guarda-

do, como num daqueles movimentos 

caprichosos que só o vento é capaz de 

fazer, os donos da política deste país 

decidiram, à última hora, acomodar 

uns tantos dinossauros na nova estru-

tura governativa do país.  Assim, cer-

ca 48 horas após a tomada de posse 

Nyusi anuncia governo a conta-gotas
para o seu segundo mandato nos des-

tinos do país, Filipe Nyusi anunciou o 

seu Governo, mas aos soluços, o que, 

à primeira vista, sugere que uma de-

terminada composição do Executivo 

não passou, ficando refém de correla-

ções de forças dentro da Frelimo. Fi-

lipe Nyusi não perdeu tudo. Manteve 

os seus homens de confiança (Celso 

Correia, Max Tonela, Carlos Mes-

quita e Osvaldo Machatine), mas 

algumas caras no governo, nomeada-

mente, Margarida Talapa, Carmelita 

Namashulua e Verónica Macamo, 

sugerem tratar-se de um governo de 

acomodação. 

Eventualmente, como protesto, Fi-

lipe Nyusi foi para Londres, onde a 

sua presença era necessária, deixando 

quatro buracos na estrutura gover-

namental. Exactamente para que se 

soubesse que os que se opõem à sua 

vontade, assim o quiseram.

Por isso, vamos tendo um governo a 

conta-gotas. Para quase todas as to-
nalidades na grande manta de reta-
lhos que é hoje o partido que se gaba 
de vitórias retumbantes e demolido-
res num dia quente em  Outubro de 
2019.
 Nesta edição, o SAVANA analisa os 
19 nomes até agora libertados por Fi-
lipe Nyusi, olhando para as valências 
de cada um, num governo com uma 
forte componente feminina (09), o 
que corresponde a uma das promes-
sas do Presidente.     
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P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A
VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

Nº FASE DATAS HORAS LOCAL  

01 De 27.01.2020
a 07.01.2020

Sede do Banco de Moçambique

(Av. 25 de Setembro, n.º 1695)

 

02 Até 15.02.2020 dapconcurso@bancomoc.mz 

03 
Até 21.02.2020

04 06.03.2020

11.03.2020

EDITAL

 

 

Entrega e abertura das 
propostas técnicas

Abertura das propostas
técnicas

Serviço de Correspondência do 

Banco de Moçambique, sito na Av. 

25 de Setembro, n.º 1695 

05 
Edifício Torre de

Escritórios do BM

Venda do caderno
de encargos

Apresentação de questões

Resposta às questões
apresentadas

Não aplicável

Não aplicável Não aplicável

08:00 às 15:00 H

10h00

12h00

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/01/DAP/2020 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS PÁGINAS DE INTERNET E INTRANET DO BANCO DE 

MOÇAMBIQUE

O Banco de Moçambique, pessoa colectiva de direito público, com a natureza de empresa pública, e sede na Avenida 

25 de Setembro, n.º 1695, na cidade de Maputo, neste acto representado pelo Departamento de Aprovisionamento e 

Património, pretende contratar empresa(s) para o desenvolvimento de páginas de internet e intranet, dinâmicas e 

atractivas para os seus parceiros, trabalhadores e o público em geral, obedecendo os critérios exigidos para a 

concepção de websites de bancos centrais, tanto do ponto de vista de grafismo como de segurança, conforme 

descrito nos termos de referência constantes no Caderno de Encargos preparado para o efeito.

As empresas interessadas podem adquirir o Caderno de Encargos ao preço de 1.000,00MT (Mil Meticais), não 

reembolsáveis, devendo depositar este valor na conta nº: 221004093539012 a favor do DAP – Receitas a aguardar 

boa cobrança, indicando o centro de custo 8624/4010 no Banco de Moçambique.

 Após a operação, deverão entregar o confirmativo do depósito e levantar o documento do concurso no Centro de 

Documentação e Informação do Banco de Moçambique, sito na Travessa Tenente Valadim, n.º 69.

As fases subsequentes do concurso irão decorrer nos termos descritos na matriz abaixo:

Assim, os concorrentes deverão entregar as suas propostas em envelope fechado/lacrado no local e data na tabela 

acima referenciados. As propostas serão abertas na presença dos representantes das empresas concorrentes 

interessados em presenciar o acto.

Eventuais contactos para mais informações poderão ser feitos através do endereço dapconcurso@bancomoc.mz 

ou pelos telefones: +258 21 354600 e +258 21 354700, extensão 3115508114 e 3115508214.

Maputo, 22 de Janeiro de 2020

nal em proteína animal e melhorar 
também a manada nacional de bovi-
nos, espartilhada por fenómenos de 
natureza cultural que afectam a sua 
rendabilidade e as contrariedades 
à produção de carne de qualidade. 
Intervir no circuito de comerciali-
zação fazendo funcionar o mercado, 
liberando-o de iniciativas controlei-
ras e parasitárias ao sabor de agendas 
políticas em que os produtores são 
sempre as maiores vítimas. Acabar 
com os números fabricados da pro-
dução agrícola e das culturas de ex-
portação. Mais fácil, com o seu aliado 
Mesquita, criar cadeias de valor que 
alavanquem indústria viável para 
transformar produção agrícola.
Celso Correia não tem “background” 
de farmeiro ou técnico agrícola. Mas 
é ambicioso, tem ideias e movimen-
ta-se bem no mundo da cooperação e 
dos circuitos do crédito, um “cocktail” 
positivo que pode, eventualmente 
fazê-lo triunfar numa área onde to-
dos os seus antecessores falharam. O 
seu sucesso poderá resolver um dos 
cismas de Nyusi que não esconde a 
frustração pelos patamares modestos 
atingidos num dos sectores que foi 
definido como pilar prioritário.

Adriano Maleiane – ministro da 
Economia e Finanças (MEF)
Tudo indica que Adriano Maleiane 

foi uma das figuras repescadas no 

penoso braço de ferro travado por 

Filipe Nyusi para ver aprovado “o seu 

governo”. Afinal as pressões foram 

exercidas. E foram mais que muitas. 

Mas Maleiane estará acima dessas 

lutas intestinas de alas e facções.

Na actual conjuntura, Maleiane con-

tinua numa perspectiva de continui-

dade quando se espera que o dossier 

das “dívidas ocultas” seja concluído, 

nomeadamente com a controversa 

reestruturação dos créditos à Ema-

tum, à Proíndicus e à MAM. Ma-

leiane tem o “papel odioso” de na 

prática violar a resolução do Conse-

lho Constitucional sobre a nulidade 

do negócio da Ematum, mas, na prá-

tica ter as “costas quentes” da parte 

do Governo para negociar e tentar 

que a iniciativa melhor o “rating” do 

país nos mercados financeiros. Isto 

torna-o um ministro “mal amado” 

uma vez que a sociedade civil mais 

militante advoga o não pagamen-

to das dívidas. Maleiane também 

é visto com desconfiança por parte 

do FMI porque é directamente res-

ponsabilizado por ocultar os tectos 

das dívidas que ultrapassaram o que 

estava acordado com a instituição de 

Washington. Complementarmen-

te, Maleiane pode ser envolvido no 

próprio dossier das “dívidas ocultas” 

à medida que o processo avançar, 

como já aconteceu com os ataques de 

que foi alvo por parte do Ministério 

Público norte-americano durante 

o julgamento do Jean Boustani em 

Brooklyn, Nova Iorque.

De personalidade afável e trato fácil 

espera-se que continue a tratar do 

Orçamento do Estado (OGE) não 

se esperando grandes rasgos para 

lidar com a dívida doméstica que 

não pára de crescer dada a emissão 

sistemática de Títulos e Obrigações 

do Tesouro para financiar o deficit 

do OGE. Também não são previstos 

afrontamentos com o agressivo go-

vernador do Banco de Moçambique 

que, erroneamente pensa que as re-

formas na economia passam apenas 

pela taxa de câmbio e o controlo da 

inflacção sem a necessária interacção 

com o corrector fiscal.

Na componente Economia espera-se 

mais do mesmo, ou seja uma ausên-

cia completa de intervenção sobre 

a economia real e sobre as políticas 

desenvolvimentistas, algo que cer-

tamente será complementando por 

ministérios económicos mais inter-

ventivos.

Verónica Macamo - Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação
É talvez uma das maiores surpresas 

deste novo governo de Nyusi. Pelo 

simples facto de que, depois de mais 

de duas décadas na Assembleia da 

República, incluindo 10 anos como 

presidente daquele órgão, se vatici-

nava para ela o merecido descanso. E 

é claramente uma acomodação polí-

tica de alguém que teve um péssimo 

desempenho em todos os lamentá-

veis episódios das “dívidas escondi-

das”. Sucede ao não menos cinzento 

ministro José Pacheco, um dos pu-

tativos candidatos à Presidência da 

República em 2024.

Constitucionalmente, compete ao 

Presidente da República orientar a 

política externa de Moçambique, mas 

o titular dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, tradicionalmente uma 

opção política do Chefe de Estado, 

tem a imensa tarefa de coordenar o 

trabalho de algumas dezenas de che-

fes de missões diplomáticas e con-

sulares espalhadas pelo mundo fora, 

alguns dos quais acreditam que estão 

mais bem equipados para o cum-

primento dessa monstruosa tarefa. 

Deverá, por isso, enfrentar uma forte 

resistência, para além de ter que ge-

rir expectativas de veteranos e jovens 

ambiciosos para quem a colocação 

no estrangeiro deve ser mais uma 

premiação do que propriamente para 

a realização do trabalho que o novo 

conceito de diplomacia económica 

impõe.

Com o seu “background político” 

recente há sérias dúvidas sobre as 

suas capacidades na restituição da 

confiança de Moçambique junto 

dos seus parceiros ocidentais, onde a 

questão das dívidas ocultas, e ainda 

um dossier eleitoral manchado de 

grosseiras irregularidades serão notas 

dominantes. Macamo será sempre 

olhada com enorme desconfiança 

pelos parceiros de cooperação, de-

pois de se mostrar empenhada em 

branquear o processo de extradição 

do deputado Manuel Chang, pre-

so na África do Sul e no obstinado 

bloqueio à oposição, conjuntamente 

com a sua bancada parlamentar para 

numa primeira fase bloquear o deba-

te sobre as dívidas ocultas e depois 

fazer com que o dossier fosse inte-

grado na Conta Geral do Estado. 

Claramente uma “aposta cega” mas, 

no fim do dia, quem de facto con-

duz a política externa é o Chefe de 

Estado.
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Ministro dos Transportes 
e Comunicações - Janfar 
Abdulai
É um ilustre desconhecido nas li-

des políticas. Com 35 anos de ida-

de e natural da cidade de Pemba, 

província de Cabo Delgado, Jan-

far Abdulai é o mais novo minis-

tro do actual governo. Mestrando 

em gestão de empresas e Finan-

ças, Abdulai é quadro do Banco 

de Moçambique e vice-presidente 

do recém despromovido do Mo-

çambola, o Baia de Pemba. Jan-

far aparece no lugar depois de no 

xadrez inicial do governo se ter 

pensado que Carlos Mesquita po-

Nyusi. A par de Celso Correia, 

Max Tonela e Carlos Mesquita. 

Continua no governo graças ao 

notável trabalho desenvolvido, 

após regressar ao sector em Maio 

de 2018, já como ministro.

Engenheiro Civil, de 47 anos de 

idade, recebeu a recomendação 

presidencial de disponibilizar 

mais água, construir mais estra-

das, habitação e garantir qualida-

de nas obras públicas.  

Machatine notabilizou-se na bus-

ca de soluções para o abasteci-

mento de água para as populações 

de diversos cantos do país com o 

programa PRAVIDA, que benefi-

cia 1.7 milhões de pessoas.   

Contrariamente ao sucesso al-

cançado noutros pontos do país, 

o incremento dos níveis de abas-

tecimento de água na zona me-

tropolitana do grande Maputo 

regista alguns percalços mercê da 

inércia de colocar em funciona-

mento o recém inaugurado siste-

ma de abastecimento de Sabié, no 

distrito da Moamba, província de 

Maputo.   

 Lançou um programa integrado 

de desenvolvimento de quatro mil 

quilómetros de estradas rurais de 

modo a garantir a transitabilidade 

e escoamento de produção para 

com isso galvanizar o desenvol-

vimento, nas províncias da Zam-

bézia e Nampula. Noutra vertente 

avançou com a reabilitação da 

EN1 com destaque para o troço 

que vai de Pambara na província 

de Inhambane até Caia, na pro-

víncia de Sofala. A EN6 já é uma 

realidade que vem facilitar a liga-

ção com os países do hinterland 

e dinamizar o corredor da Beira. 

Foi importante a sua rápida inter-

venção na EN6 na zona de Tica 

danificado pelo ciclone Idai. 

 Destaque vai também para re-

cente inauguração do troço que 

vai de Lichinga a  Massangulo, na 

província de Niassa, enquanto em 

paralelo decorrem as obras do tro-

ço Massangulo- Cuamba. Com o 

financiamento garantido, este ano, 

deverão arrancar as obras de liga-

ção Malema-Cuamba. Machatine 

revelou um sentido muito prático 

no diálogo com os empreiteiros 

que tinham muitas obras paradas 

por incumprimento contratual 

do Governo nos pagamentos, 

algo sempre escamoteado pela 

imprensa que gosta de se fazer 

acompanhar nas visitas às frentes 

de trabalho. 

O sector da habitação, o seu calca-

nhar de Aquiles, é que não cum-

priu com metas estabelecidas de 

construir 35 mil casas.

 É aqui onde Machatine deverá se 

reinventar no presente mandato, 

sendo que a par da construção de 

casas há que rever os preços pra-

ticados por irem muito além das 

capacidade da esmagadora maio-

ria dos  jovem moçambicanos.  

  
Eldevina “Kika” Materula-
Ministério da Cultura e 
Turismo
É a grande e agradável surpresa do 

governo Nyusi. A oboísta Eldevi-

na Materula foi a escolhida pelo 

Presidente da República, Filipe 

Nyusi, para ocupar o cargo de mi-

nistra da Cultura e Turismo. Kika, 

como é conhecida nos meandros 

artísticos, sucede ao artista plásti-

deria ocupar outras funções. 

O jovem nortenho tem o desafio 

de dirigir um dos ministérios mais 

complexos e estratégicos do país e 

com inúmeras empresas tuteladas 

verdadeiramente na falência. O 

presidente da República colocou-

-lhe como prioridade a digitali-

zação do país no âmbito da mi-

gração digital, dinamização dos 

corredores de desenvolvimento, 

arrancar com a cabotagem marí-

tima, assegurar as comunicações 

e tornar sustentáveis as empresas 

tuteladas. Parece demasiada areia 

para a sua camioneta.

O transporte público de passagei-

ros, que não foi listado nas priori-

dades, poderá ser uma das dores 

de cabeças do novel dirigente. 

Isto, porque, apesar de uma subs-

tancial quantidade de machim-

bombos alocados aos diferentes 

municípios e viaturas para terre-

nos de difícil acesso, a população 

mais pobre continua ainda a ser 

transportada como gado. A maior 

parte das empresas tuteladas 

encontram-se com as contas no 

vermelho, devido a gestão danosa 

ou por servirem de saco azul à no-

menclatura predadora da Frelimo. 

Espera-se que o ministro saiba 

resistir à tentação de não interfe-

rir com o trabalho que está a ser 

desenvolvido pelos gestores das 

“falidas”, um verdadeiro trabalho 

de “sala de reanimação”. Apesar 

do governo falar de cabotagem, 

há grandes dúvidas sobre a viabi-

lidade económica do sector num 

quadro calamitoso de custos em 

cascata nos vários intervenientes 

no processo de transporte, muitos 

dos quais públicos. Sorte, muita 

sorte precisa este nomeado atira-

do às feras a sangue frio num dos 

mais sofisticados sectores do país.  

João Machatine - Ministro 
das Obras Públicas 
Habitação e Recursos 
Hídricos 
Outro dos pontas de lança de 

trações no sector da Indústria e 

Comércio, agudizada pelo mi-

nistro Ragendra de Sousa, muito 

conflituoso com o seu pessoal, 

cheio de receitas, mas um medío-

cre executor de políticas. De ini-

ciativa própria ou por instruções 

do partido enredeou-se na arma-

dilha das “quotas” administrativas 

para a exportação do feijão bóer, 

um expediente para benefício dos 

cofres da Frelimo e comissões 

chorudas para os intermediários 

do negócio de comercialização da 

leguminosa.

Nascido na província da Zam-

bézia há 59 anos, Carlos Mesqui-

ta, engenheiro mecânico de for-

mação, com uma especialização 

em gestão de portos e transportes 

na Holanda; deixa o complexo 

ministério dos Transportes e Co-

municações com muitos penden-

tes para dirigir o ministério da 

Indústria e Comércio. Eventual-

mente e em breve se ficará a sa-

ber qual era a primeira opção para 

o seu desempenho no segundo 

mandato de Nyusi.

Mesquita, que antes de chegar 

aos corredores do governo passou 

pela empresa Caminhos de Ferro 

de Moçambique e da Cornel-

der como gestor sénior do porto 

da Beira, chega ao Ministério da 

Indústria e Comércio no meio 

de agitação e descontentamento 

resultantes das decisões tomadas 

pelo seu antecessor, Ragendra de 

Sousa.

No início do recém terminado 

quinquénio, foi visível o descon-

tentamento em algumas insti-

tuições tuteladas pelo pelouro de 

Indústria e Comércio, com maior 

enfoque para a Inspecção Nacio-

nal de Actividades Económicas 

(INAE). Porém, a ousadia do 

INAE de abanar os “poderosos”, 

abrandou com a chegada do Ra-

gendra de Sousa. Proveniente do 

sector privado onde mostrou algu-

ma competência de gestão, Carlos 

Mesquita saiu dos Transportes e 

Comunicações sem fechar muitos 

dossiers como por exemplo: a re-

solução ou normalização do siste-

ma de transporte públicos de pas-

sageiros nos grandes aglomerados 

urbanos, os problemas financeiros 

de algumas empresas públicas 

como é o caso das Linhas Aéreas 

de Moçambique, Aeroportos de 

Moçambique, Tmcel, Transmarí-

tima entre outras. A questão de 

transporte de carga a granel pelas 

estradas, ignorando-se as linhas 

férreas, a cabotagem, a melhoria 

das condições transporte maríti-

mos entre outros pendentes.

Na Indústria e Comércio, Carlos 

Mesquita tem a missão impossí-

vel de viabilizar o sector industrial 

que neste momento encontra-se 

completamente inoperacional, 

promover o Investimento Directo 

Estrangeiro que está a ser afecta-

do pelo descredito do país após 

as dívidas ocultas, a corrupção e 

o burocratismo. A tarefa de Mes-

quita é complicada, porque não 

depende do Estado fazer menos 

ou mais indústria, mas criar as 

condições para que novas unida-

des surjam no país a partir da ini-

ciativa privada. 

Outro desafio é a dinamização do 

“fazer negócios”, um dossier onde 

Moçambique tem vindo a perder 

lugares para outros países da re-

gião. Aliás, no seio da classe em-

presarial há unanimidade de que 

não é fácil abrir e fazer avançar 

uma empresa em Moçambique. 

Pequenos e médios empresários 

queixam-se de excesso de buro-

cracia e falta de acesso ao crédito. 

Por exemplo, quem quiser abrir 

uma empresa no país tem de es-

perar 116 dias e seguir 14 proce-

dimentos para o licenciamento. 

Além disso, as empresas são for-

çadas a lidar com a corrupção e 

entrar em esquemas de suborno. 

Estas fragilidades fizeram com 

que o país, em 2019, ocupasse o 

lugar 119 num total de 175 países 

no índice de percepção da corrup-

ção da organização Transparência 

Internacional.

Moçambique possui mais de 36 

milhões de hectares de terra ará-

vel e com uma população comple-

tamente jovem e em idade activa. 

Contudo, continua a depender 

completamente das importações. 

Mesquita terá eventualmente de 

fazer um “braço de ferro” com a 

nova titular do Trabalho, um mi-

nistério visto por muitos como 

inimigo das empresas e dos em-

presários.

A grande expectativa em relação a 

Mesquita é que ponha ao serviço 

do ministério a sua veia pró-bu-

siness e uma grande capacidade 

de resolver problemas com senti-

do prático como se espera de um 

engenheiro de caminhos de ferro.

Helena Kida - Ministério 
da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e 
Religiosos 
Filha de antigos combatentes, 

Helena Kida nasceu no distrito 

de  Lago, província de Niassa, há 

49 anos. Em Novembro de 2017, 

Filipe Nyusi foi buscá-la na ma-

gistratura judicial. Foi juíza de 

instrução criminal do Tribunal 

Judicial da Província de Maputo.

co Silva Dunduro, que ocupou a 

pasta por cinco anos, debaixo de 

insistentes críticas, sobretudo, na 

área do Turismo, um dos grandes 

desafios para Kika.

Numa entrevista a Lusa, Materu-

la, assumiu que nunca teve aspi-

rações para ser ministra, mas afir-

mou que sempre teve a “aspiração 

de ajudar Moçambique”.

Solista da Orquestra Sinfónica do 

Porto, em Portugal, a nova minis-

tra da Cultura e Turismo, Elde-

vina Materula, tem uma carreira 

estreitamente ligada à música, co-

meçando pela Escola de Música, 

em Maputo, passando Escola da 

Música de Lisboa e pós-graduan-

do na Suécia. 

Sem cartão partidário, Kika, 37 

anos, é, desde 2013, a responsável 

pelo projecto sem fins lucrativos, 

“Xiqutsi”, que visa promover a 

música clássica em Moçambi-

que, desde cedo, começando pelas 

crianças, a partir dos cinco anos 

de vida. Por esta via, o Xiquitsi 

organiza, anualmente, tempora-

das de música clássica, apresenta-

das em três períodos, que no ano 

findo, saíram de Maputo em di-

recção ao norte de Moçambique, 

para províncias como Nampula e 

Cabo Delgado.

O projecto “Xiquitsi” conta com 

mais 200 alunos, num abnegado 

sonho de criar bases para o futuro. 

Inspira-se em casos reiais como o 

“El sistema”, do economista e mú-

sico José António Abreu, que fun-

ciona desde 1975, na Venezuela, e 

é responsável por manter mais de 

120 orquestras. A dúvida sobre 

Kika é se uma excelente intérprete 

musical pode ser uma competen-

te administradora governamental, 

num sector com demasiados egos 

de mão estendida no lado cultural 

e um imenso deserto no que toca 

a linhas mestras para o Turismo.

Carlos Mesquita - 
Ministério de Indústria e 
Comércio
Carlos Mesquita é o prático que 

deverá resolver as grandes frus-
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Em Outubro de 2012, quando 

juíza de instrução criminal da 

província de Maputo, Kida este-

ve debaixo de críticas vindas de 

alguns sectores policiais por ter 

ordenado a soltura do empresário 

Bakhir Ayoob, suspeito pela polí-

cia de estar envolvido nos seques-

tros. 

A juíza Kida entendeu que não 

existiam provas suficientes para 

manter Bakhir Ayoob detido. 

Este episódio incendiou as re-

lações entre a polícia e os tribu-

nais, porque dias depois a própria 

PRM veio a apresentar alegadas 

provas que incriminavam Bakhir, 

mas este já havia fugido do país. 

Conhecedores do dossier, na al-

tura, disseram ao SAVANA, que 

peças importantes do processo de 

Bakhir foram retiradas, deixando 

a juíza “num beco sem saída”
Kida é filha de Óscar Kida, que foi 
chefe da segurança do presidente 
Samora Machel e, muito mais tar-
de, ministro dos Combatentes no 
segundo mandato de Armando 
Guebuza. Chegou no ministério 
do Interior como uma verdadeira 
outsider, um terreno considera-
do pantanoso para os forasteiros. 
Contudo, conseguiu superar as 
adversidades.
Helena Kida, que substituiu Joa-
quim Veríssimo, herda um pelou-
ro cheio de desafios. 
Um dos desafios é disciplinar as 
instituições religiosas. Nos últi-
mos anos tem surgido, no país, 
várias seitas religiosas com ca-
racterísticas mercantilistas e que, 
muitas vezes, as suas condutas 
chocam com as normas de boa 
convivência social. Está fora de 
questão a “separação de águas” 
entre as confissões religiosas e o 
Estado constitucionalmente lai-
co mas desde sempre envolto em 
grande promiscuidade a partir da 
segunda República que marcou o 
fim do partido único.      
A garantia dos direitos funda-
mentais dos cidadãos é outra 
tarefa à espera da nova timonei-
ra. Com o país mergulhado em 
conflitos armados, as violações 
dos direitos humanos têm sido 
frequentes. São comuns rela-
tos de que o Estado, através dos 
seus agentes, cometem execuções 
arbitrárias ou ilegais. No último 
quinquénio também foi eviden-
te a limitação das liberdades de 
expressão. Muitos académicos e 
analistas independentes foram ví-
timas de assassinatos, baleamen-
tos, raptos e torturas por expressar 
um pensamento diferente.
Uma questão muito prática que 
deverá tentar resolver é o fluxo 
correcto de expediente e legisla-
ção entre os sectores do governo 
com poderes em matéria legisla-
tiva, actuando, em última análise 
como “consultora” do Presidente 
da República. Não se sabe ainda 
qual o papel que este ministério 
terá na questão de “corrupção” um 
dossier a que Nyussi quer dar par-

ticular atenção.

Augusta Maíta- Ministério 
do Mar, Águas Interiores e 
Pescas 
É uma jovem voluntariosa em 

permanente ascensão. Ela é co-

nhecida por se destacar em todas 

as instituições por onde passa. 

Maíta, que é licenciada em His-

tória pela Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM), vai dirigir um 

ministério que há muito tem-

po anda à deriva. Os anteriores 

titulares, Agostinho Mondlane 

(ministro) e Henriques Bonge-

ce (vice), um comissário político 

promovido ao grau de doutor 

honoris causa em Ciências So-

ciais pelo Instituto Superior de 

Ciências e Tecnologias Alberto 

Chipande (ISCTAC), foram um 

desastre, num sector nevrálgico 

para a economia moçambicana. 

O Ministério do Mar, Águas 

Interiores e Pescas tem a com-

petência de autorizar e fiscalizar 

o ordenamento, concessões, in-

vestigação e demais actividades 

que demandam a utilização do 

mar, águas interiores e respectivos 

ecossistemas, em articulação com 

outros organismos; promover uso 

e aproveitamento dos recursos do 

mar, águas interiores e respecti-

vos ecossistemas e a promoção e 

coordenação da regulamentação 

da utilização sustentável da água, 

prevenção e redução da poluição 

do meio aquático a melhoria do 

estado dos respectivos ecossiste-

mas.

Neste momento, o sector pes-

queiro contribui com cerca de 

10% do Produto Interno Bruto, 

o correspondente a cerca de 350 

mil toneladas do pescado por ano. 

Trata-se de estatísticas muito 

abaixo do potencial marinho do 

país bem como da realidade. Os 

especialistas fazem notar que os 

cardumes estão muito devastados 

por falta de controlo, pelas pres-

sões criminosas dos lobbies parti-

dários para a atribuição de licen-

ças e pela pesca ilegal, sobretudo, 

por frotas asiáticas.

Notícias de saque de recursos ma-

rinhos nas águas moçambicanas 

com ou sem beneplácito das elites 

políticas são comuns. Centenas de 

embarcações estrangeiras, sobre-

tudo chinesas, são vistas a pescar 

ilegalmente nas águas territoriais. 

São estas e outras irregularidades 

que Augusta Maíta tem o desafio 

de refrear. Não é nenhuma espe-

cialista na área, mas já demons-

trou que aprende rápido. 

Maíta vai encontrar um sector 

industrial muito desmoralizado 

e a clamar por medidas de fundo 

para o relançamento das pescas. 

Terá também que enfrentar o de-

safio de “despachar” os 24 barcos 

da Ematum que a anterior equi-

pa de securocrata no ministério 

tentou impingir ao mercenário 

norte-americano Erik Prince.

Chamada para dirigir o Instituto 

Nacional de Gestão de Calami-

dades (INGC), em Outubro de 

2018, Augusta Maíta foi cabeça 

de lista da Frelimo nas eleições 

autárquicas de 2018, para a pre-

sidência do município da Beira. 

Perdeu a corrida com Daviz Si-

mango, do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM), 

mas teve um desempenho notável. 

Antes de entrar na corrida pela 

presidência da Beira, Augusta 

Maíta foi secretária-permanente 

da província de Sofala.

Em 2016, Maíta foi empossada ao 

cargo de Presidente do Conselho 

de Administração (PCA) do Fun-

do Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável depois de ter exercido 

as funções de directora nacional 

adjunta de Estudos Económi-

cos Financeiros no Ministério de 

Economia e Finanças. Espera-se 

que Maíta tenha sido uma aposta 

ganha de Filipe Nyusi e em breve 

se torne parte do núcleo duro dos 

ministros à volta do presidente. 

Jaime Neto-Ministério da 
Defesa
Um burocrata do partido que 

chega ao Conselho de Ministros, 

formalmente, pela mão de Filipe 

Nyusi. Jaime Neto é um verda-

deiro outsider no sector. Não se 

conhecem os dotes de governação 

de Neto, que teve três legislatu-

Cabo Delgado. Não foi por acaso 

que uma das suas primeiras acções 

após ser nomeado foi visitar, nesta 

quarta-feira, o Quartel General 

das Forças Armadas, em Mapu-

to, onde pediu aos moçambicanos 

para que tenham “confiança” na 

capacidade das Forças de Defesa 

e Segurança no combate aos ata-

ques armados nas regiões centro e 

norte de Moçambique. Defendeu 

“soluções urgentes e sustentáveis” 

para a instabilidade militar que se 

vive naquelas duas regiões do país. 

Vamos ver se Neto tem músculo 

suficiente para aguentar as várias 

sensibilidades nas forças armadas 

ou se será um mero “flop”. 

Ana Comoana – Ministra 
da Administração Estatal e 
Função Pública
Continua a ser um verdadeiro 

enigma o papel desempenhado 

por Comoana como vice de Cul-

tura e Turismo, uma área que era 

suposto que conhecesse. Acabou 

por ficar conhecida como a porta-

-voz do Conselho de Ministro 

com as suas notas estruturadas 

lidas numa voz monocórdica e 

muito pouco atraente.

Formada em Direito, eventual-

mente esta bagagem académica 

poderá ajudá-la a encetar mais 

reformas na Função Pública e a 

não menos complexa tarefa de 

começar quase do zero o edifício 

da descentralização que herda cla-

ramente um pacote legal feito em 

cima do joelho.

Dirigir um superministério, que 

tem na alçada cerca de 300 mil 

funcionários e agentes do Estado, 

é um grande desafio para Comoa-

na. O Ministério da Adminis-

tração Estatal e Função Publica 

é ainda o pelouro que tutela os 

municípios e os administradores 

distritais.

Uma das críticas a direcção de 

Carmelita Namashulua na Ad-

ministração Estatal era o seu in-

disfarçável pavor à oposição, que 

se manifestava da forma como 

lidava com os municípios que es-

colheram libertar-se da Frelimo. 

Era disso exemplo, a resistência 

em descentralizar os serviços so-

ciais básicos como saúde e educa-

ção nos municípios geridos pela 

oposição. Mas numa outra linha, 

o processo era flexível nos municí-

pios governados pela Frelimo.

Espera-se que Comoana encon-

tre formas de se desembaraçar 

de questões mais incómodas re-

lacionadas com o relacionamento 

entre os governadores eleitos e os 

Secretário do Estado, apesar de 

todos pertencerem a um mesmo 

partido. Há uma grande curiosi-

dade se de facto terá a capacidade 

e sobretudo a coragem de trans-

formar os administradores distri-

tais em servidores do Estado ao 

invés de comissários políticos do 

partido Frelimo conhecidos por 

dispararem números mirabolan-

tes sobre produção e realizações 

locais, muitas vezes postos em 

causa pelo próprio Presidente da 

República.  

Amade Miquidade-
Ministério do Interior 
Antes desempenhava as funções 

de Secretário Geral do Conselho 

Nacional de Defesa e Seguran-

ça, um órgão de âmbito consti-

tucional, que serve de consulta 

específica em matéria relativa à 

soberania nacional, integridade 

territorial, defesa e segurança do 

Estado. Antes, foi deputado da 

Assembleia Popular, no tempo 

do monopartidarismo, primeiro 

Director Geral do Serviço de In-

formação e Segurança do Estado 

(SISE) e agente sénior de temido 

do não menos tenebroso SNASP.

O Ministério do Interior tem a 

responsabilidade de garantir a se-

gurança interna, através de várias 

acções que incluem o policiamen-

to, o combate ao crime e à prote-

ção das fronteiras nacionais. 

Na polícia há várias unidades 

especiais de manutenção de lei 

e ordem que têm sido utilizadas 

nas confrontações com a Renamo 

devido à melhor preparação ope-

racional quando comparados com 

as unidades regulares do exército. 

Por força do Acordo de Paz de 

1992, a polícia manteve-se uma 

unidade “fiel à Frelimo” não ten-

do sido “penetrada” por elementos 

vindos da Renamo, daí a grande 

resistência oferecida às pressões 

para integração dos homens de 

Dhlakama por força dos entendi-

mentos com o presidente Nyusi.  

Sob a tutela do ministério estão 

a Polícia da República de Mo-

çambique (PRM) nos seus vários 

ramos, o Serviço Nacional de In-

vestigação Criminal (SERNIC), 

a Direcção Nacional de Identi-

ficação Civil e o Serviço Nacio-

nal de Migração (SENAMI). 

Estes dois últimos sectores têm 

sido frequentemente abalados 

por escândalos de emissão ilegal 

e indevida de bilhetes de identi-

dade, passaportes e documentos 

de autorização de residência para 

estrangeiros. Tornam-se, por isso, 

facilitadores de vários tipos de 

ras no Parlamento. Antes de ser 

levado à Defesa, era o Primeiro-

-Secretário da Frelimo em Sofa-

la. Defesa é um sector crítico que 

vale mais pelo seu aparelho, do 

que pelo ministro. Vai substituir 

Atanásio Mtumuke, um antigo 

combatente que se mostrou inca-

paz de resolver os problemas de 

violência em Cabo Delgado, da-

das complexidades do fenómeno.  

Com 49 anos de idade e natural 

do distrito de Vilanculos, provín-

cia de Inhambane, Jaime Neto já 

ocupou a vice-presidência da Co-

missão Parlamentar da Agricultu-

ra, Economia e Desenvolvimento 

Rural na Assembleia da Repú-

blica. Em 2013, foi candidato do 

partido Frelimo à presidência do 

município da Beira onde perdeu a 

corrida para Daviz Simango.

Formado em ensino de Geogra-

fia pela Universidade Pedagógica, 

delegação da Beira, Jaime Neto 

tem a complicada missão de de-

volver o moral das forças armadas 

que, segunda consta, nos últimos 

meses têm perdido terreno a fa-

vor dos rebeldes jihadistas que 

semeiam o terror na província de 
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vice-ministra, para a Educação e 

Desenvolvimento Humano. Pro-

fessora de carreira, ela já exerceu 

as funções de directora pedagó-

gica da Escola Secundária Josina 

Machel, em Maputo. Também di-

rigiu algumas escolas privadas da 

capital. Durante o seu mandato 

como vice-ministra e ministra da 

Administração Estatal e Função 

Pública, ela esteve directamente 

imersa nos detalhes da governação 

local, o que lhe permitiu acumular 

conhecimentos e experiência que 

agora poderão ser úteis para gerir 

dezenas de milhares de escolas até 

ao nível secundário, espalhadas 

por todos os cantos do país.

Namashulua é uma mulher tra-

balhadora, atenciosa e experiente. 

Consta que numa determinada 

altura, pediu para se libertar do 

seu lugar no secretariado do Co-

mité Central da Frelimo para se 

concentrar nas já complexas tare-

fas de organização da administra-

ção pública. 

Com a sua veia de professora, 

pode se dizer que é a filha que 

regressa a casa. Mas a educação é 

um dos sectores mais caóticos do 

país, com grande falta de qualida-

de por parte dos professores e nos 

alunos colocados aos vários níveis. 

Há sérias dúvidas se Namashulua 

poderá dar a volta por cima numa 

área em que anteriores titulares 

falharam invariavelmente. Ao ní-

vel episódico será importante de-

salojar do ministério o sindicato 

de venda de exames, um enorme 

prejuízo todos os anos para o Es-

tado, que se vê obrigado a refazer 

exames que vão parar às mãos dos 

alunos antes das datas previamen-

te estabelecidas. Como no passa-

do foi preciso desmantelar o po-

deroso e lucrativo lobby do livro 

escolar e da construção de escolas 

de péssima qualidade. Quando 

há um potencial para que se ve-

nham a formar alas no governo 

Namashulua será certamente uma 

das integrantes do bloco mais 

conservador.

Margarida Talapa - Ministra 
de Trabalho, Emprego e 
Segurança Social (MITESS)  
É um dos principais rostos do 

guebuzismo na nova adminis-

tração Nyusi. Depois de ter di-

rigido a bancada parlamentar da 

Frelimo por dois mandatos, não 

se vaticinavam grandes voos para 

Margarida Talapa depois de ser a 

força de bloqueio ao debate sobre 

as dívidas ocultas, ao diálogo com 

Afonso Dhlakama e ao programa 

de descentralização preconizado 

pelo presidente Nyusi. No man-

dato passado, chegou mesmo a 

ser considerada a sua remoção de 

chefe da bancada do partido Fre-

limo.

Porém, numa clara acomodação, 

equilíbrio étnico-regionais e cor-

relação de forças dentro do par-

tido, Margarida Talapa foi indi-

cada para dirigir o Ministério de 

Trabalho, Emprego e Segurança 

Social, em substituição de Vitória 

Diogo, nomeada nesta quarta-

-feira como Secretária de Estado 

da província de Maputo.  

Há quem argumente que, com a 

nomeação de Talapa, o ministério 

deu alguns passos para trás, após 

alguns avanços com Vitória Dio-

go, sobretudo quando se pretende 

uma economia mais aberta e mais 

virada para as dinâmicas de mer-

cado. Mas há quem lhe queira dar 

o benefício de dúvida.  

Antiga militante do partido, onde 

foi uma das primeiras jovens a 

pertencer ao secretariado provin-

cial da OJM, em 1976, em Nam-

pula e chegou pela primeira vez a 

Comissão Política no 7º Congres-

so, Talapa tem o desafio de lidar 

com a questão de emprego para 

jovens.  Mas uma questão crucial 

são as duras regras contra a con-

tratação de mão-de-obra estran-

geira, um debate incontornável 

entre o Governo e o patronato. 

O recrutamento de mão-de-obra 

externa, defendem os emprega-

dores, daria mais know-how às 

empresas, mais competitividade 

e possibilitaria a criação de mais 

empregos. 

Os empregadores argumentam 

que se devia encontrar novas 

formas de ganhos para forma-

ção de mão-de-obra interna, sem 

prejudicar quem de facto queira 

investir, mesmo os pequenos in-

vestidores e não olhar apenas para 

os grandes projectos. Os lobbys  

conservadores vêem na mão de 

obra externa um entrave às suas 

próprias ambições e a ascensão a 

postos de direcção fictícios mas 

bem remunerados. Estes sectores 

reagiram em desespero quando 

o Conselho Constitucional tor-

nou ilegais os poderes do titular 

do MITESS. Os sindicatos, sem 

grande criatividade e vivendo na 

órbita do partido Frelimo, apoiam 

tradicionalmente as políticas que 

coloquem na defensiva as em-

presas e os empresários. A CTA, 

apesar do domínio da Frelimo no 

seu interior, tem um desafio im-

portante na nova titular vinda dos 

sectores mais conservadores do 

partido no poder. Uma das ques-

tões que estará claramente em 

cima da mesa é a lei de Trabalho 

revista e que, mereceu grandes in-

terrogações exactamente por par-

te dos sectores mais retrógrados 

no mundo laboral.

Vamos ver também como Mar-

garida Talapa vai lidar com a 

questão da segurança social, onde 

a ministra Vitória Diogo, apa-

rentemente, parece ter vencido a 

“guerra” no Instituto Nacional Se-

gurança Social (INSS), uma “vaca 

leiteira” da elite política ligada ao 

partido governamental. É incon-

tornável enfrentar os desafios da 

sustentabilidade do sistema de 

pensões onde são necessárias con-

tribuições mais robustas para que 

os pensionistas tenham reformas 

mais consentâneas com o nível de 

vida do trabalhador antes de ser 

pensionista. 

A província de Nampula, onde es-

tão localizadas as principais má-

quinas de “lavagem de dinheiro” 

do país, habitualmente cooptadas 

para apoiar o partido Frelimo, 

olham gulosamente para o INSS 

e para a ministra que o tutela 

como fontes potenciais de bene-

fício. No mandato anterior, um 

dos indivíduos pertencentes ao 

lobby criminoso de Nampula es-

teve por detrás da queda aparatosa 

do Nosso Banco, uma instituição 

com fortes ligações à Frelimo e ao 

INSS.

Nyelete Mondlane-Ministra 
de Género, Criança e 
Acção Social  
Não se conhecem os feitos deste 

membro da Comissão Política 

da Frelimo enquanto ministro. 

Ela transita do Ministério da Ju-

ventude e Desportos onde nunca 

brilhou, porque sempre ofuscada 

pela sua vice, a ex-basquetebolista 

Ana Flávia Azinheira. Na área da 

vimento Rural”, que foi integrado 

no Ministério da Agricultura. A 

jovem Ivete Maibasse é da casa e 

conhecedora das linhas com que 

se coze o ministério, que agora 

dirige.

Antiga directora Nacional da Ter-

ra Ambiente e Desenvolvimento 

Rural, herda um ministério que 

foi levado para outros patamares 

pelo ministro Celso Correia.

No seu discurso de tomada de 

posse do Governo, Nyusi orien-

tou a nova titular da pasta a cen-

trar suas energias na devolução da 

terra ociosa ao povo para que es-

teja ao serviço da produção, tornar 

sustentável a área de conservação 

crimes transnacionais, que vão 

desde o tráfico de drogas pesadas, 

de seres humanos e de armas. Na 

área da polícia, o novo ministro 

encontra uma força seriamente 

infiltrada por redes criminosas 

que usam a corporação para fins 

alheios aos interesses do Estado 

moçambicano. Embora tal nun-

ca tenha sido comprovado, cir-

culam informações que colocam 

elementos da PRM no centro da 

onda de raptos que se verificam 

com alguma regularidade no país, 

com maior incidência para as ci-

dades de Maputo e Matola. Even-

tualmente, terá sido a incapacida-

de de solucionar estes problemas, 

o que custou a renovação do pe-

louro a Basílio Monteiro, membro 

da poderosa Comissão Política da 

Frelimo, e um dos mais destaca-

dos candidatos à Ponta Vermelha 

em 2024.

Nascido em 1957, na Maganja 

da Costa, província da Zambézia, 

Miquidade é licenciado em Direi-

to. Formou-se também nas esco-

las da Frelimo em Nachingweya, 

na Tanzânia.

Nas suas novas responsabilidades, 

ele tem igualmente a missão de, 

socorrendo-se do seu vasto leque 

de conhecimentos e experiência 

em inteligência, procurar meios 

para devolver a paz e tranquili-

dade para o país, confrontando 

os actos de desestabilização que 

ocorrem na região centro do país 

e na província de Cabo Delgado.

Espera-se também que tenha 

punho firme para desmantelar 

os “esquadrões da morte”, que 

nos últimos anos se transforma-

ram numa sinistra força especial, 

dentro da PRM, com a missão 

de raptar, agredir e assassinar ci-

dadãos que pelas suas ideias são 

considerados incómodos para o 

regime. 

No quadro mais amplo da organi-

zação da PRM, ele tem também 

pela frente o desafio político de 

conseguir a reintegração dos ho-

mens da Renamo, no quadro do 

processo de Desmilitarização, 

Desmobilização e Reintegração 

(DDR).

A grande incógnita é se os inte-

resses criminosos instalados no 

ministério o deixarão ter sucesso 

na sua missão. Outro desafio é o 

espaço de manobra que terá face 

a um comandante das forças poli-

ciais que adora protagonismo.

Carmelita Namashulua-
Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano 
Transita de titular do Ministério 

da Administração Estatal e Fun-

ção Pública, onde se iniciou como 

Juventude, um sector estratégico, 

não são conhecidas quaisquer ini-

ciativas desta ministra. Conside-

rada no meio desportivo, como a 

“ministra corta-fitas”, contribuiu 

com algumas acções práticas no 

desporto, através de uma busca 

de apoios às selecções nacionais. 

Com este “background” Nyelete 

Mondlane é um verdadeiro “che-

que em branco” na nova pasta de 

Género, Criança e Acção Social, 

um ministério que, de acordo com 

os princípios, objectivos, políticas 

e prioridades definidos pelo Go-

verno, dirige e coordena a exe-

cução das políticas de género, da 

criança e da acção social do país. 

Recentemente e após vários lob-

bies de organizações não gover-

namentais, a Assembleia da Re-

pública aprovou por unanimidade, 

a Lei de Prevenção e Combate às 

Uniões Prematuras, que proíbe 

na sua totalidade que menores de 

18 anos de idade se envolvam em 

uniões prematuras. É um desafio 

para a nova ministra o acompa-

nhamento da sua aplicabilidade, 

sobretudo, numa sociedade con-

servadora e com práticas retró-

gradas.  

Ivete Maibasse-Ministra da 
Terra e Ambiente
Desta vez o ministério aparece 

sem a componente de “Desenvol-

estimulando o sector privado, mi-

tigar desastres climáticos e apos-

tar na educação ambiental. 

A área do meio ambiente é fon-

te de receitas para muitos países 

e é desejável que Moçambique 

embarque também nessa linha. 

Da nova ministra, espera-se par-

cerias inteligentes em diferentes 

domínios do seu ministério para 

que sirvam de renda a diferentes 

famílias fazendo com que entre na 

agenda presidencial de promoção 

de emprego. A reciclagem de re-

síduos sólidos para produção de 

energia ou adubos para agricul-

tura entre outros são um grande 

desafio. 

A conservação da biodiversidade, 

que conta com o apoio do sec-

tor privado, é outra inesgotável 

fonte de receitas, mas é preciso 

continuar a ser implacável para 

com os furtivos. O ministro Celso 

Correia conseguiu incutir no PR 

a agenda de conservação. Houve 

avanços na luta contra a destrui-

ção da floresta moçambicana e 

na caça furtiva. É importante que 

não se percam esses ganhos

Mas é preciso coragem e garra 

da jovem ministra para colocar 

ordem no sindicato madeireiro, 

controlado pelas elites ligadas ao 

partido. O anterior titular da pas-

ta, Celso Correia, desencadeou a 

operação tronco que culminou 

com apreensão de elevadas quan-

tidades de madeiras depois usa-

das para a produção de carteiras 

escolar. A nova ministra é jovem 

e espera-se que triunfe. Mas é im-

portante que haja um pulso forte 

por detrás para dar cobertura a 

acções decisivas na luta pela con-

servação e preservação do meio 

ambiente que conta com inimi-

gos poderosos. A começar pelos 

sectores corruptos e influentes no 

partido Frelimo e o aparelho judi-

cial, muito vulnerável nos distritos 

do interior.  
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Governadores inauguram novo ciclo
Por Argunaldo Nhampossa

Nesta quinta-feira, 
o Presidente da 
República, Filipe 
Nyusi,  empos-

sou os Secretários de Es-
tado Provinciais.

Para a Província de Nias-

sa, Nyusi foi ao Comi-

té provincial do partido 

Frelimo em Inhambane 

buscar Dinis Chambiua-

ne Vilanculos, que exercia 

as funções de Primeiro-

-secretário na chamada 

terra de boa gente. Antes 

de abraçar a política acti-

va, Vilanculos era quadro 

da educação, primeiro 

como docente e depois 

como director de algumas 

escolas no distrito de Vi-

lanculos. 

O então vice-ministro 

Secretários de Estado Provinciais  
da Educação e Desenvolvimen-

to Humano, Armindo Ngunga 

foi destacado para a problemá-

tica província de Cabo Delgado. 

Ostentando o título de professor 

catedrático, Armindo Ngunga é 

especialista em línguas bantus. 

Antes de chegar ao Ministério 

de Educação pelas mãos de Fili-

pe Nyusi, dirigiu a Faculdade de 

Letras da Universidade Eduardo 

Mondlane. Entre os meses de 

Agosto e Outubro de 2019, Ar-

mindo Ngunga foi governador 

interino de Cabo Delgado em 

substituição de Júlio Parruque, 

dispensado para efeitos de cam-

panha eleitoral na província de 

Maputo.

Mety Gondola, o voluntarioso se-

cretário-geral da Organização da 

Juventude Moçambicana (OJM), 

depois de vários anos de hossanas 

às lideranças partidárias, foi final-

mente compensado. Gondola vai 

representar o chefe de Estado na 

província de Nampula, uma pro-

víncia onde a Renamo governa 

cinco municípios. 

Até bem pouco tempo era di-

rectora provincial de Educação 

e Desenvolvimento Humano 

de Cabo Delgado, agora, Judith 

Emília Mussacula Faria, vai as-

sumir as funções de secretária de 

Estado na província da Zambézia 

enquanto que para a província de 

Tete segue Elisa Zacarias.

Stela da Graça Pinto Novo Zeca 

deixa o cargo de governadora da 

província de Gaza para represen-

tar o chefe de Estado em Sofala.

O deputado e chefe da Primeira 

Comissão da Assembleia da Re-

pública, Edson Macuácua, o pai 

biológico da primeira versão do 

tristemente célebre G40, um gru-

po criado para glorificar os feitos 

de Guebuza/Frelimo e diabolizar 

a oposição, assume as funções de 

secretário de Estado na província 

de Manica. Em alguns círculos, 

a indicação de Macuácua (eram 

lhe atribuídos outros voos) para 

Manica é interpretado como uma 

despromoção por causa do seu 

papel sobre as chamadas dívidas 

ocultas na primeira comissão da 

AR. 

Para a província de Inhambane, 

Filipe Nyusi foi buscar a filha do 

falecido veterano da Frelimo Ra-

fael Maguni. Trata-se de Ludmila 

Wwaa Rafael Maguni que deixa a 

direcção do Instituto Nacional do 

Governo Electrónico (INAGE) 

para seguir à terra da boa gente. 

Dentre várias funções assumidas 

pela actual secretária de Estado 

da província de Inhambane, des-

taca-se o cargo de Directora Na-

cional-Adjunta de Tecnologias de 

Informação e Comunica-

ção e Projectos no Minis-

tério da Ciência e Tecno-

logia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional.

Para a província de Gaza 

segue o jurista e buro-

crata do partido Frelimo, 

Amosse Macamo.

Vitória Diogo deixa o 

Ministério de Emprego, 

Trabalho e Segurança 

Social para assumir as 

funções de Secretária de 

Estado na província de 

Maputo. Para a cidade 

de Maputo, Filipe Nyu-

si será representado por 

Sheila de Lemos Santa-

na Afonso, ex. Secretária 

Permanente dos ministé-

rios da Justiça e da Terra, 

Meio Ambiente e De-

senvolvimento Rural.  

Foi, esta quarta-feira, em-
possado o primeiro grupo 
de Governadores eleitos 
no quadro da descentrali-

zação resultante dos consensos 

alcançados no diálogo entre o 

Governo e  a Renamo. Este gru-

po entra em cena com poderes 

relativamente amputados, fazen-

do sobressair a figura do Secretá-

rio de Estado.  O presidente da 

República, Filipe Nyusi, apelou 

aos 10 empossados para busca-

rem soluções para os problemas 

das populações locais, a serem 

cada vez mais interventivos e não 

ficar a espera de orientações para 

trabalhar. 

O processo de descentralização 
ainda é alvo de várias críticas vis-
to que a figura outorgada o poder 
pelo voto popular parece ser me-
nos relevante em relação a figura 
do Secretário de Estado na pro-
víncia, nomeada pelo presidente 
da República. 
Até 2024, com a eleição dos ad-
ministradores distritais, os Go-
vernadores províncias correm 
sérios riscos de não ter território 
para governar. Uma nota do Co-
mando Geral da PRM enviada 
aos comandantes das subunida-
des da Unidade de Protecção de 
Altas individualidades (UPAI), 
tornada pública na tarde desta 
quarta-feira, instrui a afectação 
do  dispositivos de segurança 
como escolta, ADC e protecção 
no local de trabalho e residên-
cia dos Secretários de Estado na 
província, mantendo para o go-

vernador o ADC e protecção na 

residência, facto que rebaixa esta 

figura. Ademais os palácios pro-

víncias que outrora eram desti-

nados ao Governador deverão ser 

cedidos aos Secretários de Estado 

na província.  

 Os poderes da governação des-

centralizada passam a resumir-se 

a matérias relacionadas com agri-

cultura, pesca, pecuária, silvicul-

tura, segurança alimentar e nu-

tricional. Contempla igualmente 

a gestão de terra, na medida a 

determinar por lei; transportes 

públicos, na área não atribuída 

as autarquias; gestão e protecção 

do meio ambiente; florestas, fau-

na bravia e áreas de conservação; 

habitação, cultura e desporto;  

saúde no âmbito dos cuidados 

primários; educação, no âmbito 

do ensino primário, ensino geral e 

da formação técnico profissional, 

entre outros. 

Um novo decreto que regula-

menta o funcionamento dos ór-

gãos de governação descentrali-

zados, aprovado pelo Conselho 

de Ministros, em Dezembro, do 

ano passado, camuflou as compe-

tências do Secretário de Estado 

atribuindo-lhes o papel de acom-

panhar e verificar o cumprimento 

das decisões emanadas do gover-

no central e local: garantir a apli-

cação, na circunscrição territorial 

da autarquia loca, das leis, regu-

lamentos e actos administrativos 

emanados dos órgãos do Estado, 

entre outros. 

Os órgãos de governação descen-

tralizadas estão sujeitos a tutela 

administrativa  que é exercida 

pelo Conselho de Ministros, po-

dendo ser delegada ao ministro 

que superintende a área de admi-

nistração local e ao Secretário de 

Estado na Província. 

Sejam autónomos 
No acto de tomada de posse o 

presidente da República Filipe 

Nyusi disse que, por se tratar de 

uma nova realidade nunca antes 

vivida no país, é preciso que os 

novos dirigentes dominem antes 

de mais os instrumentos legais de 

Nome da Província Governador

Niassa Elina Judite da Rosa Victor Massengele

Cabo Delgado Valige Tauabo

Nampula Manuel Rodrigues Alberto

Zambézia Pio Augusto Matos

Tete Domingos Juliasse Viola

Manica Francisca Domingos Tomás

Sofala Lourenço Ferreira Bulha

Inhambane Daniel Francisco Chapo

Gaza Margarida Sebastião Mapanzene Chongo

Maputo Província Júlio José Parruque

modo permitir coabitação entre 

os diferentes órgãos existentes na 

província como autárquicos e se-

cretário de Estado. Clarificou que 

as províncias é que passam a ter 

descentralização, mas Moçambi-

que prevalece um só. 
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FUNDAÇÃO MASC 
RESULTADOS DO ENGAJAMENTO 
AOS NÍVEIS LOCAL E PROVINCIAL

-
zembro de 2019, o seu Plano Estratégico que vigorou no período de 2015 a 2019. Neste interregno a Fundação MASC 
contou com a colaboração de instituições públicas a todos os níveis (central, provincial, distrital e local), doadores in-
ternacionais, Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações não-governamentais (ONG), sector privado, entre 
outros. 

No contexto do engajamento a nível local, a Fundação MASC privilegiou o trabalho com os grupos informais e Organi-

nível local entre a comunidade e os líderes locais, assim como com representantes do governo local. 

Província de Niassa
-

bre o impacto dos grupos de 
interesse no distrito de Ma-

os manifestos eleitorais

A mesa-redonda acima supra-
citada decorreu no dia 10 de 
Outubro de 2019 no distrito de 
Majune, no âmbito da imple-
mentação do projecto “Criação 
de federações dos grupos de 
interesse no distrito de Majune” 
pela ESTAMOS e tinha como 

-
pacto da contribuição dos gru-
pos de interesse para a gover-
nação local, bem como sobre 
as inquietações da comunidade 
local e como estas podem ser 

partidos e outros concorrentes 
às eleições gerais e de 15 de 
Outubro de 2019.

-
nâmicas dos grupos e sua par-
ticipação na governação local, 
tanto o Governo e os órgãos 
de administração da Justiça 
como os líderes tradicionais 

-
-

tivas na medida em que, com 
-

teresse nas comunidades, os 
membros das comunidades:

 Participam no levanta-
mento das preocupações 

das comunidades e como 
resultado foi elaborado 
um Manual de Desenvol-
vimento das Comunida-
des que espelha as suas 
perspectivas em cinco 
anos e é usado como fer-
ramenta de consulta na 

 O Governo recebe infor-
mação a partir dos grupos 
de interesse das comuni-
dades para dar resposta 
aos casos e problemas 
comuns encaminhados 

 Os grupos de interesse 
divulgam os direitos e de-

 Houve uma evolução na 
procura dos serviços pú-
blicos e da administração 
da justiça graças ao tra-
balho de sensibilização 
dos membros dos grupos 
e aos debates realizados 
nas comunidades e na 
Rádio Comunitária envol-
vendo a Procuradoria dis-
trital, PRM, Conservatória 
dos Registos e Notariados 
e Instituto de Patrocínio e 

 As pessoas da comunidade 
aprenderam a valorizar os 
partos institucionais, o en-
sino, a saúde, entre outros.

O evento, considerando o mo-
mento político, serviu também 

para os grupos de interesse 
advogarem a favor do distrito, 
apresentando, as preocupa-
ções e/ou necessidades do dis-
trito aos partidos políticos para 
inclusão nos seus manifestos. 

Participaram 56 pessoas, das 
quais 10 mulheres. Destaca-
-se o procurador-chefe distri-
tal, representantes do Tribunal 
Distrital, Polícia da República 
de Moçambique, Conservató-
ria dos Registos e Notariados, 
IPAJ, membros do governo 
distrital, chefes e lideres co-
munitários, membros dos gru-
pos de interesse de Majune, 
entre outros.

Seguindo o sucesso do Muni-
cípio de Boane no que tange 
a participação dos cidadãos 
no processo de Orçamentação 

-
tado da contribuição da asso-
ciação “Brotar Moçambique” 
e seus parceiros, a Fundação 
MASC continuou com acções 
de advocacia junto aos municí-
pios do país para a promoção 
e adopção do OP, alcançando 
os seguintes resultados:

-

“

Juntos pela boa governação.

No âmbito da implementação 
do projecto “Melhorar a par-
ticipação e engajamento dos 
munícipes nos processos de 
governação de água e sanea-
mento através de fortaleci-
mento de comités de água” na 
vila municipal de Mandimba, 
província de Niassa a Clean 
My Village, organização imple-
mentadora, apresentou o seu 
projecto ao Conselho Munici-
pal, Assembleia Municipal, lí-
deres comunitários e religiosos 
de Mandimba em Setembro de 
2019.

Como resultado da conscien-
cialização feita sobre a ne-
cessidade de introdução e 
implementação do Orçamento 
Participativo aos actores acima 
citados, o governo municipal 
manifestou abertura e interesse 
em acolher a implementação 
do Orçamento Participativo e 
destacou-se o bairro de Nau-

-
ciário da prática do Orçamento 
Participativo em 2020.

SAMCom- Cuamba: Na ad-
-
-

da Cidade de Cuamba

O Comité de Monitoria de 

Responsabilização Social de 
Cuamba, designada SAMCOM 
Cuamba, no âmbito das acções 
de advocacia junto ao Con-
selho Municipal da cidade de 
Cuamba, Província de Niassa 
para a implementação do Or-
çamento Participativo obteve 
como resultado, o compromis-
so do Conselho Municipal na 
alocação de 1.500.000,00Mt 

-

no Plano Economico e Social 

-
-
-

O Comité de Monitoria de 
Responsabilização Social de 
Lichinga, designada SAM-
COM Lichinga no âmbito das 
acções de advocacia junto ao 
Conselho Municipal da Cida-
de de Lichinga, Província de 
Niassa para a implementação 
do Orçamento Participativo 
teve como resultado, um pare-
cer favorável para que o pro-
jecto seja implementado na 
referida autarquia, no âmbito 
da XII Sessão Ordinária do 
Conselho Municipal da Cidade 
de Lichinga, alargada a outros 
quadros, realizada no dia 04 
de Dezembro de 2019.
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É 
à moçambicana. Em Ou-
tubro mataram com armas 
de fogo, num abominável 
crime de sangue que chocou 

o país e o mundo. Mas dois meses 

depois, em Dezembro do mesmo 

ano, foram promovidos dentro da 

mesma corporação que se quer, 

aos olhos do público, comprome-

tida com o combate ao crime que, 

na prática, parece que compensa. 

É o mais recente capítulo sobre 

a trágica história do assassinato 

do activista Anastácio Matavele, 

morto por agentes de elite da Po-

lícia da República de Moçambique 

(PRM).

Promessa feita, promessa cumpri-

da. Foi o que aconteceu aos agentes 

que eliminaram, fisicamente, Anas-

tácio Matavele. Nas edições de 11 

de Outubro e 1 de Novembro do 

ano passado, o SAVANA escre-

veu que os agentes da Polícia que 

assassinaram Anastácio Matavele 

não tinham recebido qualquer valor 

monetário pela missão, mas “ape-

nas promessas de promoção”, caso 

a operação se concretizasse. 

Esta decisão foi tomada no dia 

19 de Setembro de 2019, durante 

o encontro que decidiu o destino 

de Anastácio Matavele, onde se 

encontravam os cinco agentes e 

os seus respectivos comandantes e 

mais um alto funcionário do Esta-

do que até aqui ainda não foi iden-

tificado. Era essa pessoa que dava 

senhas de combustível aos agentes 

para o abastecimento da viatura 

para o cometimento de crimes.

As revelações de que não foram 

“dado dinheiro, mas apenas pro-

messas de promoção” profissional 

foram dadas por Edson Silica e 

confirmadas por Euclídio Mapu-

lasse, dois operacionais envolvidos 

no assassinato de Matavele, duran-

te as audições perante o juiz de ins-

trução e a Procuradora, Elécia Ber-

ta Bernardete Putite dos Santos.

Dois meses e 20 dias depois de 

concretizada a operação, três dos 

cinco agentes que balearam Mata-

vele viram suas promessas concreti-

zadas a 27 de Dezembro de 2019. 

Foram promovidos. Edson Silica, 

ora detido, a aguardar pelo julga-

O despacho do Comando-geral leva a estampa do comandante Bernardino Rafael

Assassinos de Matavele promovidos 

mento, foi promovido ao cargo de 

Sub-Inspector da Polícia, enquanto 

Euclídio Mapulasse (também na 

cadeia) e Agapito Matavele, ainda 

foragido, foram elevados às catego-

rias de sargentos da Polícia, confor-

me se pode atestar dos Despachos 

nº6412/GCG/2019 e nº6447/

GCG/2019, todos assinados a 27 

de Dezembro pelo Comandante 

Geral da Polícia, Bernardino Ra-

fael. O primeiro despacho nomeia 

sub-inspectores e o segundo sar-

gentos.

No primeiro despacho, Bernardino 

Rafael atribui “a patente de Sub-

-Inspector da Polícia, na Escala 

Média, com efeitos imediatos, aos 

membros da PRM abaixo indica-

dos...” E um desses promovidos é 

Edson Cassiano de Lacerda Silica, 

o nº5 da lista da Província de Gaza, 

com o código 09851485. Edson Si-

lica era o condutor da viatura usada 

para assassinar Anastácio Matavele.

No segundo despacho, o coman-

dante geral da Polícia atribuiu “a 

patente de Sargento da Polícia, na 

Escala Média, com efeitos imedia-

tos, aos membros da PRM abaixo 

indicados...” Dos 15 Sargentos 

indicados, dois deles estão envol-

vidos no assassinato de Matavele, 

nomeadamente Agapito Alberto 

Matavele, nº2 da lista de Gaza, 

com código 12862529, e Euclídio 

Eugénio Mapulasse, nº7 da lista de 

Gaza, com código 09861562. Fo-

ram nulos vários esforços de obter 

um comentário do Comando Geral 

da Polícia sobre este assunto. 

Agapito Matavele era, na operação 

para assassinar Anastácio Matavele, 

o comandante do pelotão e foi ele 

que deu ordens para que os seus co-

legas disparassem contra a vítima. 

Após o acidente de viação, ele con-

seguiu se escapulir, fugindo com 

duas armas de fogo que tinham 

sido levantadas por ele do arsenal 

do comando da UIR, entre os dias 

19 e 25 de Setembro de 2029.

Por seu turno, Euclídio Mapulas-

se, também foi dos que saíram ile-

sos do acidente mas que viria a ser 

detido pela Polícia, por ordens da 

Segunda Esquadra, no quartel da 

Unidade de Intervenção Rápida, 

onde estava afecto. 

Os outros dois agentes, nomea-

damente Nóbrega Chaúque e 

Martins Wiliamo, só não foram 

promovidos porque morreram no 

acidente, poucos minutos depois de 

terem assassinado  Matavele.

O cumprimento das promessas, 

dois meses e meio depois, só vem 

consubstanciar a relevância da mis-

são de eliminar fisicamente o cida-

dão Anastácio Matavele e a pressão 

de que o comandante do Pelotão, 

Agapito Matavele, se vinha quei-

xando que sofria dos seus patrões, 

até aqui desconhecidos.

Tentativa de esconder Agapito 
Matavele 
Há um esforço enorme para que 

Agapito Matavele, o comandante 

do pelotão da Polícia que assassi-

nou Anastácio Matavele, não seja 

encontrado. Tudo indica que os 

mandantes do assassinato e algu-

mas figuras da Polícia têm conhe-

cimento sobre a sua localização. 

A primeira tentativa de esconder 

Agapito foi do Comando Geral 

da Polícia que, no seu comunicado, 

de 8 de Outubro, um dia depois da 

ocorrência, reportou que “o homi-

cídio qualificado (foi) perpetrado 

por cinco indivíduos, sendo quatro 

agentes da Polícia da República de 

Moçambique, afectos a subunidade 

de Intervenção Rápida-Gaza, em 

serviço no Grupo Operativo Espe-

cial e um civil, todos devidamente 

identificados nos autos”. Mas, con-

forme provamos, o civil referido 

pela Polícia é, na verdade, Agapito 

Matavele. 

O SAVANA, na sua edição de 11 

de Outubro, desmentiu o comu-

nicado da Polícia e revelou que 

Agapito Matavele “não é um civil, 

é mesmo membro da Polícia, afec-

to a UIR”. Revelou ainda que ele 

encontrava escondido na cidade de 

Chókwè, sua terra natal.

Neste momento, contaram-nos 

fontes próximas à sua família, Aga-

pito Matavele encontra-se refugia-

do na residência de um familiar em 

Tembisa, arredores de Joanesburgo, 

na vizinha República da África do 

Sul.

*colaboração 

Por Armando Nhantumbo e 
Lázaro Mabunda*

Comandante Geral, Bernardino Rafael

Edson Silica

Anastácio Matavele
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Entre 2018 e 2019, a WLSA Moçambique, em parceria com a 
Associação Sócio Cultural Horizonte Azul e a Kutenga, com 
apoio da Fundação MASC, implementaram na Cidade de Ma-
puto, no bairro da Polana Caniço, um projecto denominado 
“Maputo Cidade Segura Livre de Violência Sexual contra 
Mulheres e Raparigas”. Esta iniciativa surge em resposta aos 
vários casos de violência sexual que têm sido registados nos 
últimos anos no país e no mundo, e que dada a forma como são 
percebidos e tratados, têm chamado à atenção da sociedade.  
Com o objectivo de melhorar a compreensão deste fenómeno 
bem como os mecanismos de resposta às vitimas deste tipo de 
crime, realizou-se no dia 24 de Setembro de 2019, no Hotel Ra-
dsson, Cidade de Maputo, a Conferência Distrital de Repúdio 
à Violência Sexual praticada contra a Mulher e Rapariga.  
Desta sessão saiu uma carta dirigida ao Município de Mapu-
to visando chamar a atenção da edilidade para o problema da 
segurança na Cidade e como esta tem afectado Mulher e Ra-
pariga.  
 
CARTA PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE MAPUTO
Nós, representantes de várias instituições e organizações, 
reunidos conjuntamente com autoridades do Município, 
da Saúde, da Educação e da Justiça, queremos deixar 
aqui um forte apelo para que o problema da violência 
sexual, que tanto afecta as vidas de mulheres e crianças, 
seja colocado como prioridade na agenda local. 
Com efeito, nenhum tipo de violência é tão danoso e pre-
judicial como a violência sexual que cerceia vidas e opri-
me, tanto em casa como nos espaços públicos. Ela é tão 
perniciosa à vítima que compromete o seu desenvolvi-
mento saudável, podendo deixar marcas profundas que 
podem durar por toda a vida. 
É tempo de dizer basta! Os crimes que acontecem dentro 
de casa não devem mais ser acobertados. A cidadania das 
mulheres não termina quando franqueiam os limites da 
casa. Por isso, é obrigação do Estado, tendo em atenção 
o princípio da universalidade, garantir a efectiva protec-
ção dos Direitos Humanos das mulheres e das raparigas 
onde quer que estas se encontrem.
Nas escolas, o assédio e a violência sexual estão a atin-
gir proporções escandalosas, sem que se vejam medidas 
adequadas por parte do Ministério de tutela. Muitas me-
ninas desistem de estudar ou então o tempo que passam 
na escola é dos mais penosos das suas vidas. Dada a assi-
metria de poder nas relações pedagógicas, a prevalecen-
te impunidade dos que perpetuam o assédio e questões 
que envolvem relações de género, os professores sentem-
-se no direito de violar as alunas, trocando sexo por nota.
A falta de condições sanitárias e o baixo nível de segu-
rança nos bairros é outra ameaça que afecta grande parte 
de raparigas que frequentam o curso nocturno. Muitas 
meninas caminham sozinhas em ruas sem iluminação 
nas viagens de ida e volta da escola, o que as torna vul-

nerável a ataques de criminosos. 
Nesta situação o medo é um factor sempre presente 
(quase trezentos e sessenta e cinco dias por ano) e que 
propicia o insucesso escolar.
Por outro lado, as ruas devem ser lugares tanto de ho-
mens como de mulheres. As mulheres devem poder 
vestir-se como melhor se sentem, sem serem ameaçadas, 
devem poder andar por qualquer parte da cidade e a 

homens é que devem ser ensinados a respeitar as mu-
lheres. Nenhum homem serve de medida à liberdade de 
uma mulher, somos todos iguais.
Queremos mulheres livres e homens respeitadores. Que-
remos direitos iguais em casa, na escola, no trabalho, nas 
ruas e em todo o lado. Direitos iguais para que as mu-
lheres possam decidir sobre as suas vidas, contribuindo 
para um futuro melhor do país. 
A nossa indignação como cidadãos e cidadãs é grande. 
Em Moçambique estatísticas tem mostrado que a violên-
cia contra mulheres tem a tendência de aumentar. São 
vários relatos que passam na rádio, televisão, jornais e 
outros meios de comunicação. Só na quadra festiva de 
Dezembro de 2015 a Janeiro de 2016 foram anunciados 
pelo sector de saúde 130 casos de crimes de violação se-
xual de menores nas unidades sanitárias de todo país. 
Desse número mais da metade eram menores de 15 anos. 
Segundo a mesma fonte, este aumento representava 42% 
(cerca de 91 casos) em relação ao ano de 2014. Desde lá 
a esta parte as agressões não param de aumentar. São 
corpos e corpos que se largam nas ruas a noite e vidas 
cicatrizadas deixadas sem nenhuma esperança. Este é 
um dado preocupante para um país que é signatário de 
vários tratados e protocolos internacionais que visam à 
protecção das mulheres e raparigas.

-

das pessoas. Neste caso, o orçamento municipal, a políti-
ca de transporte ou o planeamento urbano em si deve re-

Um município seguro e livre de violência sexual não se 
consegue por exclusão ou afastamento dos mais vulne-
ráveis do centro urbano. Muito menos apostando na ver-
ticalização de edifícios altos na área central da cidade. 

respeitem os Direitos Humanos das pessoas.
Esperamos que este encontro possa ter resultados con-
cretos nos planos de acção aos vários níveis e que o en-
gajamento das e dos participantes se traduza em tomada 

-
res da sociedade.

Maputo aos 24.09.2019

SOCIEDADE CIVIL APELA AO GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO PARA 
PROTECÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES E RAPARIGAS
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Garrafas, tampas plásticas, 
pratos, copos, talheres 
descartáveis, canudos, 
sacolas, embalagens plás-

ticas ou restos de comida. O que 

mais parece uma descrição de um 

depósito de lixo é a triste realida-

de que se vive, nos últimos dias, na 

praia Costa do Sol, em Maputo.

As elevadas temperaturas que se 

fazem sentir na capital moçambi-

cana arrastam multidões de pes-

soas que procuram se refrescar e se 

divertir na praia da Costa do Sol.

Sucede que os utentes, que às ve-

zes permanecem no local até ao 

anoitecer, levam consigo diversos 

produtos alimentares, desde co-

midas a bebidas. Mas, na azáfama 

que caracteriza o local, poucos são 

aqueles que se preocupam com a 

higiene, acabando por descartar 

restos de produtos no chão.

Nem mesmo a presença de con-

tentores de lixo inibe os muníci-

pes de jogar o lixo no chão. É o 

caso de Cesaltina Muchanga, que 

encontramo-la a jogar uma garrafa 

plástica.

Quando questionada sobre o por-

quê desta postura, Cesaltina Mu-

changa respondeu: “a praia já está 

suja, então, eu não vejo nenhuma 

diferença entre jogar o lixo no chão 

e depositar numa lata de lixo”.  

Atitudes como a de Muchanga são 

bastante frequentes entre os uten-

tes, como nos conta Maria Amélia, 

vendedeira naquele local. 

“Muitos dos que vêm aqui à praia 

têm o hábito de jogar o lixo no 

chão. Nós, quando chegamos de 

manhã, temos de varrer e depois 

montar as nossas bancas, para co-

meçar o negócio, mas à medida que 

os clientes vão chegando, nem pa-

rece que varremos”, contou.

O depósito de lixo no chão é tão 

frequente na Costa do Sol que al-

guns munícipes o fazem de forma 

natural, ignorando todas as conse-

quências daí decorrentes.

Quem já sentiu na pele uma das 

consequências deste fenómeno é 

Tomás Muhate, residente no bair-

ro de Laulane que, em 2018, sofreu 

uma lesão no pé quando caminha-

va pela praia da Costa do Sol. 

“Eu fui à praia para me divertir 

e saí de lá carregado por pessoas, 

porque o corte era tão grande que 

eu nem conseguia andar”, disse.

 À semelhança de Muhate, Neina 

Fernando carrega marcas do des-

leixo dos utentes em relação aos 

resíduos sólidos. Conta que con-

traiu uma infecção resultante do 

contacto com a água suja da praia.  

 
Fazemos o nosso trabalho
Israel Muandula, Fiscal de limpeza 

do Conselho Municipal de Mapu-

to, afecto ao Distrito Kamavota, 

contou ao SAVANA que a gestão 

do lixo na praia da Costa do Sol 

é diária, e os agentes de limpeza 

tudo têm feito para mantê–la lim-

pa, tanto é que existem grupos des-

tacados até mesmo aos domingos. 

Munícipes de Maputo ignoram contentores na praia

A costa do lixo

Muandula diz ainda que por causa 

da quadra festiva as más práticas 

em relação a higiene agravaram-se 

bastante, razão pela qual mesmo 

com a existência de contentores 

verificaram-se muitos casos de 

utentes que preferiram descartar o 

lixo no chão. 

No período da manhã esta situa-

ção, segundo conta Muandula, não 

acontece, mas no final do dia, in-

contáveis são os casos de cidadãos 

que ignoram totalmente os con-

tentores. “No período da manhã, 

as pessoas deitam o lixo nos locais 

apropriados, mas ao entardecer e 

no período da noite, fazem total-

mente o contrário”, disse.

De acordo com o nosso entrevista-

do, a reversão deste cenário passa 

pelas campanhas de sensibilização. 

“As campanhas de sensibilização 

são o principal instrumento que 

deve e se tem usado para parar es-

tas situações”, referiu.

Falta educação ambiental
Para a ambientalista Regina Cha-

rumar, a situação que se vive na 

Costa do Sol é fruto da falta de 

educação e consciência ambiental. 

“Temos ainda um caminho pela 

frente para que tais elementos es-

tejam inseridos na sociedade e que 

as pessoas assumam um compro-

misso e responsabilidade com o 

ambiente”, explicou.

A ambientalista vê falta de espírito 

de pertença sobre os espaços públi-

cos e o cuidado por eles. Por isso, 

“ainda temos situações como estas, 

em que, apesar de haver depósitos 

de lixo, continuamos a ver pessoas 

deitarem o lixo no chão”, indicou 

a fonte.

A ausência da educação ambiental 

é também apontada pela bióloga 

marinha, Laura Chiluvane, como 

sendo o factor principal que faz 

com que as pessoas não abracem 

boas práticas em relação ao descar-

te de resíduos sólidos.

“Há falta de educação ambiental. 

Nem todas as pessoas sabem da 

real importância de depositar os 

resíduos sólidos em locais apro-

priados”, disse.

Chiluvane diz ainda que a educa-

ção ambiental deve ser mais abran-

gente e muito bem especificada, 

num processo em que as pessoas 

não só terão noção da importância 

do depósito correcto do lixo, mas 

também saberão dos seus impactos 

e consequências.

“Não basta somente dizer as pes-

soas para não descartarem o lixo na 

costa ou no mar. A educação am-

biental tem de ser acompanhada de 

todo um aprofundamento acerca 

do assunto. As pessoas podem, sim, 

compreender que sujam a praia ou 

a cidade, mas não compreendem 

que daqui a algum tempo poderão 

sofrer consequências muito fortes”, 

esclareceu.

Atitude simples, porém 
devastadora
A simples atitude de jogar o lixo no 

chão, que parece bastante inofensi-

va, pode trazer consequências de-

vastadoras, que vão desde os pro-

blemas de saúde para os utentes até 

ao desequilíbrio do próprio meio 

ambiente, como explica a ambien-

talista Regina Charumar.

“Os impactos são diversos, come-

çando pelos acidentes aos proble-

mas de saúde, bem como questões 

relacionadas com alterações climá-

ticas e perda de espécies importan-

tes para o ecossistema e equilíbrio 

ambiental. Há uma série de pro-

blemas respiratórios que resultam 

da poluição originada pelo lixo, 

há problemas como cólera, malá-

ria, entre outros que advêm da má 

gestão do lixo”, apontou a ambien-

talista.

Por seu turno, a bióloga Laura 

Chiluvane afirma que o depósito 

em locais inapropriados vai impac-

tar nas mudanças climáticas. 

A nossa fonte acrescenta ainda que 

o problema dos resíduos sólidos 

não é unilateral. 

A preocupação não reside somen-

te no facto das pessoas jogarem o 

lixo na costa, no mar ou até mesmo 

nas redondezas das suas casas, mas 

também no escoamento deste mes-

mo lixo ao mar, por meio das águas 

da chuva.

“Todos os resíduos sólidos que 

descartamos, por mais que seja em 

nossas próprias casas, nossos bair-

ros ou em lugares relativamente 

distantes do mar, estes, serão es-

coados ao mar, por causa da inter-

ligação existente entre os rios e os 

sistemas marinhos”, indicou.

A bióloga diz que a redução da 

qualidade e quantidade do pesca-

do, a contaminação da água do mar 

e de algumas espécies marinhas, 

constituem as principais conse-

quências do descarte incorrecto 

dos resíduos sólidos na praia.

Apostar na educação 
São várias as medidas que, segundo 

a ambientalista Regina Charumar, 

podem ser tomadas como forma de 

consciencializar e mitigar esta prá-

tica proveniente da falta de postura 

urbana por parte dos munícipes, 

mas a educação é a principal. 

“É necessário resgatar práticas 

educativas nas nossas famílias e 

precisamos de ter educação am-

biental no currículo escolar”, disse.

Mas para a especialista, a educação 

por si só não será suficiente. “Pre-

cisamos criar meios: depósitos de 

lixo ou contentores suficientes nos 

espaços públicos para que os cida-

dãos possam fazer o uso”, acrescen-

tou.

Já a bióloga Laura Chiluvane en-

tende que se deve apostar mais 

numa melhor gestão de resíduos 

sólidos. Para ela, não basta a colo-

cação de latas de depósito de lixo, 

mas também, pensar-se em boas 

formas de tratamento. E um me-

lhor tratamento seria o reaprovei-

tamento destes resíduos como se 

tem feito com o plástico. 

Campanhas de sensibilização
Nos últimos tempos, tem se veri-

ficado uma preocupação crescente 

por parte de sectores pró-ambiente 

em relação a sensibilização de as-

suntos ligados ao meio ambiente e 

reciclagem do lixo.

O projecto “Praia zero” é um exem-

plo desta iniciativa. Trata-se de um 

projecto criado com o objectivo de 

proteger e conservar o meio am-

biente ao longo da faixa costeira 

da capital moçambicana, através 

das componentes de educação e 

sensibilização ambientais, gestão 

sustentável dos resíduos produzi-

dos e gerados na praia, bem como 

a conservação das componentes 

ambientais.

O mesmo é financiado pelo Porto 

de Maputo e a multinacional Hei-

neken Moçambique e implemen-

tado pela cooperativa Ntumbu-

luku, uma associação de educação 

ambiental.

Com apoio do Município de Ma-

puto, a iniciativa foi lançada no fi-

nal de Dezembro de 2018.

O Praia Zero simboliza a intenção 

de começar do zero, já que limpa-

rá as areias do plástico e do vidro e 

recomeçará com uma praia limpa.

O mesmo conta, desde o início, 

com os vendedores informais. 

A Associação de Vendedoras de 

Frango e Magumba (AFRAMA). 

Esta, por sua vez, estará no centro 

da educação dos cidadãos. 

O projecto está também a tentar 

encontrar uma solução para me-

lhorar as condições higiénicas nas 

quais o alimento é comercializado.

Um outro projecto é o movimento 

Relações Públicas de Moçambi-

que, que tem levado a cabo cam-

panhas ou jornadas de limpeza. 

O movimento surgiu em 2017 e é 

constituído por estudantes univer-

sitários de Relações Públicas.

Em datas comemorativas, este 

movimento tem se notabilizado 

em acções de limpeza na praia 

da Costa do Sol com o intuito de 

contribuir para um meio ambiente 

saudável. A última jornada de lim-

peza na Costa do Sol teve lugar a 

26 de Setembro, data em que se co-

memorava o Dia Internacional de 

Relações Públicas. (Hilária Langa)Regina Charumar

Promover a educação e consciência ambiental para acabar com o lixo na praia
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Este texto analisa o discurso de Sua Excelência o Senhor Presiden-

te da República na tomada de posse no dia 15 de Janeiro de 2020. 

Primeiramente, o OMR afirma que os aspectos referidos no dis-

curso estão em consonância com os estudos e, sobretudo, com as 

propostas e sugestões, expressos em inúmeros dos seus textos resul-

tantes de pesquisas e assentes em evidências de terreno. Ressaltam-

-se os seguintes aspectos referentes à agricultura.

Primeiro, o discurso começa com as palavras sector familiar, fun-

damentando posteriormente as razões da prioridade. O OMR tem 

insistido na prioridade deste sector, por razões óbvias, principal-

mente: (1) pelo número de famílias (perto de 70% da população), 

cujos rendimentos dependem essencialmente da agricultura, sendo, 

por isso, crucial para a redução da pobreza e criação de emprego e 

de trabalho; (2) porque produzem mais de 95% dos bens alimenta-

res essenciais, tendo, por isso, contribuindo, de forma fundamental, 

para o combate à desnutrição crónica e para a segurança alimentar; 

(3) responde rapidamente aos incentivos de mercado, aumentando 

a produção de bens de exportação (algodão, caju, feijões, tabaco, 

gergelim, entre outros); (4) pelos sistemas de produção que, em 

contextos estabilizados, são a base para os equilíbrios ecológicos 

e de resiliência ambiental. O OMR tem ressaltado a secundariza-

ção do sector familiar nas políticas públicas. É tempo de mudar. O 

importante é como mudar e integrar o sector familiar com mais 

produtividade e inovação.

Segundo, alocação de 10% do orçamento público para a agricul-

tura, em cumprimento da Declaração de Maputo, em 2003. Este 

tema esteve presente em muitos textos, debates e reuniões com mi-

nistérios, directa e indirectamente, relacionados com a agricultura. 

Surge agora a orientação presidencial. Não tem mais sentido fazer 

artifícios contabilísticos para demonstrar que a agricultura já rece-

bia 10% (e mais) do orçamento. O OMR entende os 10% como 

os recursos atribuídos aos ministérios relacionados com o sector 

(MASA e MITADER). 

Terceiro, prioridades no sector agrário. A questão central, agora, é 

assegurar a alocação efectiva desses recursos, e como estes se dis-

tribuem no orçamento para a agricultura. E o discurso também 

contém algumas precisões neste aspecto, ressaltando a investigação 

agrária aplicada, a extensão agrária, o financiamento à produção (o 

OMR ressalta nos seus textos, os serviços do Estado de apoio à pro-

dução, incluindo os serviços de sanidade vegetal e animal), a comer-

cialização e a agro-indústria, e, que, para o efeito, são necessários 

investimentos de modernização do sector. Na implementação será 

fundamental a decisão sobre opções entre a alocação ao orçamento 

corrente e de investimento e entre os órgãos centrais e locais 

DESTAQUE RURAL Nº 78
16 DE JANEIRO DE 2020

AGRICULTURA NO DISCURSO DE TOMADA DE POSSE 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

DIRECÇÃO DO OMR
Quarto, Terra, onde se evidencia a necessidade de mais celeridade 

na atribuição dos DUAT, como forma de assegurar maior estabili-

dade e a introdução de um sistema de informação electrónica como 

medida de transparência e o equilíbrio entre produção, energia re-

novável e conservação dos recursos florestais e faunísticos. A terra 

tem sido objecto de estudos desde que o OMR foi criado.

Quinto, embora não estivesse na parte do discurso sobre agricul-

tura, a descentralização de poderes, funções e recursos, para o nível 

local parece fundamental, sobretudo as de extensão agrária, apoio à 

produção (incluindo a sanidade vegetal e animal e a fiscalização) e 

alguns aspectos da gestão de recursos naturais).

O OMR considera ainda que o discurso deveria orientar para a 

organização dos diferentes tipos de produtores como forma de 

criar os mecanismos de inclusão construtiva nos debates, pesquisa, 

implementação das orientações presidenciais e dos programas do 

Governo. Não obstante a diversidade das organizações da socieda-

de civil, elas são, e podem ser ainda mais, parceiros importantes na 

gestão governativa. O OMR espera que o próximo governo asse-

gure a prestação de serviços públicos básicos nas zonas rurais redu-

zindo as desigualdades de acesso e com mais qualidade, como na 

saúde, educação, abastecimento de água, energia, etc., progressiva-

mente assentes na concepção de desenvolvimento rural integrado.

Após as directivas e linhas de orientação governativa segue-se a 

implementação. Certamente que existirão dificuldades, forças de 

bloqueio e escassez de recursos. A implementação requererá co-

ragem, mudanças de concepção de desenvolvimento, criatividade, 

adaptação das burocracias com mais eficácia e eficiência, opções de 

políticas públicas, formas e métodos de governação, incentivos aos 

produtores e quadros, em especial para os técnicos que trabalham 

no terreno. 

O OMR, antes do anúncio da estrutura do Governo, aguarda que 

exista um único ministério para o sector, juntando, grosso modo, os 

ministérios da Agricultura e Segurança Alimentar e da Terra Am-

biente e Desenvolvimento Rural (possivelmente com o ambiente 

não incluído).

O Observatório do Meio Rural não pode deixar de afirmar que 

os aspectos referidos no discurso têm sido os pontos essenciais na 

pesquisa, nos debates públicos e nas reuniões com diferentes mi-

nistérios. Isso encoraja-nos para o prosseguimento do trabalho, as-

segurando, sempre, assim como frisado no discurso, a liberdade de 

expressão e escrita, o respeito pela diferença e guiados pelo que 

pensamos ser importante e construtivo para a agricultura, o meio 

rural e Moçambique.
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Entre Maio e Novembro de 
2017, estava Isabel dos Santos 
no último terço do seu man-
dato à frente da petrolífera es-

tatal angolana, a Sonangol, quando a 

empresa transferiu, pelo menos, 115 

milhões de dólares de fundos públicos 

para a conta de uma empresa offshore 

no Dubai. Este é apenas um dos casos 

revelados pela investigação feita por 

um consórcio internacional de jorna-

listas. 

Trata-se de Luanda Leaks, que é o 

resultado de uma investigação jorna-

lística a esquemas de enriquecimen-

to de Isabel dos Santos, filha do ex-

-presidente angolano, José Eduardo 

dos Santos, e o marido, o empresário 

congolês Sindika Dokolo, por um 

consórcio internacional de jornalistas, 

a partir de cerca de 715 mil ficheiros 

obtidos através de uma organização de 

proteção de denunciantes em África.

Durante oito meses, jornalistas de 34 

órgãos de informação de vários paí-

ses, que cooperam através do Con-

sórcio Internacional de Jornalismo de 

Investigação (ICIJ), analisaram 356 

gigabytes de dados que somam os do-

cumentos sobre os negócios de Isabel 

dos Santos entre 1980 e 2018.

O consórcio identificou mais de 400 

empresas às quais Isabel dos Santos 

está ou esteve ligada nos últimos 30 

anos, incluindo 155 portuguesas e 99 

angolanas e 14 moçambicanas. Até ao 

final de 2019, Isabel dos Santos detin-

ha participações em 169 sociedades 

em 22 países, com Angola (81), Por-

tugal (22) e Moçambique (05) sendo 

que as restantes nove participações es-

tão em nome do esposo. A maior parte 

(87) é da área financeira, seguindo-se 

o consumo (26) e as telecomunicações 

(13).

O caso Luanda Leaks, como está a ser 

referido na imprensa internacional, 

mostra como a filha do ex-presidente 

da República de Angola terá desviado 

fundos públicos para contas de empre-

sas offshore. 

O Expresso refere-se a um esquema de 

ocultação que começou a ser montado 

assim que Isabel dos Santos foi no-

meada pelo pai para gerir a Sonangol. 

A transferência de 115 milhões de dó-

lares foi justificada como pagamento 

de serviços de consultoria prestados à 

Sonangol, sendo que essas transferên-

cias tiveram como destino uma conta 

bancária de uma companhia offshore, 

a Matter Business Solutions, controla-

da pelo principal advogado da empre-

sária angolana, o português Jorge Brito 

Pereira.

O dominó começou a cair e nunca foi 

difícil adivinhar que viria o tempo. Du-

rante quase quarenta anos à frente de 

Angola, o presidente José Eduardo dos 

Santos constituiu uma oligarquia que 

se alimentou fartamente dos recursos 

nacionais, mas o inevitável esgotamen-

to do consulado, as contradições entre 

cleptocratas ou a pressão popular para 

a democracia acabaram por se impor. 

João Lourenço em acção
João Lourenço teve de afirmar o seu 

poder, protegendo-se do clã Dos San-

tos, a desesperante falta de recursos 

em tempos de petróleo barato obrigou 

ao esforço de recuperação de capitais, 

o povo exigia medidas contra o saque 

e, assim, o dominó desabou. Mas, ao 

desfazer-se, desencadeou uma curiosa 

valsa de justificações em Portugal.

Isabel dos Santos tem uma riqueza 

calculada em mais de dois  mil mi-

lhões de euros, segundo a revista For-

bes. São valores que têm em conta as 

participações da empresária angolana 

em empresas e sociedades conhecidas. 

No entanto, o património da empresá-

ria e do marido é um mistério, já que 

o casal praticamente não tem bens 

em seu nome. Através dos documen-

tos do Luanda Leaks, o Expresso e a 

SIC descobriram parte dessa imensa 

fortuna.

Dinheiro do petróleo 
angolano 
José Carlos de Castro Paiva é um an-

golano de Golungo Alto, da provín-

cia angolana de Kuanza-Norte, que 

começou a carreira no mercado ban-

cário português e passou a actuar no 

governo de Angola, logo após o país 

se ter tornado independente, em 1975. 

Em 1976, já ocupava uma cadeira no 

importante Ministério de Recursos 

Minerais e Petróleo, de onde subiu 

posições até ocupar o posto de chefe 

do departamento de comercialização. 

Era uma época de ascensão para a in-

dústria petrolífera nacional: há regis-

tos de exportação de petróleo angola-

no desde o século 18, mas foi a partir 

da década de 1960 que a produção de 

facto escalou, culminando com a cria-

ção da estatal Sonangol – em 1975. 

O petróleo passou de coadjuvante na 

economia angolana para representar 

cerca de um terço do PIB do país. 

Hoje, Angola é o segundo maior ex-

portador da África, atrás da Nigéria, 

e faz parte da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEC). 

Os passos seguintes de Castro Paiva, 

que se tornou um homem de confian-

ça do presidente José Eduardo dos 

Santos, foram justamente na Sonangol 

– ele ocupou o cargo de director-geral 

da empresa na filial do Reino Unido 

entre 1987 e 2012 e, depois, perma-

neceu como administrador não exe-

cutivo da estatal. Ao mesmo tempo, a 

partir de 1999, assumiu posições im-

portantes no Banco Angolano de In-

vestimentos (BAI), o primeiro banco 

privado do país, mas cujo sócio maio-

ritário é a própria estatal de petróleo 

Sonangol.

A relação entre ambas as empresas é 

íntima – e problemática. Em 2010, 

uma investigação do Senado dos Es-

tados Unidos apontou que executivos 

da Sonangol ocupavam cargos-chave 

no BAI e que o próprio Castro Paiva 

detinha 18,5% das acções do banco a 

partir de empresas offshore com o ob-

jectivo de “não atrair atenção indeseja-

da” à sua participação no banco, segun-

do o Senado americano. Por meio das 

empresas offshore, Castro Paiva teria 

alcançado o posto de sócio maioritário 

do banco.

Foi na Sonangol que Castro Paiva teve 

ligação directa com Isabel dos San-

tos, filha mais velha de José Eduardo 

dos Santos. Segundo investigação do 

Luanda Leaks, recursos desviados da 

filial da Sonangol no Reino Unido – 

da qual Castro Paiva foi director e, em 

seguida, administrador – chegavam 

à offshore Investec das Ilhas Maurí-

cias: justamente a empresa operada 

por Leonard Cathan, especialista em 

transacções financeiras que trouxe o 

dinheiro de Castro Paiva à Paraíba. 

Da Investec, o dinheiro da Sonangol 

seria usado por Isabel dos Santos para 

remunerar ilegalmente executivos da 

própria estatal, à época presidida por 

ela mesma, que apoiariam a sua direc-

ção à frente da petrolífera.

Com um património estimado em 

US$ 2,3 mil milhões, Isabel dos San-

tos entrou para o noticiário financei-

ro como a primeira mulher bilionária 

da África e a mais rica do continente. 

Além de ter dirigido a Sonangol, ac-

tuou junto à Sodiam, estatal de dia-

mantes, possui uma joalharia suíça, é 

dona de uma rede de supermercados e 

tem participação em empresas como a 

Unitel (de telecomunicações), a ZAP 

(canal de TV) e o banco privado BIC. 

Mais recentemente, Isabel também 

tem aparecido no noticiário pela sus-

peita de ter desviado mil milhões de 

dólares de recursos públicos para a sua 

fortuna pessoal. 

Ao final de Dezembro do ano passado, 

a Procuradoria-Geral da República de 

Angola confiscou bens e contas bancá-

rias de Isabel, do seu marido congolês, 

Sindika Dokolo, e de Mário Leite da 

Silva, presidente do Banco de Fomen-

to de Angola. Já a Polícia Judiciária 

portuguesa interceptou uma trans-

ferência de 10 milhões de euros que 

ela tentava enviar à Rússia por meio 

da Sonangol e da Sodiam, estatal de 

diamantes. A filha mais velha do ex-

-presidente angolano deixou de viver 

no país há um ano.

Em entrevista ao Financial Times 

em Janeiro, Isabel disse estar em um 

inespecífico “país africano”, enquanto 

uma reportagem do jornal português 

Expresso afirmou que ela possui resi-

dência fixa em Dubai, nos Emirados 

Árabes. 

O “Luanda Leaks” coloca Isabel dos 

Santos como pivô de uma série de ma-

nobras irregulares que também teriam 

contado com o apoio do seu marido 

Sindika Dokolo e de entidades e pes-

soas ligadas aos seus negócios. A em-

presária continua a tratar as denúncias 

como um “ataque político orquestrado” 

para a “neutralizar”, e lembra que o seu 

partido MPLA terá eleições em 2021.

USD 55 milhões por um 
apartamento em Mónaco  
Isabel dos Santos e o seu marido, 

Sindika Dokolo, desembolsaram 55 

milhões de dólares para comprar um 

A descoberta da misteriosa fortuna de Isabel dos Santos
luxuoso apartamento, em 2015, no 

edifício Petite Afrique, no Móna-

co, revela o jornal Expresso. Quem o 

construiu foi a Fine Properties Mon-

te-Carlo (FPMC), empresa que junta 

os irmãos Andrea e Pierre Casiraghi, 

filhos da princesa Carolina, ao grupo 

italiano Pizzarotti.

O edifício, com dez andares, foi um 

dos mais importantes projectos imo-

biliários da família Casiraghi. Custou 

cerca de 450 milhões de euros, tem 

piscina e vista sobre o Mediterrâneo. 

O sexto andar ficou para Isabel dos 

Santos e Sindika Dokolo, que o ad-

quiriram discretamente: não em nome 

pessoal, mas através da empresa malte-

sa Athol Limited, segundo consta nos 

documentos do Luanda Leaks.

À Radio France Internationale (que 

faz parte do consórcio internacional 

de jornalismo de investigação), um dos 

vigilantes do Petite Afrique confessa 

que ali “a palavra-chave é confiden-

cialidade”, antes de recusar a entrada 

de curiosos no edifício. O moderno 

edifício, localizado na histórica Car-

ré d’or, de Monte Carlo, impressiona 

acima de tudo com um imponente sis-

tema de segurança 24 horas, câmaras 

de vigilância e janelas escurecidas para 

garantir o anonimato. Mas é nos anda-

res superiores que o luxo atinge o seu 

auge: “piscina privativa na cobertura, 

spa com salas de massagem, enormes 

apartamentos duplex, um por andar, 

e janelas deslizantes com vista para o 

mar azul do Mediterrâneo”, descreve 

ainda a Rádio France (RFI).

O contrato de venda do apartamen-

to, noticiado pela RFI, descreve um 

amplo apartamento com hall, sala de 

jantar, com terraço virado a Sul, bi-

blioteca, dois quartos principais e ou-

tros dois quartos de serviço para em-

pregados, e direito a quatro lugares de 

estacionamento. O contrato faz parte 

do acervo de 715 mil documentos que 

integram o Luanda Leaks.

Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, 

segundo cita o Expresso, criaram a 

sociedade instrumental para o investi-

mento no Mónaco a 8 de novembro de 

2012, em Malta. A empresa que com-

prou o apartamento chama-se Athol 

Limited. Entre os responsáveis da em-

presa figuram o advogado português 

Jorge Brito Pereira e o advogado mal-

tês Noel Scicluna, antigo embaixador 

de Malta na Dinamarca, país do qual 

Sindika Dokolo tem cidadania.

Foi Jorge Brito Pereira, advogado de 

máxima confiança de Isabel dos San-

tos, que assinou o contrato de compra 

do imóvel, em Dezembro de 2015. E 

num negócio desta dimensão (mais 

de 50 milhões de dólares) as comis-

sões foram avultadas. A burocracia foi 

entregue a Nathalie Aureglia-Carusio, 

rendendo-lhe honorários de 3,2 mi-

lhões de euros por parte da Athol 

Limited. No negócio participaram 

também a Banca Popolare di Son-

drio (PBS, da Suíça) e o BPI (do qual 

Isabel dos Santos era acionista), bem 

como vários prestadores de serviços, 

entre os quais a sociedade de advoga-

dos portuguesa PLMJ (da qual Brito 

Pereira fez parte até 2016). A auditora 

PwC ficou responsável pelas contas da 

Athol.

O edifício onde está o luxuoso aparta-

mento de Isabel dos Santos chama-se 

Petite Afrique e deve o seu nome às 

plantas tropicais que aí foram coloca-

das, no projecto desenhado pelo arqui-

teto brasileiro Isay Weinfeld.

Hipocrisia portuguesa 
Em 2016, António Costa, primeiro-

-ministro de Portugal sob o receio 

da “espanholização” da banca, deu luz 

verde e “agilizou” a entrada de Isabel 

dos Santos no Banco Comercial Por-

tuguês (BCP). Caldeira Cabral chegou 

a agradecer-lhes os investimentos no 

país. Nos últimos cinco anos, incluin-

do na era de José Eduardo dos San-

tos, Augusto Santos Silva defendeu 

sempre um estreitamento das ligações 

económicas de Portugal com Angola. 

Nenhum membro do Governo algu-

ma vez criticou a empresária angolana, 

Isabel dos Santos. 

Nos últimos cinco anos, António Cos-

ta e Augusto Santos Silva nunca ati-

raram farpas ou abordaram alegadas 

ilicitudes nos investimentos de Isabel 

dos Santos, agora revelados pela inves-

tigação Luanda Leaks. 

Na realidade, em 2016, o primeiro-

-ministro fez mais do que manter a 

distância: sob o receio da “espanholi-

zação” da banca, chamou a empresá-

ria a São Bento e deu luz verde à sua 

entrada no BCP. Na época, António 

Costa esquivou-se a prestar comen-

tários sobre esta transação. Mas, de 

forma enviesada, afirmou: “Era o que 

faltava haver discriminação do inves-

timento em razão da nacionalidade.” 

Há dois anos, Manuel Caldeira Ca-

bral, então ministro da Economia do 

governo de António Costa, agradeceu 

mesmo os investimentos que a filha do 

ex-presidente de Angola fez no país 

durante o período da troika. “É nos 

momentos difíceis, de ajustamento, 

como o país passou que se vê quem 

acredita em Portugal”, disse. 

A investigação Luanda Leaks veio a 

público e os portugueses optam por 

lavar as mãos aos investimentos da bi-

lionária africana.

Contudo, as autoridades portuguesas 

tinham, de alguma forma, consciência 

ou conhecimento das ilegalidades da 

empresária angolana Isabel dos San-

tos. Porventura, até de outros casos. 

Todavia, não há qualquer registo da 

existência de tal preocupação. Sequer 

na parte do mandato do anterior Go-

verno em que, em Angola, era Presi-

dente José Eduardo dos Santos. (Em 

2016, Carlos César, num congresso do 

MPLA, quando ainda José Eduardo 

dos Santos era presidente em Ango-

la, chegou a dizer “o MPLA e o PS 

têm trilhado um caminho comum, um 

continuado diálogo político e uma co-

laboração concreta em áreas de inte-

resse mútuo).”

A 26 de Setembro de 2017, ou seja, a 

meio da passada legislatura de Antó-

nio Costa , João Lourenço sucedeu a 

José Eduardo dos Santos na liderança 

de Angola. Em todo o caso, o discur-

so político, relativamente a Isabel dos 

Santos, manteve-se. Portugal correu o 

risco de hostilizar a mulher mais rica 

de África ou potenciais investidores 

angolanos.

Em Setembro de 2019, Santos Silva, 

de visita oficial a Angola, lembrou 

como, durante a crise económica por-

tuguesa, muitas empresas que perde-

ram mercado encontraram em Angola 

alternativas. 

Reacção de Isabel de Santos 
Empresária angolana nega que de-

núncias sejam verdadeiras e salienta 

que documentos vazados foram “ile-

galmente pirateados”. 

A multimilionária pretende recorrer à 

justiça internacional para defender-se 

contra as acusações de enriquecimento 

ilícito à base de corrupção, nepotis-

mo e desvio de dinheiro para paraísos 

fiscais. A empresária fez chegar uma 

nota a alguns veículos de imprensa, e 

desde domingo defende-se das acusa-

ções via a rede social Twitter.

Isabel dos Santos acusou o ICIJ de se 

basear em suposições. “O ICIJ afirma 

que os negócios que construí e os in-

vestimentos que fiz foram à conta dos 

angolanos. Mais uma vez, uma alega-

ção extremamente séria e ainda assim 

nenhuma das supostas provas com-

provam isto” (sic), defendeu a antiga 

presidente da Sonangol.

Para a empresária, em momento al-

gum o ICIJ tentou provar que os seus 

esforços comerciais foram feitos à cus-

ta dos angolanos. “Em vez disso, focam 

em aspectos individuais e privados e 

transações comerciais são seleciona-

das e reportadas de forma selectiva e 

tendenciosa de forma a inserirem-se 

na narrativa pré-construída do ICIJ, 

organização que está a ser usada como 

representante numa luta para neutrali-

zar adversários políticos e vozes alter-

nativas”, lê-se no comunicado.

“Mais de 700 mil documentos foram 

ilegalmente pirateados dos meus es-

critórios há sete meses e transferidos 

para uma organização pouco conhe-

cida sediada em Paris, de onde foram 

enviados para o ICIJ”, sustenta a em-

presária.

“Quem beneficia disto? [...] Procura-

rei repor a verdade dos factos e lutar 

através dos tribunais internacionais 

para defender o meu bom nome”, diz a 

empresária no comunicado, salientan-

do que não identificou em nenhuma 

reportagem algum comportamento 

ilegal da sua parte.

A filha do ex-Presidente José Eduardo 

dos Santos reiterou que sempre traba-

lhou “dentro da lei” e que todas as suas 

“transações comerciais foram aprova-

das por advogados, bancos, auditores e 

reguladores”, lê-se no comunicado.

Efeitos do vazamento 
O banco EuroBic decidiu terminar a 

“relação comercial com entidades con-

troladas pelo universo da accionista 

Isabel dos Santos e pessoas estreita-

mente relacionadas” à empresária. A 

atitude da instituição é um dos pri-

meiros efeitos concretos do escândalo 

“Luanda Leaks” na vida empresarial 

de Isabel dos Santos.

O EuroBic indica que “a percepção 

pública de que o banco possa não 

cumprir integralmente as suas obriga-

ções pelo facto” de Isabel dos Santos 

ser uma “acionista de referência” como 

motivo para o corte de relações comer-

ciais.

O banco adianta que “os pagamentos 

ordenados pela cliente Sonangol à 

Matter Business Solutions respeita-

ram os procedimentos legais e regu-

lamentares formalmente aplicáveis” 

no que concerne à prevenção de bran-

queamento de capitais.

O Procurador Geral da República de 

Angola, Helder Pitta Grós, admitiu a 

possibilidade de emitir um mandado 

de captura internacional da empresá-

ria Isabel dos Santos. A declaração foi 

feita ao jornal português Expresso - 

um dos órgãos de imprensa que divul-

gou as matérias do “Luanda Leaks”.

Os organizadores do Fórum Econó-

mico Mundial em Davos, na Suíça, 

vedaram a sua presença no evento 

apesar de uma das suas empresas, 

Unitel, ser uma das principais patro-

cinadoras do evento. 

Noutra vertente, Jaime Esteves deixou 

de liderar departamento de fiscalidade 

da PricewaterhouseCoopers (PwC), 

firma que trabalhava com Isabel dos 

Santos. 

Jaime Esteves, “partner” da PwC, lide-

rava o departamento de fiscalidade em 

Angola e Portugal. Contactado, disse 

que a decisão se enquadra na “serie-

dade das alegações” do Luanda Leaks.

Isabel dos Santos constituída arguida 

Isabel dos Santos está constituída 

arguida por suspeitas de má gestão e 

desvio de fundos no decurso da sua 

passagem pela petrolífera estatal So-

nangol, anunciou esta quarta-feira a 

Procuradoria-Geral da República de 

Angola. 

O anúncio partiu do procurador-geral 

angolano, Hélder Pitta Grós, em con-

ferência de imprensa em Luanda.

Segundo o procurador-geral, o pro-

cesso de inquérito, instaurado após 

uma denúncia do presidente do con-

selho de administração da Sonangol, 

Carlos Saturnino, foi já convertido em 

processo-crime. E Isabel dos Santos 

não é a única arguida.

Sarju Raikundalia, ex-administrador 

financeiro da Sonangol, Mário Leite 

da Silva, gestor de Isabel dos Santos e 

presidente do Conselho de Adminis-

tração do BFA, Paula Oliveira, amiga 

de Isabel dos Santos e administradora 

da NOS e Nuno Ribeiro da Cunha 

são igualmente arguidos no processo. 

Estão todas ausentes de território an-

golano, assinalou Hélder Pitta Grós.

Isabel dos Santos diz-se vítima de um 

ataque político e considera as alega-

ções de que é alvo “completamente 

infundadas”. Promete “lutar nos tribu-

nais internacionais”. 

O inquérito à gestão de Isabel dos 

Santos na petrolífera estatal angola-

na, que decorreu de junho de 2016 a 

novembro de 2017, foi aberto após o 

sucessor, Carlos Saturnino, levantar 

suspeitas relativas a “transferências 

monetárias irregulares ordenadas pela 

anterior administração da Sonangol e 

outros procedimentos incorretos”.

“Neste momento, a preocupação é 

notificar e fazer com que venham 

voluntariamente à justiça”, vincou o 

procurador-geral angolano, acenando 

em seguida com a possibilidade de vir 

a recorrer a instrumentos legais como 

mandados de captura internacionais.

Pitta Grós disse ainda que Isabel dos 

Santos nunca manifestou directamen-

te interesse em colaborar com as au-

toridades angolanas: “Na prática nada 

aconteceu, por isso não podemos con-

firmar que ela esteja disposta ou não a 

negociar, o quê, em que termos, era ne-

cessário que fosse mais explicita caso 

seja a sua vontade”.

O 
império empresarial da bilionária angola não 

excluiu Moçambique. Isabel dos Santos jun-

tamente com o esposo, Sindika Dokolo tem 

interesses económicos em várias sociedades, 

sobretudo no ramo energético e de telecomunicações. 

Recorde-se que, em 2010, Isabel dos Santos, através 

da Uni-Telecomunicações perdeu o concurso da ter-

ceira operadora de telefonia móvel para a Movitel, 

uma empresa participada pela vietnamita, Vietel, e 

pela SPI, a holding do partido Frelimo. A Uni-Tele-

comunicações apresentou a proposta financeira mais 

alta (usd32 milhões), mas foi derrotada na proposta 

técnica pela Movitel 

Isabel dos Santos e o marido, Sindika Dokolo cria-

ram a MTSAR SA que alberga a ZAP, provedora de 

serviços de televisão por satélite. A ZAP tem estado 

a ganhar terreno em Moçambique por albergar a tv 

brasileira Globo, famosa pelas suas telenovelas e o 

campeonato de futebol português. Faz grande con-

corrência a sul-africana Multichoice.   

Indirectamente, Isabel dos Santos e marido tem vá-

rios interesses na Efacec, Petrogal, Galp Buzi, Moça-

mgalp, IPG GALP Beira, Coral FLNG (gás de Ro-

vuma), o Banco Comercial de Investimentos (BCI) 

e a importadora estatal de combustíveis, a IMPO-

PETRO.  

No projecto Coral Sul FNLG, na área 4 da Bacia de 

Rovuma, entra indirectamente através da Galp Ener-

gia, empresa portuguesa onde detém participações. A 

Galp Energia controla 10% na Mozambique Rovu-

ma Ventures (MRV), consórcio que explora a área 4.

No BCI, os interesses são via BPI, banco que controla 

30% das acções da instituição bancária moçambicana. 

Outra empresa é a Efacec. Recentemente, a Efacec 

ganhou um concurso público para a compra e cons-

trução duma central solar, num custo de 56 milhões 

de dólares americanas.      

A Efacec foi selecionada para o contrato de engenha-

ria, compra e construção para operação e manutenção 

(O&M) de uma central solar de 41 MWp [potência 

instalada], localizada em Metoro, província de Cabo 

Delgado.

A infraestrutura, inserida numa área de cerca de 138 

hectares, possui uma capacidade de produção de 68 

GWh por ano e deverá iniciar a produção de energia 

elétrica no final de 2020.

O projecto foi desenvolvido pela Neoen, conjunta-

mente com EDM, através da empresa ‘Central Solar 

Metoro’.

O contrato com a Efacec “inclui o fornecimento do 

EPC (engenharia, compras e construção) completo, 

incluindo a interconexão, em alta tensão, à subestação 

da EDM e garantias associadas à operação da central 

de energia solar, bem como um contrato de longa du-

ração para a operação e manutenção (O&M) daquela 

infraestrutura.

Interesses empresariais de Isabel 
dos Santos em Moçambique

Isabel dos Santos e o marido construíram um império de mais de dois biliões de dólares com mais de 400 empresas e subsidiárias 
em 41 países
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No dia 18 de Dezembro de 2019, a Sociedade Aberta 
(SA), realizou na Província de Maputo, o Seminário 
sobre o emprego com o lema “Que políticas e ferra-
mentas formular para gerar e aumentar o emprego para 
os jovens?”. 
O Seminário foi orientado pelos seguintes objecti-
vos, geral: analisar as condições existentes para a 
criação e aumento de emprego para os jovens (ho-

-
-

sibilidades que oferece para a criação e aumento de 
-

cais e outras ferramentas que os Governos descen-
tralizados podem implementar para a geração e au-

da empregabilidade dos jovens.  
Estes objectivos foram operacionalizados através de 

-
-

tado por Michael Sambo, professor universitário e 
pesquisador do IESE; “Estrutura da economia mo-
çambicana e oportunidades para a criação e aumen-

Ibraimo, pesquisador do IESE; “Medidas e instru-
mentos para a promoção de emprego para jovens”, 
apresentado por Lisete Jamal; e “Política e ferramen-
tas para o aumento de emprego em Moçambique”, 
apresentado por Patrício Timir, em representação do 
Instituto Nacional de Emprego (INEP). 

CONCEITO DE EMPREGO E SUAS IMPLICA-
ÇÕES NA SUA PROCURA - Michael Sambo
A discussão deste painel centrou-se em torno da dis-
tinção do conceito de trabalho versus emprego, sua 

A apresentação mostrou que analisando a questão 

-
teja ligado ao sistema social de acumulação, as 

-
tabilidade e reprodução do capital, ou seja, en-
quanto as famílias buscam satisfação, através 
de salário justo e aceitável, estabilidade no em-
prego, vantagens apropriadas, segurança, saú-
de e processos adequados, as empresas buscam 
a realização de receitas, sua manutenção vanta-

josa e crescente no Mercado num processo sim-
biótico desigual;

-
mente encorajado, principalmente devido às 
incertezas e inseguranças, este pode ser mais 
rentável, agradável e garantir maior liberdade.

O conceito de emprego está subjacente à oferta da 
força de trabalho a outrem mediante uma remune-
ração. 
Apesar do emprego traduzir o modelo padrão de 
acumulação social, com o incremento das exigências 

-
culdades de acesso ao emprego, e às transformações 
socioeconómicas, o trabalho autónomo tende(rá) a 
ganhar maior importância. Por conseguinte, será o 
trabalho autónomo que irá gerar oportunidades de 
emprego adicionais na economia e promover em-
pregos dignos.

ESTRUTURA DA ECONOMIA MOÇAMBICA-
NA E OPORTUNIDADES PARA A CRIAÇÃO E 
AUMENTO DE EMPREGO PARA JOVENS 

Este painel destacou as diferentes fases da economia 
moçambicana, a saber:

a economia de Moçambique cresceu em média 

apresentada como um exemplo de sucesso na 
promoção de rápido crescimento económico 
numa taxa de crescimento.

-
to económico desacelerou, tendo a economia 

Entretanto, apesar do elevado crescimento que se re-
gistou, a economia não foi capaz de gerar emprego 
massivo. A incapacidade da economia de Moçambi-
que de gerar emprego é consequência da sua estru-
tura económica e o seu padrão de acumulação. 

-

-
tação, ou seja, apenas extrai-se e não se processa os 
recursos. A economia especializada na exportação 

recursos são exportados antes de serem proces-
sados;

SEMINÁRIO SOBRE O EMPREGO 

“QUE POLITICAS E FERRAMENTAS FORMULAR PARA GERAR E AUMENTAR 
O EMPREGO PARA OS JOVENS?”
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internacional e pouco para a economia local; 

consumo e matéria-prima, que não estimula a 
geração de emprego e produção interna; 

como alternativa a substituição de importações 
(neste âmbito, Moçambique importa produtos 
feitos e apenas faz acabamentos).  

Por forma a inverter o cenário exposto, precisa-se 
-
-

vestimento público e eliminação dos incentivos 

MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA A PROMO-
ÇÃO DE EMPREGO PARA JOVENS - Lisete Jamal
Esta apresentação trouxe os seguintes elementos:
A problemática de emprego preocupa a todos os 
países. Entretanto, outros países têm adoptado as 
seguintes estratégias:

auto-emprego;

empresas;

de permitir que mais pessoas trabalhem;

Para a promoção de emprego para os jovens, ne-
cessita-se de se articular o seguinte:

-
tituições de ensino e empregadores de modo a 
reduzir o gap (lacuna) entre as habilidades de-
sejadas versus habilidades adquiridas nas es-
colas;

-
ticas dos jovens, de modo que sejam protago-
nistas da sua própria aprendizagem, buscando 
habilidades que são cada vez mais desejadas 
no mundo de trabalho, mas que não sejam mi-
nistradas nas instituições de ensino;

-
prego pelos Governos.

POLÍTICA E FERRAMENTAS PARA O AUMEN-

Neste painel foi trazido o seguinte:
O Instituto Nacional de Emprego (INEP) é uma en-

de Novembro, tutelado pelo Ministério de Trabalho 

Emprego e Segurança Social. Esta presta gratuita-
mente serviços de intermediação entre a oferta e a 
procura de emprego, informação e orientação pro-

-
-

prego. 
Neste âmbito, o INEP tem vindo a desenvolver me-
didas activas de promoção de emprego, a destacar:

formação em gestão de pequenos negócios;
-

pelos vários fundos públicos e das instituições 
de microcrédito;

-
prego através da atribuição de Kits e criação de 
microempresas; 

-
vas;

contribuem na empregabilidade dos jovens.

Para apoiar o auto-emprego, o INEP prioriza cida-

(oferta de kits e criação de micro-empresas). Toda-
via, este limite de idade não se aplica a pessoas com 

Esta entidade tem - se deparado com os seguintes 

-
cas como meio de aproximar os serviços públi-
cos de emprego aos utentes;

cooperação nacional e internacional nos dife-

sobre pedidos e ofertas de emprego e dissemi-
nação da informação sobre o mercado de traba-
lho.

-
mica na prestação de serviços públicos de emprego, 
através da plataforma online, em Agosto de 2017, 
o Governo lançou o Portal de Emprego. Esta ferra-
menta permite a interacção directa entre as entida-
des empregadoras e o candidato a emprego, poden-
do divulgar vagas de estágio e ou emprego, a partir 
do site: www.mitess.gov.mz/portaldeemprego.

Estiveram no seminário cerca de 100 participantes, 
dentre jovens estudantes universitários; Platafor-
mas da sociedade civil; instituições de ensino técni-

representantes de instituições públicas. 
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A 
mais patética história da ac-

tual legislatura portuguesa 

é a da dessintonia entre o 

comportamento da deputa-

da Joacine Katar Moreira e a linha 

programática do partido político que 

supostamente representa: o Livre. 

Escolhida para ser a voz da minoria 

e como símbolo que rechaçasse qual-

quer forma de exclusão, dado que 

Joacine é negra e gaga, caricatamen-

te, a deputada destaca-se por usar à 

letra a sua liberdade de voto, agindo 

contra as directrizes do seu partido – 

deste modo, e paradoxalmente, sendo 

a única deputada do Livre, ao per-

sonalizar a sua conduta ao extremo, 

está a conseguir “excluir” o Livre do 

Parlamento, deliberando sem reflec-

tir o que o movimento político que a 

projectou defende sobre as questões 

em debate. O que coloca problemas 

éticos profundos. 

E é aqui que o patético se torna trá-

gico.

Pior, quando a direcção do Partido a 

interpela, por serem discrepantes as 

posições do movimento e o voto de 

Joacine, esta grita de imediato: É ra-

cismo! Assunto melindroso, para um 

partido que se quer definir, precisa-

mente, pela oposição ao racismo. E 

mantém o partido refém duma chan-

tagem impensável. 

No fim de semana passado houve o 

Congresso do Livre e foi eleita uma 

nova direcção que quer retirar a con-

fiança política à deputada, o que vai 

ser votado nos próximos dias. Ela não 

refutou os argumentos de quem a 

acusa, limitou-se a reiterar aos gritos: 

é racismo! E fez do slogan arma. 

Joacine, como li numa boa análise, 

«alinha no que já se convencionou 

chamar de tribalismo político. Uma 

retórica cada vez mais dominante de 

uma certa esquerda, que escolheu a 

via do entrincheiramento para lutar 

e para crescer: Não és dos meus e da 

minha tribo, és o inimigo e estás con-

tra mim.» 

Dia para dia, é mais nítido que alinha 

Cristalizações
com uma esquerda radical que, can-

sada do que entende ser o passo lento 

da mudança, escolheu o confronto, a 

divisão e a exclusão para se fazer no-

tar: 

«Esta esquerda, volta o artigo, aban-

donou a mensagem universalista e a 

“clássica” ideia de luta de classes para 

escolher a via da política das identi-

dades, priorizando preocupações e 

interesses de grupos e minorias sub-

-representadas, tendo em conta a sua 

etnia, a sua religião, a sua orientação 

sexual ou cultural. Em vez de advogar 

uma política voltada para o mundo, 

entrincheira-se no que é uma abor-

dagem fechada, voltada para dentro, 

rodeando-se de uma suposta nobreza 

moral que a coloca acima de quais-

quer críticas.»

Esta atitude, egoísta, pequenina, que 

faz do “nosso problema” ressonância 

unilateral associa-se àquilo que na 

psicologia se chama a cristalização 

dos comportamentos interiores, os 

quais por sedimento transformam a 

consciência num cárcere, incapaz de 

sair da cicatriz do seu evento traumá-

tico. 

É o que acontece com Bolsonaro, a 

quem foi inculcado na juventude, 

mediante qualquer experiência trau-

mática, que os comunistas comiam 

crianças ao pequeno-almoço e que 

o socialismo era a fonte de todos os 

males e que é incapaz de ler a reali-

dade actual sem ser pelo crivo de uma 

ideologia retrógrada, com cinquenta 

anos de atraso. Está de estaca na sua 

ferida. É o equivalente àquelas pes-

soas que parecem escutar tudo o que 

lhes é dito mas no momento da acção 

comportam-se como se nada houves-

se sido dito e conversado, tendo sido 

inclusivamente aceite. O comporta-

mento nega o trabalho antecedente, 

qualquer valor da experiência ou da 

aprendizagem face ao endurecimento 

imutável das propriedades reflexivas. 

Não é por mal, é uma doença, os pen-

samentos cristalizados podem fazer 

adoecer. Se é comum termos o hábito 

mental de cristalizar, isto é, de “foto-

grafar” as coisas e fixá-las na nossa 

mente - sendo a memória a forma 

como digerimos e vamos repassando 

aquelas imagens, com tudo o que elas 

representam para nós -, o normal é 

elas irem transformando-se, como na 

resiliência onde o sofrimento se con-

verte em aprendizagem, saneando de 

si mesmo o mal, a obsessão. Quando 

não se dá esta transformação suce-

de um surto neurótico, a capacidade 

cognitiva e reflexiva diminui e ocorre 

a cristalização. E isto pode ocorrer na 

psique individual ou na colectiva.
O último livro de Toni Morrison, a 
escritora negra americana e prémio 
Nobel, alertava contra os perigos da 
cristalização do ressentimento – e 
dirigia-se abertamente à comunida-
de negra. Portanto, a cristalização da 
consciência é um perigo que rebenta 
em todos os quadrantes, seja político 
(a esquerda ou a direita, indiferencia-
damente), étnico, ou outro. Porque 
quando a cristalização aflora o pen-
samento fica redutor, maniqueísta, e 
opta por um entrincheiramento po-
pulista para lutar e para crescer: Não 
és dos meus e da minha tribo, és o 
inimigo e estás contra mim. 
Como agora acontece com Joanina 
que, sem argumentos, recorre ao fan-
tasma do seu trauma, num apelo fácil 
à identificação colectiva.
Um jovem esta semana, no fb, pediu-
-me que visitasse a sua “página”. Fui 
ver. Apresenta-se a capa do seu livro, 
que tem três temas principais: a Mãe 
África (como se a África fosse uma 
e não muitas), a escravatura (numa 
vitimização pura que o impede, por 
exemplo, de ser crítico para com o 
presente), o sofrimento colectivo (o 
de outrora, que agora deve viver no 
Paraíso) – tudo isto traduzido, como 
é habitual, em imagens-cliché onde 
a expressão literária está morta. Para 
além do alheamento às sensibilida-
des do presente, do quotidiano e dos 
problemas contemporâneos. Ele não 
sabe, este jovem, que é velho (basta-
va-lhe ler Aimé Césaire) e que está 

cristalizado. 

 

Para a maioria dos moçambicanos, é a esperança o que 

mais os tormenta. A esperança de que a sua vida um dia 

se torne melhor, que o conjunto de promessas feitas em 

cada eleição se materializem sem demora. A esperança, 

tal como a paciência, é sem dúvida uma virtude rara para pes-

soas que já esperaram mais do que o suficiente.

Mas em mais um 15 de Janeiro, lá estiveram em massa, onde 

quer que quisessem estar, para ouvir um pouco mais do mesmo, 

sem perder a esperança de que quem promete, um dia se aper-

ceberá de que o prometido é devido.

No dia 15 de Janeiro de 2015, Filipe Nyusi, assumindo pela pri-

meira vez as suas responsabilidades como Presidente da Repú-

blica, fez uma promessa pública de quebrar com a intolerância 

política que tinha sido a principal característica da sociedade 

moçambicana nos últimos anos até então.

As boas ideias mão têm cor política, dizia ele, para logo a seguir, 

ainda impelido pelo entusiasmo da ocasião, se declarar servente 

do povo, a quem chamou de seu patrão. Abriu o seu coração, e 

declarou que nele cabem todos.

Poderá haver juízos conflituosos sobre se nos cinco anos que 

se seguiram, Nyusi conseguiu responder positivamente a todas 

essas promessas. O que são factos, e por isso indiscutíveis, é 

que foi nestes cinco anos que a intolerância se tornou cada vez 

mais visível, mais sentida por aqueles que ousaram questionar 

as várias opções de governação. Alguns destes pagaram o preço 

mais alto, com as suas próprias vidas.

Se as coisas vão mudar nos próximos cinco anos, como o novo 

discurso presidencial enuncia, é o tal jogo da esperança. Esta, 

que como diz um velho ditado popular, é a última a morrer.

O que também não deve ser motivo de debate é que muita 

coisa terá de mudar para que Moçambique seja o país ideal que 

o Presidente Nyusi promete. É preciso implantar instituições 

credíveis, permitir que elas sejam geridas com independência e 

profissionalismo e evitar que elas sejam guiadas pelos interesses 

de um único partido político. 

O primeiro passo terá de ser o de uma nova abordagem no pro-

cesso de gestão de eleições, para que estas nunca voltem a ser 

motivo de conflitualidade no país. Para que a democracia ga-

nhe raízes no nosso país, é fundamental que as eleições  sejam 

geridas por uma instituição idónea, linear e livre das pressões 

políticas que a instrumentalizam para a obtenção de resultados 

pré-determinados, que não reflectem a vontade dos eleitores, tal 

como expressa nas urnas.

O sector da segurança interna merece uma reflexão muito pro-

funda. É preciso transformar a polícia num elemento que me-

rece a confiança dos cidadãos, estes, que por sua vez devem ser 

encorajados  a colaborar no combate contra o crime. Para isso 

é importante que seja tomada uma decisão corajosa para que 

o combate se inicie dentro da própria corporação, tirando do 

seio dela todos os elementos que a tornam nociva e o elemento 

número um de desconfiança dos cidadãos. Uma polícia com-

prometida com a segurança popular não pode ser um albergue 

de esquadrões da morte. 

Na justiça, é preciso reforçar a confiança dos cidadãos, respei-

tando os seus direitos e garantir que tenham acesso a uma justi-

ça célere, justa, independente e imparcial. As prisões arbitrárias 

devem ser desencorajadas e combatidas.

São estas e outras acções que nos levarão a um país ideal, onde 

estaremos todos acolhidos num único coração, como se pro-

mete.

As promessas de 
um novo começo
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Há um mal-estar na civi-

lização, para resgatar o 

título de um famoso li-

vro de Freud. Um pro-

fundo e generalizado mal-estar.

Esta é, certamente, a era da in-

segurança social total, ampliada 

pela rapidez permitida pelas 

novas técnicas de informação 

e comunicação. Era de insegu-

rança social total que tem no 

terrorismo uma das suas ala-

vancas.

Em nome de um deus, de um 

credo, de uma cartilha e, não 

poucas vezes, de uma nação, 

organizações terroristas que se 

multiplicam liquidamente pelo 

mundo assassinam o futuro e 

as suas sementes, as crianças, 

transformando medo e morte 

em cultura normalizada. 

A liberdade, a democracia, o 

direito à vida sem medo e a 

busca de um futuro mais digno 

estão verdadeiramente em peri-

go neste mundo de senhores da 

guerra e de risco sem fronteiras.

Nunca como agora foi tão difí-

cil inventar a democracia.

Mal-estar na 
civilização

A 
ideia chegou-lhe sob a for-

ma de uma sugestão, embora 

fosse claramente um ultima-

to ou na melhor das hipóte-

ses, uma ameaça velada.

O meu pai apercebeu-se disso, cla-

ramente e embora não fosse um ho-

mem de se deixar amedrontar por 

ameaças, por mais veladas ou claras 

que fossem, ou muito menos, para se 

vergar perante ordens mal dadas ou 

incongruentes, ou ainda a ultimatos, 

acabou por ceder. 

Cedeu porque as razões eram pon-

derosas: 18 meses antes, ele tinha 

perdido um filho antes de completar 

seis  meses de idade exactamente nas 

mesmas circunstâncias em que eu 

me encontrava dois meses depois de 

nascer. Isto é: nasci com baixo peso, a 

minha saúde era periclitante e os si-

nais que dava não alimentavam mui-

tas esperanças quanto a possibilidade 

de eu sobreviver. O contrário era mais 

provável. 

Aquele que viria a ser o meu padri-

nho de baptismo disse só o seguinte: 

“é melhor que você baptize o seu fi-

lho antes que aconteça o pior. Assim, 

terás a consciência tranquila sabendo 

que o caminho para o céu, estará per-

feitamente aberto para ele”. 

O meu pai cedeu a isso e cedeu tam-

bém ao facto de eu ter de ser baptiza-

do na católica romana, embora ele era 

anglicano. Cedeu também ao pedido 

do meu padrinho, que se chamava 

Pedro, para que eu me chamasse tam-

bém Pedro.

Onde ele bateu com o pé foi no pe-

dido de que no meu nome constasse 

também o Conceição, ele disse: “de-

finitivamente não, não há nenhum 

Conceição na minha família, nem na 

família da minha mulher, nem nesta 

comunidade, portanto, não há de ser 

o meu filho a abrir essa linha”. Fiquei 

registado, então, como Pedro Manuel 

Massingarrela.

O meu padrinho de baptismo era 

aquilo à que hoje se daria o nome 

de empreendedor: sobrevivia como 

pasteleiro mas, a palavra pasteleiro 

para aquela comunidade era tremen-

damente pesada, de modo que, o que 

se dizia é que ele era Pedro, o boleiro. 

De bolo naturalmente. 

Para além de fazer doces, doçarias, ele 

também fazia barrelas, com a roupa 

branca usada pela comunidade de 

colonos portugueses, pequena mas 

diligente, que povoava a zona urbana 

da nossa vila, que era afinal de poucas 

famílias: os Querinos, os Guimarães 

e os Rochas que asseguravam o trans-

porte de ligação entre as duas mar-

gens da baia, o comércio e as duas ou 

três unidades hoteleiras que existiam 

na vila.

Isto em partilha, embora desigual, 

com a comunidade de indianos e al-

guns árabes avulsos. 

Pai de quatro filhas, o meu padrinho 

tomou-me, logo, desde a mais tenra 

idade, não só, como seu afilhado, mas 

também como seu filho.   

A partir dos sete anos passei a calcor-

rear com ele as ruas da nossa pequena 

Espelho retrovisor
vila para aviar as encomendas de bo-

los e pastéis pelas casas dos brancos. 

Comecei a penetrar naquele univer-

so que era pra mim, não só estranho, 

como também, de dimensões absolu-

tamente fora do vulgar. 

Eu vivia numa casa, como quase toda 

gente, de duas divisões: quarto e sala, 

sendo que o resto era fora: a casa de 

banho, a cozinha e outros espaços 

utilitários. 

Mas aquela comunidade branca, ha-

bitava em verdadeiras mansões no 

interior das quais me sentia absolu-

tamente perdido e quase transido de 

medo, entre a vontade de sair dali fu-

gindo e o fascínio daqueles imobiliá-

rios, daquela língua, que eu só come-

çaria a compreender quando entrei 

na escola primaria aos nove anos de 

idade. 

Posto que, até essa idade, a única lín-

gua que eu falava, compreendia, na 

qual comunicava, era a materna. 

Mas quem me fascinava mesmo, era 

um tipo eremita que, sendo branco, 

não vivia na zona urbana da vila, esta-

va no alto de um outeiro a saída para 

a zona alta, ele chamava-se Mota 

Marques. E andava num Mercedes 

190, tanto quanto eu me lembro. 

Vi-o todas as vezes que eu ia lá, com 

o meu padrinho entregar a bandeja de 

bolos ou pastéis, mas nunca da boca 

dele ouvi uma única palavra, muito 

menos, um sorriso. Era para mim, a 

personificação do mistério, coisa que 

até hoje, ainda me ficou na mente e 

utilizo muitas vezes, talvez de forma 

inconsciente, como personagem nas 

minhas histórias, ou então, como a 

personificação do pesadelo nas mi-

nhas noites más. 

Tento explicar um pouco por isso, a 

faceta de empreendedor inconsisten-

te que sou hoje, passados mais de 60 

anos. Mexo em quase tudo, mas em 

quase tudo permaneço durante muito 

pouco tempo.

Estou entre as barrelas de roupa 

branca do meu padrinho, os pastéis e 

os bolos de nata e bolinhos de surra e 

também muito do carpinteiro marce-

neiro que era o meu pai, cuja grande 

paixão, como eu verificava, o de fazer 

caixões para os que o solicitavam, o 

que era frequente. 

A sua paixão verdadeira era o alam-

bique, que tinha atrás da casa,  onde 

fabricava consoante a época, o aguar-

dente de caju ou de cana. 

É uma espécie de espelho retrovisor 

que eu uso para dar sentido as mi-

nhas alucinações actuais, aos meus 

desvarios, as minhas hesitações e ao 

facto de, como diz a minha querida 

cara metade, comportar-me frequen-

temente como uma borboleta:  de voo 

errante, sem lógica, de flor em flor, a 

procura de um destino, de uma luz 

que, à medida que o tempo e a ida-

de passam, me parece cada vez mais 

distante. 

O que me deixa, perfeitamente, fas-

cinado e com uma vontade tremenda 

de continuar vivo, por tempo indeter-

minado.

Só isso é que dá sentido a minha vida.

Não deve haver dúvidas de 

que a madrugada de segun-

da-feira tenha sido a mais 

longa e dura para Isabel dos 

Santos, depois de uma reportagem 

global que empurrou para a sarjeta 

todos os argumentos de pseudo-

-empresária.

Não fosse bem treinada nas me-

lhores escolas da máfia e da maço-

naria, a menina dos ovos dourados 

enterrar-se-ia no fundo do Oceano 

Pacífico para nunca mais ser vista 

em nenhum palco deste mundo, que 

clama por justiça social.

Desavergonhada, teimosa e narci-

sista, a vilã do império voltou a re-

correr à sua narrativa de vitimização. 

Se depois do arresto dos bens em 

Angola, o argumento era a “caça às 

bruxas” ou a “perseguição política”, 

na noite diluviana, a mana Belita 

transformou-se em alvo de racismo 

dos portugueses, os colonialistas 

que nunca consentiram o enrique-

cimento de africanos na Europa, a 

antiga Metrópole. Boquiabertos, 

não percebemos se a empregadora 

de consultores portugueses se apre-

sentava como russa ou como afri-

cana mesmo. É que, no seu tempo 

de rainha, vedou a possibilidade de 

os angolanos formados entrarem no 

seu firmamento, como simples con-

sultores. Sempre os desprezou, os 

espezinhou, pois, não lhe convinha 

colocar na sua turma indivíduos com 

legitimidade de reivindicar os recur-

sos que estavam a saque.  

 Na noite amarga,  num dos muitos 

twittes que disparou a esmo, Isabel 

dos Santos dizia que, se o objectivo 

da SIC-Expresso não fosse o assas-

sinato de carácter, estes dois veículos 

do grupo Impresa teriam dedicado 

tempo a olhar para o trabalho de 

reestruturação da SONANGOL 

que ela, qual guru da gestão de ini-

gualável performance, assinou nos 

dezoito meses que esteve à frente da 

petrolífera.

 Nos delírios das respostas a quente 

que acreditou necessárias à medida 

que o tsunami ia devastando, sugeriu 

que determinadas entidades ligadas 

ao poder político recente em Angola 

deveriam ser entrevistadas pelo con-

sórcio internacional de jornalistas.

Tais entidades - deu-se ao trabalho 

de explicar - são as que integraram 

uma comissão interministerial que 

teve o propósito de acompanhar o 

trabalho de reestruturação da SO-

NANGOL. Ou seja, até na hora em 

que se afoga, a “princesa do bisne” 

quis ser ela a escrever o roteiro a se-

guir.

Esqueceu-se que um consórcio com 

a dimensão e o nível de profissionais 

que esventraram a podridão do reino 

que ergueu com o roubo sistemático 

e descarado da riqueza colectiva de 

uma nação, não perde tempo com 

ementas periféricas mas que vai ao 

fundo do que verdadeiramente tem 

interesse global, no caso, a via opaca 

como se fez multimilionária.

Pura manobra de diversão e tentati-

va de fugir do tema, como já nos ha-

As noites longas e sufocantes de 
uma ladra
Por Sandro Kambangula

bituou, de resto. Todos em Angola 

sabem como funcionavam as comis-

sões com aquele formato ao tempo 

do pai-Presidente: meros entes le-

gitimadores da vontade cleptocrata 

do clã!

Por que teria de ser diferente a co-

missão interministerial que “super-

visionou” a missão dos consultores 

mobilizados para a pseudo reestru-

turação da SONANGOL?

A comissão limitava-se a receber os 

relatórios e pareceres elaborados pe-

los consultores. Nem mesmo quan-

do se tornou claro que a sua missão 

tinha extravasado os limites do in-

cumbido, ao tomarem de assalto to-

das as subsidiárias da holding e se 

puseram a vasculhar para lá do que 

lhes havia sido pedido.

 

É que todos sabem que, na madru-

gada eduardista, nenhum galo ou-

saria cantar, sob pena de a raposa o 

extinguir do galinheiro. Francisco 

de Lemos e Carlos Alberto Lopes, 

ambos próximos da Primeira Dama, 

Armando Manuel e Simão Paulo, 

tentando resistir às ordens da prole 

do reino, foram irradiados dos cor-

redores do poder.

Hoje, Isabel dos Santos, qual hiena 

encurralada, tenta empreender uma 

suicidiária fuga pra frente, tergiver-

sando, desconversando, evitando os 

temas com que é confrontada.

O que está a ser escrutinado é o 

modo obsceno como se fez rica, bi-

lionária, não o mérito ou demérito 

da reestruturação a que pôs mãos 

com o seu séquito de consultores. 

Um não assunto, portanto, desejar 

na hora do naufrágio que se fale 

com uma “falecida” comissão inter-

ministerial de tempos que conhece-

mos todos como eram!

Do que se fala, aqui e agora, é de 

actos ilegais, de ilícitos financeiros, 

de roubo descarado.

É notável o trabalho do consórcio 

de jornalistas que, à lupa, mergu-

lhou na podridão moral que são os 

negócios de Isabel dos Santos e a 

expõe aos olhos de um mundo in-

crédulo. 

Neste salve-se quem puder adopta-

do pela engenheira para se manter 

desesperadamente à tona, já só fal-

ta mesmo que outro “engenheiro”, 

Adalberto da Costa Fernandes, se 

lhe junte com a sua narrativa da se-

lectividade de alvos! Claro, conhe-

cendo a lógica de não se escolher o 

aliado ou o salvador quando se está 

a afogar, dois companheiros da má-

fia europeia não se abandonariam. 

De resto, não há nada que os an-

golanos mais avisados não saibam 

sobre como Isabel dos Santos & 

irmãos confundiram o público com 

o privado. O consórcio global dos 

jornalistas veio simplesmente pôr 

a nu os esquemas, a crueldade e o 

trajecto de um enriquecimento que 

deixou a economia angolana de tan-

gas. É um filme de saques e, ao con-

trário do que a ladra diz, um acto 

de assassínio sistemático de várias 

gerações de angolanos condenados 

a herdar um país que se afoga em 

dívidas. Os angolanos clamam pela 

justiça e pelo resgaste do que lhes 

pertence. É o mínimo que jornalis-

tas, cuja missão é defender o huma-

nisno, exigem.
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
Mestre e o colaborador ao seu 

lado livraram-se da roupa de 

trabalho que os identificava 

como pintores. O efeito da co-

michão nas mãos do colaborador pare-

cia atrair a contraparte em dinheiro que 

o Mestre entregava; uma comichão que 

acionava um misto de satisfação e reco-

nhecimento. Batendo no ombro do co-

laborador o Mestre soltou:

- O dinheiro que hoje dividimos é resul-

tado do convite que nos foi endereçado 

devido ao óptimo trabalho feito na obra 

anterior. Mas, precisas de aprender mais 

sobre tintas. Outra coisa: sempre que es-

tivermos a trabalhar não devemos discu-

tir política. Devemo-nos concentrar in-

teiramente no trabalho, não na política. 

Quando falamos de política fazemos o 

jogo dos políticos. A palhaçada do Ga-

za-gate é aldrabice à luz do dia, não é?

- Peço desculpa Mestre. É que, naquele 

momento, quando falou de economia 

As coisas do dia da tinta azul 
azul pensei que estivesse a dizer para mistu-

rar mais tinta azul no balde. Por isso estra-

nhei. Quando o Mestre gritou é que percebi 

que economia azul não tinha a ver com tinta 

azul – e a rir: – Com os meus amigos con-

versamos “ways”! Naquele dia da tinta azul 

Mestre disse muitas coisas que não percebi.

- Mas, o que eu estava a dizer é que ainda 

não somos um país de reconciliação e mui-

to menos de consensos. Somos um País de 

muito teatro de reconciliação, de muitos 

“ways”, de muita aldrabice, onde os actores 

improvisam uma paz possível ficcionada em 

praça pública, onde falar de separação de 

poderes é importante como discurso para o 

consumo dos analistas de fora baseados na 

internet global. Teatro de assinatura de acor-

dos feitos a dois para um País de milhões. O 

que eu estava a dizer é que dizem que até na 

assinatura disto ou daquilo os actores têm 

que ser banhados em dinheiro, para os bas-

tidores não canalizarem os detalhes do que 

se combinou, como se estivéssemos numa 

economia de aldeia ávidos em ver um com-

boio, um carro ou um estrangeiro. Agora 

diz-me lá, não é teatro toda aquela palha-

çada de Gaza-gate, com partidos políticos 

a lamberem a sua vergonha tipo banho de 

gato e toda a Sociedade civil a chuchar o 

dedo diante de mandatos validados contra 

a vontade do “capim alto” arrancado à força 

por um dos actores interessados? É o gran-

de encaixe de aldrabice! Estão na Assem-

bleia da República deputados forjados pelos 

fantasmas. Todos sabem que nada daquilo é 

correcto. Se fosse no tempo do saudoso Sa-

mora todos eles teriam sido levados para os 

campos de reeducação para reaprenderem a 

conviver com a verdade e abandonarem es-

ses “ways” vergonhosos. Os das dívidas não 

escapariam, seriam varridos, apresentados 

publicamente e, no fim, ouviríamos “estes 

são os corruptos”. Felizmente, hoje vende-

mos, compramos e comemos camarão sem 

medo de sermos fuzilados em praça pública. 

- Mestre, nós lá em casa quando raramente 

o camarão aparece no prato por engano 

é aquele fininho e seco. Mas ouvi aí que 

querem transformar a economia de po-

breza em economia azul. Meu vizinho 

costumava falar de economia verde no 

tempo da revolução verde que com o 

vermelho contaminou os “sete milhões” 

até secar as lágrimas dos que não apa-

nhavam uma quinhenta daquele valor.

- Vai para casa meu filho. Reza para ter-

mos mais uma boa obra como desta vez. 

Sabes-me dizer se o Governo já está 

completo? Desta vez demorou muito, 

devem ser os “ways” a pressionarem. Li-

derança não é para todos, não é?

O Mestre pintor e o seu colaborador 

separaram-se cientes que a melhor 

publicidade faz-se com uma boa qua-

lidade de trabalho e que o mesmo atrai 

como recompensa maior solicitação da 

clientela; mais trabalho, mais obras, 

sem “ways”. 

Prosseguindo, nos interessa reflec-

tir o tipo de Calendário Escolar de 

Moçambique (CALEM) que sirva 

efectivamente, não apenas as cidades 

e vilas, mas também as zonas rurais em si-

tuações sócio-económicas diversas e sócio-

-culturais peculiares em Moçambique? Será 

que o Calendário Escolar centralmente de-

senhado e aprovado em Maputo serve para 

todas as circunstâncias que temos vindo a 

reflectir? Sou de opinião que o CALEM 

deve ser repensando pelo MINEDH à luz 

da lei da descentralização (Lei 1/2018) e 

deve servir os interesses mais nobres postu-

lados na Constituição da República, número 

1 do artigo 88 e número 1 do artigo 113. 

Um Calendário Escolar que não toma em 

consideração os contextos sócio-culturais e 

económicas condena o país à pobreza e a 

gerir criminosos nas próximas décadas. Ora 

vejamos. 

Ainda sobre Sofala – o que considero a 

nossa resignação como sociedade perante a 

educação formal de crianças em idade – para 

efeitos de exemplo, a observação foi feita no 

distrito de Caia - EN1, estabelecimento co-

mercial vulgo “somaliano”. O estabelecimen-

to serve como terminal de transportes rodo-

víarios inter-provinciais (TTR), qualquer 

coisa parecida com a Terminal da Junta em 

Maputo. Crianças em idade escolar passam 

mais tempo naquele local e algumas atingem 

a adolescência naquele local. Um viajante as-

sídio de nome Vasco Quive após ter lido os 

números anterios dessa reflexão enviou-me 

uma mensagem com o seguinte teor: “alí tem 

mais de 5 crianças que ficam pedindo esmo-

la aos viajantes. O que me deixa preocupado 

é que são as mesmas crianças que eu as vejo 

desde 2016 naquele local quando deviam es-

tar na escola...quer dizer que a pobreza é um 

Calendário Escolar Descentralizado em Moçambique: 
Utopia? (4)
Por Raúl Chambote

dos factores de abandono escolar...”. 

Da minha experiência de missões de traba-

lho para os distritos e do que conheço até 

aqui deste país, de norte a sul sobre Ter-

minais de Transportes Rodoviários (TTR) 

e diversas actividades nelas praticadas por 

crianças em idade escolar não é anomalia da 

Vila de Caia apenas. É uma situação gene-

ralizada em todo o país. Salvo entendimento 

diferente, alguns TTR foram estabelecidos, 

pelo menos nos últimos 30 anos, após as es-

colas terem sido estabelecidas. Portanto, não 

estamos perante os casos de criação de gado 

no sul de Moçambique, produção de sal em 

Machanga ou ritos de iniciação no centro e 

norte de Moçambique, que existem/iam an-

tes das escolas. Então, o que correu mal para 

que as TTR ocupassem lugar de primazia 

sobre as escolas? Temos as leis, as institui-

ções, Agentes de Lei e Orgdem e até ONGs 

em defesa dos direitos da criança. O que 

está postulado na CRM, Lei 1/2018, e Lei 

18/2018 devem nos ajudar a repensar como 

reduzir a pobreza -  se esse for o motivo de 

abandono escolar – e, criminosos-a-ser nas 

próximas décadas. A educação formal das 

crianças pode ajudar. 

Argumentos do tipo “Inglaterra, Alema-

nha...EUA as crianças vão a escola e não 

vendem nas ruas ou TTR mas há crimino-

sos” ou que “apesar de índices de desenvol-

vimento que esses país tem ainda há rescí-

quios de pobreza (os sem abrigo que vivem 

de baixo das pontes em Seattle, nos EUA, 

por exemplo)”. Argumentos desse tipo ser-

vem apenas para desviar do cerne da ques-

tão que estamos a reflectir: como garantir 

educação para todos, especialmente para as 

crianças em idade escolar num contexto de 

especificidades económica e cultural; como 

as novas leis (Lei 1/2018 e Lei 18/2010) que 

devem ser cumpridas tornam os governos 

descentralizados abertos para assumirem 

suas responsabilidades perante a educação 

e, como o MINEDH aprecia e vai cumprir 

com o sentido de “escolarização obrigatória” 

(Lei 18/2018). 

A questão de presença de crianças em idade 

escolar em quase todas as TTR nas cidades 

e vilas desde a capital (Maputo) ao norte de 

Moçambique, a praticarem actividades eco-

nómicas e outras que não sabemos como as 

classificar, quando deviam estar na escolar, 

sustenta o meu argumento: nós como so-

ciedade resignamo-nos, ou seja, hipocrita-

mente capitulamos perante uma situação 

possível de ser resolvida para que as crianças 

estejam na escola, ou no mínimo que a pre-

sença de crianças nesses  locais seja interdita. 

E o assunto se torna mais complicado quan-

do o MINEDH não tem resposta como 

fazer com que crianças que ficam a vender 

nas ruas ou/e TTR voltem para as escolas. 

Colocando a questão de outra forma: se o 

MINEDH ou DPEDH da Cidade de Ma-

puto não consegue resolver um problema 

(crianças na Terminal da Junta em Maputo) 

para cumprir o Celandario Escolar - pro-

blema urbano - como é que esse Calendário 

centralmente elaborado e aprovado resolve 

problemas nas zonas rurais em Mossurize, 

Sanga, Inhassunge e outros?

Desde a cidade capital (Maputo) e as cidades 

capitais das províncias, vilas sedes distritais, 

existem instrumentos legais que assistem os 

Agentes da Lei e Ordem para interditar a 

presença de crianças nos TTR. É urgente o 

Estado orientar o sector das ONGs/OSC 

que tratam ou clamam tratablar em defesa 

dos direitos da crianças para apoiarem os 

Governos Descentralizados nessa empreita-

da de repensar o Calendário Escolar a luz da 

Lei da Descentralização. Igualmente, seria 

também necessário instrumento legal que 

puna, por um lado, as entidades que gerem 

os TTR por permitirem crianças em idade 

escolar desenvolver actividades económicas 

nos recintos dos TTR, e por outro, o adultos 

viajantes que regateiam preços e compram 

“coisas” que as crianças vendem. Há todo um 

cinismo da nossa sociedade nesse processo 

de permitir as crianças venderem coisas e 

os adultos as comprarem. Ainda sobre o ci-

nismo social perante a educação das crian-

ças, os órgãos de comunicação social têm 

reportado situações, alegando que crianças 

oriundas das províncias de Gaza e Inham-

bane são levadas para cidades de Maputo e 

Matola para trabalharem como domésticos. 

Possivelmente, algumas crianças que obser-

vamos a vender nas ruas são empredados/as 

de alguém adulta que priva-as de seus direi-

to à educação. No dia que elas deixarem de 

ser crianças terão de procurar outras formas 

de sobrevivênia. Enveredar-se pela crimina-

lidade pode ser uma opção se o Estado não 

assegurar efectiva educação formal de crian-

ças em idade escolar.  

Reitero que as questões levantadas não são 

novas e que várias pessoas já as tenham 

observadas mas com interesse diferente ou 

atribuiem-nas significados diversos, ou ain-

da, optaram pela resignação à educação for-

mal das crianças em idade escolar. Da óbvia 

e implícita resignação à educação formal das 

crianças, adiciono a seguinte pergunta: á luz 

da lei de descentralização (Lei 1/2018) e Lei 

18/2018, como é que o MINEDH pretende 

reflectir com os Governos Descentralizados 

para acabar com a presença de crianças em 

idade escolar nas ruas e TTR em Moçambi-

que a começar pela cidade capital (Maputo)?
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O 
director da Juventude e 

Desportos da Cidade de 

Maputo, Elias Fernando 

Wiliamo, disse ao SAVA-
NA, que 2019 foi um ano de mui-

tos desafios e trabalho, mas tam-

bém de conquistas, daí que acredita 

que com cada vez maior entrega de 

todos os intervenientes do sector 

que dirige, este ano será de muitas 

realizações. Wiliamo, um quadro 

tido como bastante proactivo, lon-

ge de limitar-se a elencar os ma-

les que perseguem alguns jovens, 

apresenta, de forma detalhada, um 

vasto leque de actividades que o 

seu sector está a realizar de modo 

a minimizá-los. Acompanhe, caro 

leitor, os excertos da entrevista. 

Director, quais foram as grandes 
realizações da DJDCM na área do 
desporto no ano que terminou re-
centemente?  
- São várias, mas há a destacar a 
realização da XVIII Edição do 
Programa “Férias Desportivas 
2018/2019”, envolvendo 13.405 
atletas, sendo 11.772 do “Torneio 
de futebol Infanto Juvenil Bebec” 
e 1.633 as restantes modalidades. 
Mas também realizamos os even-
tos seguintes: a Festival dos Jo-
gos Tradicionais ; XVII edição da 
Copa Coca Cola, em futebol; 59 
torneios envolvendo 16.986 atle-
tas; formação de 235 agentes e ani-
madores desportivos; prestação de 
assistência técnica e metodológica 
a 39 associações e clubes despor-
tivos; cerimónia de homenagem a 
54 campeões da cidade de Maputo, 
na época-2019, em diversas moda-
lidades; distribuição de material e 
equipamento desportivo às acade-
mias, núcleos, clubes e associações 
desportivas da cidade de Maputo, 
num total de 1.510 unidades, cons-
tituído por  bolas de modalidades 
diversas, medalhas e  taças, coletes, 
jogos de equipamento de futebol,  
apitos,  troféus e cronómetros. 
Igualmente, fizemos o acompa-
nhamento permanente das activi-
dades das associações e clubes, as-
segurando a realização regular das 
competições desportivas na cidade 
de Maputo, para além do acompa-
nhamento da realização das assem-
bleias gerais que ditaram natural-
mente a manutenção ou mudanças 
nos elencos directivos das agremia-
ções desportivas.
Que impacto trouxeram essas ini-
ciativas todas?
-Esta articulação e coordena-
ção permitiram que importantes 
competições tanto locais, como 
nacionais e internacionais fossem 
conquistadas por equipas da cidade 
das acácias, dando-nos assim mo-
tivos para celebrar. Outrossim, há 
que destacar também a entrada de 
novos parceiros empresariais que 
contribuíram, à medida das suas 
capacidades, para viabilizar pro-
gramas desportivos, tanto ao nível 
da massificação como na alta com-

petição.   

Os males que tiram sono a Elias Fernando Wiliamo, director da Juventude e Desporto da Cidade de Maputo

Promiscuidade, álcool e droga
Por Paulo Mubalo

Quantas associações e núcleos 
existem na cidade de Maputo?
-A cidade de Maputo conta com 

27 associações desportivas, 56 

clubes, 6 academias e 64 núcleos 

desportivos comunitários. Das 27 

associações desportivas, 21 estão 

legalizadas e 6 não legalizadas, sen-

do que 16 já têm os seus estatutos 

publicados no Boletim da Repúbli-

ca. Importa destacar que os nossos 

dados estatísticos indicam que a 

cidade de Maputo movimentou ao 

longo deste período 12.600 atletas 

federados e 60.000 no desporto re-

creativo, em todas as modalidades.

 Que desafios tem, para este ano, 
a DJDCM, nas áreas de desporto?
-Basicamente, são dois desafios, 

sendo que o primeiro passa por 

fortalecimento da capacidade de 

intervenção do sector junto do 

movimento associativo desportivo 

e o segundo, passa por se angariar 

novas parcerias para reforçar a ca-

pacidade de apoio aos programas 

desportivos.

O MJD assim como as respectivas 
direcções provinciais dão primazia 
a área desportiva, em detrimento 
do sector da juventude.  Comunga 
dessa opinião? 
- Não comungo dessa opinião, 

porque efectivamente cada área 

sustenta-se através de um Plano de 

Actividades em cumprimento do 

PQG no qual estão definidas, de 

forma clara, as prioridades para as 

duas áreas - chave do nosso sector.

Como é avaliado o desempenho 
do vosso sector na área da juven-
tude?
-O desempenho do nosso sector, 

na área da juventude é avaliado 

através de um instrumento de go-

vernação que é o CIADAJ (Comi-

té Intersectorial de Apoio ao De-

senvolvimento dos Adolescentes e 

Jovens) criado através do Decreto 

26/2016 de 18 de Julho, consti-

tuindo o órgão de consulta do Go-

verno vocacionado em matérias de 

monitoria e avaliação de políticas e 

programas da Juventude.

Este comité realiza anualmente 

duas sessões plenárias e quatro téc-

nicas e é corporizado por institui-

ções cujas actividades incidem no 

desenvolvimento dos adolescentes 

e jovens, nomeadamente: Econo-

mia e Finanças, Saúde, Educação 

e Desenvolvimento Humano, Cul-

tura e Turismo, Género, Criança e 

Acção Social, Trabalho, Emprego 

e Segurança Social, PRM, Agri-

cultura e Segurança Alimentar, 

Justiça, Assuntos Constitucionais 

e Religiosos, Prevenção e Combate 

à Droga, Núcleo de Combate ao 

Sida. Para o funcionamento des-

te órgão também contamos com 

a participação do nosso parceiro 

estratégico, o Conselho da Juven-

tude da Cidade de Maputo. Para 

matérias de especialidade conta-

mos com a participação de outros 

sectores.

Quais são os pilares que servem de 

base para avaliação da política na-

cional da juventude?

-Tomamos como referência os 

nove pilares da Política Nacional 

da Juventude, nomeadamente, Or-

ganização, Planificação e Enqua-

dramento Jurídico, Associativismo 

Juvenil, Educação e Formação Pro-

fissional, Emprego, Auto-emprego 

e Empreendedorismo, Habitação, 

Ciência, Tecnologia, Comunicação 

e Informação, Desporto, Cultura 

e Turismo, Financiamento de Ac-

tividades da Juventude e as Áreas 

Transversais (Saúde Sexual e Re-

produtiva, HIV e SIDA, Género, 

Direitos Humanos e Ambiente.

Nós de estrangulamento
Quais foram as actividades que fo-

ram realizadas nessa área?

-Tendo em conta os pilares da Po-

lítica Nacional da Juventude des-

tacamos as seguintes actividades: 

celebração de datas históricas que 

culminaram com a realização de 

actividades de carácter sócio-cul-

tural, cívico, desportivo e recreativo 

abrangendo 8.335 pessoas; presta-

ção de assistência técnica e meto-

dológica a 32 associações juvenis; 

realização de 40 sessões de diálogo 

com a juventude abordando ma-

térias de seu interesse, destacando 

as actividades no âmbito do ano 

Eduardo Mondlane, que abrange-

ram 5.861 jovens;  formação de 226 

activistas de base comunitária em 

Saúde Sexual e Reprodutiva; sen-

sibilização de 93.887 adolescentes 

e jovens sobre a prevenção e com-

bate ao HIV/SIDA, álcool, drogas 

e gravidez precoce; capacitação de 

42 jovens mutuários ao Fundo de 

Apoio às Iniciativas Juvenis (FAIJ) 

e a formação profissional de 1.907 

jovens em diferentes áreas do saber 

fazer. No âmbito do desenvolvi-

mento de infra- estruturas econó-

micas e sociais foram retomadas as 

obras de construção do Centro de 

Recursos Juvenis de KaMubukwa-

na, praticamente em fase de acaba-

mento.

Um dos maiores problemas dos jo-

vens prende-se com o emprego e a 

habitação... 

-Foram admitidos no mercado 

de emprego 52.121 pessoas, das 

quais 32.014 são jovens, o equi-

valente a 61.4% dos beneficiários; 

433 jovens beneficiaram de está-

gios pré-profissionais promovidos 

por diversos sectores, tendo sido 

recrutados no local do estágio 

121 jovens; foram formados pro-

fissionalmente em diversas áreas 

pelo Governo e parceiros 1.907 

jovens em diferentes áreas do sa-

ber. Igualmente, foram produzidas 

72.9 toneladas de carne de frango 

com uma contribuição de 2% da 

produção total (3,612.5 toneladas), 

envolvendo 31 beneficiários (16 

jovens, sendo 15 extensionistas ), 

no âmbito do projecto de Incuba-

ção de Jovens e PITTA- Progra-

ma Integrado de Transferência de 

Tecnologias Agrárias (Avícola); e 

cerca de 26.226 toneladas de cul-

turas diversas, tendo uma contri-

buição de 20% da produção total 

(13,0187.7 toneladas) envolvendo 

04 extensionistas jovens no âmbito 

do projecto de PITTA (Agrícola). 

Igualmente, foram lavrados cerca 

de 260.5 hectares beneficiando 211 

produtos, dos quais 23 são jovens 

pelo Parque de Máquinas no Dis-

trito Municipal KaMavota.

E mais: foram assistidos 15.288 

produtores agro-pecuários, dos 

quais 2.293 são jovens na demons-

tração de tecnologias inovativas de 

produção de hortícolas; entregues 

08 kits completos de 500 bicos, a 

igual número de beneficiários, sen-

do 4 jovens e 4 extensionistas, dis-

tribuídos kits de auto-emprego que 

beneficiaram a 30 jovens do Dis-

trito Municipal de Nhlamankulu; 

Capacitados 2.284 jovens visan-

do impulsionar as suas iniciativas 

empreendedoras: Capacitados 42 

jovens, em Gestão de Pequenos 

Negócios e Empreendedorismo, 

ministrada pelo Instituto de Pro-

moção de Pequenas e Médias 

Empresas – IPEME, com vista ao 

financiamento dos seus projectos 

através do Fundo de Apoio às Ini-

ciativas juvenis – FAIJ, e treinados 

1211 jovens em matérias de infor-

mática básica e intermédia, mon-

tagem e administração de redes e 

montagem e reparação de compu-

tadores.

Quais são os outros males que 

afectam os jovens?

-O elevado índice de consumo de 

álcool e drogas psico-activas no 

seio dos adolescentes e jovens, o 

elevado nível de informação/esco-

laridade VS aumento/elevação da 

taxa de sero prevalência na ordem 

de 16,9%, são problemas de saúde 

pública, que devem preocupar a 

sociedade no seu todo, começan-

do mesmo pelas famílias. Precisa-

mos de fazer muito mais e elevar 

a nossa criatividade nas acções de 

prevenção. Os próprios jovens são 

chamados a dar a sua contribuição 

na solução destes problemas, de 

forma individual ou colectiva, atra-

vés das suas associações. 

Situação sombria
E em relação ao HIV/Sida no seio 

dos jovens, o que tem a dizer?

A cidade de Maputo tem a taxa de 

prevalência de 16,9% na população  

dos 15 aos 49 anos e 6.5% nos jo-

vens dos 15 aos 24 Anos de idade, 

segundo o Inquérito dos Indicado-

res de Prevalência de HIV e SIDA 

em Moçambique (IMASIDA 

2015), facto que nos chama a aten-

ção para uma reflexão profunda e 

busca de soluções informadas pe-

las evidências que a epidemia nos 

apresenta neste ponto do país. O 

cenário actual mostra que os jovens 

continuam a infectar-se de forma 

dramática, a prostituição, a promis-

cuidade, o atentado ao pudor nos 

calçadões da via pública, o consu-

mo de drogas e consumo excessi-

vo álcool, as parcerias múltiplas e 

concomitantes, as práticas sexuais 

de alto risco, continuam a predo-

minar na nossa sociedade, o que 

compromete os esforços colectivos 

para a redução das novas infecções 

pelo HIV na nossa Cidade. Neste 

contexto o sector tem vindo a de-

senvolver acções de sensibilização 

no seio dos adolescentes e jovens 

para que a assumam a consciência 

de que a prevenção é a arma mais 

eficaz no combate ao HIV e SIDA, 

pois esta doença ainda não tem 

cura e continua a dizimar milhões 

de vidas humanas a escala global.

Haverá algum trabalho específi-

co que a DJDCM tem feito nessa 

componente?

-Para fazer face à pandemia do 

HIV, temos vindo a implementar o 

Programa Geração Biz - PGB, que 

é um Programa Multissectorial 

cuja estratégia principal é a edu-

cação de pares e o acesso gratuito 

às clínicas através dos Serviços 

Amigos do Adolescente e Jovem 

- SAAJ.

O PGB visa promover a Saúde 

Sexual e Reprodutiva de Adoles-

centes e Jovens (SSRAJ), muni-

ciando-os de conhecimentos e ha-

bilidades que levam a mudança de 

comportamento em relação a sua 

sexualidade e a redução da incidên-

cia da gravidez indesejada, ITS e a 

infecção pelo HIV assim como o 

acesso a serviços de saúde de quali-

dade nos SAAJ.  

As acções de formação de activistas 

do PGB têm o objectivo de capa-

citar os adolescentes e jovens com 

conhecimentos em matéria de Se-

xualidade, Direitos Reprodutivos, 

SSR/ITS/HIV/SIDA e conceitos 

específicos, de modo a contribuir 

para melhorar o acesso dos adoles-

centes e jovens de ambos os sexos, 

que se encontram na comunidade à 

informação sobre SSRAJ e ao co-

nhecimento dos serviços clínicos e 

de aconselhamento com qualidade. 

No presente ano, o sector formou 

226 novos activistas, que já estão a 

operar em todos os distritos.

Elias Wiliamo, director da JDCM
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Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 
uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada,
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

Valor a negociar, sem intermediário
Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155

Os Mambas, nome de guer-
ra da selecção nacional de 
Futebol, vão enfrentar ver-
dadeiros colossos da bola 

indígena africana na fase de qualifi-
cação ao campeonato de mundo da 
modalidade, agendado para 2022 no 
Qatar, daí que terão de fazer das tri-
pas coração, se realmente quiserem 
marcar presença, pela primeira vez 
naquela festa mundial. Até porque 
apenas o primeiro classificado de 
cada um dos 10 grupos da primei-
ra etapa de apuramento seguirá em 
frente.

Inserido no grupo D, Moçambique 

terá como adversários as selecções 

dos Camarões e Costa do Marfim, 

teoricamente superiores à nossa, 

para além de Malawi, que é teorica-

mente a mais fraca. 

O sorteio foi realizado na noite desta 

terça-feira na sede da CAF , sendo 

que esta fase de qualificação estava 

inicialmente agendada para Março 

de 2020, mas acabou sendo alterada 

para Outubro (primeira jornada). Já 

a segunda jornada terá lugar em No-

vembro.

Sabe-se que depois de serem apu-

rados os 10 primeiros classificados 

dos grupos será realizado um sorteio 

para jogarem um play-off, a duas 

mãos, para se apurar somente cinco 

selecções que vão representar o con-

tinente africano no Mundial- 2022.

Enquanto isto, o seleccionador na-

cional, Luís Gonçalves, e seus adjun-

tos, Nelinho Nasser e Tiago Capaz, 

realizaram, recentemente, visitas 

aos clubes onde militam jogadores 

moçambicanos, com o objectivo de 

avaliarem o crescimento em campo 

destes. 

Entre os clubes visitados, conta-se 

Amora FC, onde a equipa técnica 

acompanhou a prestação de Geraldo 

Matsinhe, e no Vitória de Setúbal, 

onde militam três jogadores mo-

çambicanos, nomeadamente, Ney-

mar, Kamo Kamo, e Bruno Langa.

 Em Portugal, alinham mais joga-

dores moçambicanos, casos de Witi 

e Zainadine Júnior, que frequente-

mente tem sido chamados à selecção 

nacional.

Após a visita, o selecionador nacio-

nal Luís Gonçalves teceu algumas 

considerações à imprensa:

“A nossa visita ao Vitória do Setúbal 

foi uma acção normal de trabalho 

para acompanhar a evolução de vá-

rios jogadores moçambicanos, neste 

caso a actuarem no Setúbal. Esta é 

uma acção normal em que acompa-

nhamos os jogadores moçambicanos 

que actuam em Portugal, e temos 

vários e faz parte do nosso trabalho 

de acompanhar, de preferência in 

loco a evolução dos nossos jogado-

res. Curiosamente coincide com a 

chamada de Bruno Langa à equipa 

principal do Vitória e que nessa jo-

gou com o Sporting. Naturalmente 

que é mais um indicador que nos 

deixa satisfeitos, um indicador de 

reconhecimento a qualidade, neste 

caso do próprio Bruno e seu trajec-

to”. 

Entretanto, a Federação Moçambi-

 

Eu

cana de Futebol já definiu as provas 

que serão disputadas nesta tempora-

da e a primeira será a Supertaça, dis-

putada pelo Costa do Sol, campeão 

nacional, e a União Desportiva de 

Songo, vencedor da Taça de Mo-

çambique. Esta competição será dis-

putada no dia 3 de Fevereiro, sendo 

que vai marcar o arranque oficial da 

época futebolística 2020. 

Depois vão seguir os campeonatos 

provinciais os quais envolverão todas 

as equipas inscritas nas associações 

provinciais. Estas competições vão 

decorrer entre 1 de Fevereiro a 22 de 

Março e substituirão os chamados 

torneios.

Finda esta prova entrarão em cena 

duas outras provas, nomeadamente, 

o Moçambola, prova sob égide da 

Liga Moçambicana de Futebol e os 

campeonatos provinciais da segunda 

divisão.

Já o Moçambola, vai arrancar a 4 de 

Abril, com o seu término previsto 

para 22 de Novembro. Os campeo-

natos provinciais da segunda divisão, 

serão divididos em duas fases, e vão 

iniciar na mesma data, 4 de Abril, 

mas o término será a 15 de Novem-

bro. A primeira fase arrancará em 

Abril e vai terminar a 4 de Outubro, 

altura em que as províncias deverão 

entregar os seus campeões que vão 

disputar a poule de apuramento ao 

Moçambola 2021. 

Essa segunda fase, vai iniciar a 10 

de Outubro e será disputada pelos 

campeões provinciais, em regiões, 

durante seis semanas, para que a 15 

de Novembro se conheçam os cam-

peões regionais, equipas que ascen-

dem ao Moçambola 2021.

Essas provas decorrerão simultanea-

mente com a Taça de Moçambique, 

a qual também será dividida em fa-

ses. A primeira fase, fase provincial, 

começará a 28 de Março e vai termi-

nar a 7 de Junho e as províncias de-

verão entregar os vencedores até ao 

dia 10 de Junho, de modo que seja 

realizado o sorteio da fase regional, 

a segunda fase, que terá lugar a 25 

de Junho.

Seguirá a terceira fase, a fase nacio-

nal, que começará nos quartos- de 

-final, a ser disputada em duas mãos, 

nos dias 12 de Julho, a primeira mão, 

e 9 de Agosto, a segunda mão.

As meias-finais, também em duas 

mãos, terão lugar nos dias 20 de 

Novembro e 25 de Outubro e a final 

está marcada para 29 de Novembro.

No meio destas competições teremos 

ainda jogos dos Mambas, nomeada-

mente em Março, para a qualificação 

ao mundial do Qatar, em 2022, bem 

como em Junho, também de qualifi-

cação ao mundial. Em Agosto (31), 

Setembro (8), Outubro (5) e No-

vembro (9), serão disputados os jo-

gos de qualificação ao CAN- 2021, 

marcado para os primeiros meses do 

próximo ano nos Camarões. Igual-

mente, em Maio será disputado o 

torneio regional da Cosafa. 

FMF abre espaço para antigas gló-

rias

Incluir, nas viagens que a selecção 

nacional vai realizar, ter o direito de 

escolher, por meio de voto, o presi-

dente a dirigir a Federação Moçam-

bicana de Futebol, são alguns dos 

pontos, que levaram Feizal Sidat, a 

manter conversações com os mem-

bros da Associação Nacional de Ve-

teranos, esta terça-feira, em Maputo.

Sidat pretende que haja um reco-

nhecimento daqueles que honraram 

a camisola de Moçambique e indigi-

tou Tico Tico, Ananias Coane, Mi-

guel dos Santos, para membros da 

comissão de stakeholders (grupo de 

interesse) do futebol da FMF, Tico 

Tico, Ananias Coane e Miguel dos 

Santos.

Pois é!

Foi no passado dia 16 pela manhã, que uma viatura do 

Ministério do Interior afecta  à P.R.M… deu-me uma 

trancada na parte da frente do meu 4x4 destruindo-a, 

rebentando com o para-choque dianteiro, farol do lado direito 

e o longo-alcance do mesmo lado; assim como o mata-bois foi 

atirado para o chão.

Foi como ficou o meu Ximovana. E então o que é que acon-

teceu? Pura e simplesmente um corte de prioridade, no cruza-

mento da Julius Nyerere e a 24 de Julho.

Ora vamos aos factos: Ia tranquilamente no sentido Sul-Nor-

te, quando precipitadamente a referida viatura da Polícia, vin-

da do Norte-Sul da Julius Nyerere, ao chegar ao cruzamento 

da 24 de Julho, vira à direita e bate na minha  viatura, por sinal 

tranquila e decentemente conduzida, pelo signatário desta co-

luna.

Numa primeira fase o condutor da viatura da polícia; acom-

panhado de  todas e todos colegas que seguiam na mesma, 

vieram direitos a mim, até que o agente condutor, se dirigiu à 

viatura por mim conduzida, perguntando-me se estava bem? 

Naturalmente, perguntei-lhe se achava que sim, depois  d’ele  

me ter cortado a prioridade!? Aí, acrescentou que estava de 

emergência e em  serviço.

Esclareci-lhe que, no meu país …,  quando a viatura –policial 

está em emergência o condutor tem que assinalar a marcha, 

com sinalética de som ou luz e ele nem buzina teria usado!!!

Convidou-me a ir para a esquadra do Hospital. Ao que ne-

guei-me  redondamente!...Aconselhando-lhe a que comuni-

casse ao comando, para que um agente da P.T viesse. Depois 

da sua renitência durante cerca de 20 minutos lá veio o agente 

da P.T ! Questionou-nos sobre o sucedido. Depois de esclare-

cido, fez um fiel croqui e lá fomos, para a esquadra do Hospi-

tal, aonde tudo ficou resolvido !!!

Moral da história: Este relato que acabei de contar é muito 

frequente.

Ou seja, alguns condutores agentes usam e abusam da sua 

condição de autoridade. Verdade seja dita que já foi visto pior, 

sobretudo quando eram ”Cinzetinhos”.

Vê-se algumas vezes os condutores agentes fazerem inversão 

de marcha, em zonas interditas a tal prática. 

Vê-se outras vezes alguns condutores agentes a mudarem de 

direcção sem nenhuma sinalética!

Vê-se cada vez menos, desde que são “Azulinhos” a aproxima-

rem-se de viaturas, em nítida e abusada intenção  de melhora-

rem o seu deficiente Budget familiar…

Já  agora um conselho. As luzes que estão em cima dos teja-

dilhos das viaturas da polícia não deverão estar permanen-

temente ligadas, porque senão ou descarregam a bateria ou 

fundem e aí farão falta para um caso de emergência. Obrigado

Leia se faz favor: A próxima coluna vai ser sobre o cognome 

de Mambas à nossa selecção nacional de futebol, em seniores 

masculinos.

Acidente{s} 

A mediacoop, SA  informa  os seus clientes que, desde dia 10 de Agosto de 2018,   
tem disponível o jornal SAVANA e o diário electrónico mediaFAX  no seu 
telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, aceda à nossa plataforma pelo link 
https://www.jornal.savana.co.mz O envio aos assinantes da cópia PDF será 
descontinuado nessa data.  Os assinantes com contrato em dia, receberão as
 senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737

Direcção Comercial

mediaFAX  e

Mambas terão um caminho difícil para chegar ao Qatar
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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

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária            2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

mediaFAX
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

O 
HOMEM SUGERIDO não é um avatar ou um desses 

pastores que vendem milagres, amores absolutos e com-

batem à pobreza, não senhor! Trata-se simplesmente da 

obra de estreia de Fernando Manuel, um dos cronistas 

mais brilhantes das letras moçambicanas e de língua portuguesa. 

O escritor, jornalista, músico, ex-professor de história e ginástica 

celebrou recentemente 67 anos de vida. Um brinde à saúde de 

Fernando Manuel, o vinho faz tão bem. O casal Ussene confirma, 

sem reservas. 

Todos os caminhos foram dar à praça da independência no dia 

15 de Janeiro. Todos à procura do homem sugerido? Talvez! E 

para evitar brilharetes de qualquer «vendedor de relâmpagos» foi 

necessário convocar o trio de altas patentes da defesa e segurança 

do Estado. Bernardino Rafael e Lázaro Menete em passo solene, 

galhardetes sublinhados. E no fim do dia viu-se que nenhum fa-

biano brilhou no whatsApp…

Pelos vistos nem todos viram ou entenderam alguns pormenores 

da mensagem do Homem Sugerido. Olhares desencontrados, de-

dos em riste, talvez sejam coisas da idade dos actores, Chissano, 

Guebuza, Maria da Luz, Mondlane e Alcinda Abreu, cada um 

conjugando o seu verbo.

2020 convida-nos a celebrar o 26º aniversário do semanário SA-

VANA, mais um degrau de elevação da nossa luta pela liberdade 

que muito nos custou conquistar, como disse o poeta, muito antes 

destes 26 anos, “a noite estava grávida de punhais”. Desafiamos já 

todas as batalhas do passado, as do futuro formulamos, desde já 

um convite para sonharem connosco.

Bons olhos viram Manuel Tomé e Naguib Elias. O primeiro deu 

nas vistas na música, vencendo a primeira parada do Ngoma Mo-

çambique, com Ndapota. E depois as luzes políticas tomaram con-

ta…Naguib, o segundo, vem iluminando as telas com o feitiço das 

suas pinceladas, há mais de 40 anos. Que dupla vestida de alegria, 

pelos vistos estão alinhados com a mensagem do Homem Sugeri-

do a 15 de Outubro. O tempo, esse grande mestre vai tratar de nos 

revelar tudo, tudinho.

Fragmentos de luz 
e sombra!

Ko
k 

N
ai

ta
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Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

A 
União Europeia (UE) 
felicitou a investidura de 
Filipe Nyusi para o se-
gundo e último mandato 

na Presidência da República, mas 

aproveitou a ocasião para lembrar 

que não se “esqueceu” do caderno 

de encargos imposto pelos desa-

fios no campo político, militar,  

económico e – sobretudo – ao ní-

vel da legislação eleitoral.
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Irregularidades 

Investidura de Filipe Nyusi

UE felicita, mas defende 
reformas eleitorais
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Em voz baixa
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O 
BCI procedeu, na quarta-
-feira passada, a disponi-
bilização de duas linhas de 
financiamento no âmbito 

do Fundo Português de Apoio ao 

Investimento em Moçambique 

(Investimoz). O protocolo foi ru-

bricado pela SOFID, entidade 

gestora do Investimoz e dois Ban-

cos moçambicanos, entre os quais 

o BCI, representado pelo respecti-

vo coordenador da Comissão Exe-

cutiva, José Furtado.

Segundo referiu o Ministro de Es-

tado e dos Negócios Estrangeiros 

de Portugal, Augusto Santos Silva, 

o Investimoz é um fundo gerido 

através da banca local, em Mo-

çambique. Por meio dos contratos 

rubricados, os dois bancos têm 

acesso até um total de 15 milhões 

de Euros que usam para financiar 

as Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) de direito moçambicano 

de actividade em Moçambique que 

tenham visto a sua actividade atin-

gida por calamidades naturais.

A cerimónia de assinatura dos con-

tratos contou ainda com a presença 

do Presidente da República Portu-

guesa, Marcelo Rebelo de Sousa; 

da embaixadora de Portugal em 

Moçambique, Maria Amélia Paiva; 

da Secretária Permanente do Mi-

nistério da Indústria e Comércio 

de Moçambique, Maria Ribeiro 

Pinto; do presidente da Associação 

Moçambicana de Bancos (AMB), 

Teotónio Comiche, entre outras 

personalidades.

Recorde-se que, em 2015, o BCI, 

o Camões – Instituto da Coo-

peração e da Língua, o Instituto 

para a Promoção das Pequenas e 

Médias Empresas (IPEME) e a 

AMB assinaram um contrato de 

prestação de apoio financeiro, que 

estabelecia os termos e condições 

do apoio financeiro a prestar pelo 

Fundo Empresarial de Cooperação 

Portuguesa (FECOP) e que tinha 

em vista a colocação de Crédito a 

Micro, Pequenas e Médias Empre-

sas, Associações e Cooperativas de 

variados ramos de actividade.

BCI assegura mais financiamento para PMEs

A 
mais nova fábrica da 
Cervejas de Moçam-
bique (CDM), maior 
cervejeira do país 

e subsidiária da AB InBev, 
efectuou seu primeiro teste de 
produção na semana passada.

O mais novo empreendi-

mento, localizado no distrito 

de Marracuene, Província de 

Maputo, iniciou a construção 

em Dezembro de 2018 e está 

avaliado em 180 milhões de 

Nova fábrica da CDM efectua primeira produção
dólares, ocupando uma área total 

de 71 hectares, equivalente a 71 

campos de futebol.

Um dos factores diferenciais da 

mais nova infra-estrutura da Cer-

vejas de Moçambique reside nas 

modernas tecnologias de produ-

ção, embalagem e enchimento, 

concebidas para garantir excelên-

cia na qualidade das cervejas em 

simultâneo com a manutenção e 

sustentabilidade do meio ambien-

te.

Entretanto, por ocasião dos pri-

meiros ensaios da produção da 

mais nova fábrica da cervejeira, o 

Director Geral da CDM, Pedro 

Cruz,  disse que a nova fábrica é 

uma prova inequívoca da constan-

te preocupação da empresa com o 

futuro, com a sustentabilidade do 

meio ambiente e com o desejo de 

potenciar o desenvolvimento das 

comunidades em todo o país.

Com este novo empreendimento, 

a CDM passa a contar com um 

total de quatro fábricas no país, 

nomeadamente na Cidade de 

O 
jovem tenista moçambi-
cano, Bruno Nhavene, 
que se encontra em for-
mação num centro de 

alto rendimento no Marrocos, 

alcançou, recentemente, a sexta 

posição do ranking africano da 

modalidade, em juniores, fazendo 

jus à visão da Federação Moçam-

bicana de Ténis (FMT), relativa-

mente à prospecção de talentos e 

à formação.

Actual número 218 do ranking 

de juniores da Federação Inter-

nacional de Ténis (ITF), Bru-

no Nhavene foi, no ano passado, 

vencedor, em singulares rapazes, 

do campeonato nacional (Top 

Moz), integrado na nona edição 

do Standard Bank Open, a maior 

prova de ténis e única competição 

internacional da modalidade or-

ganizada no país.

O atleta foi, igualmente, finalista 

vencido, em pares masculinos, do 

primeiro Future da prova, ao lado 

do australiano Jake Delaney. Com 

o feito, Bruno Nhavene tornou-se 

o primeiro tenista moçambicano a 

disputar uma final da competição, 

pontuável para o ranking da ITF.

“Jogar com atletas mais velhos no 

Standard Bank Open, concreta-

mente no Future, provou que te-

nho capacidade para estar na alta 

competição. Aprecio o facto de 

todos estarem a acompanhar a 

evolução da minha carreira. Isso é 

Bruno Nhavene sobe no ranking africano de ténis
muito importante e é o que me faz 

não desistir”, realça o atleta.

Através do seu desempenho, Bru-

no Nhavene já dava indicações de 

que poderia ser motivo de orgulho 

para a modalidade, em particular, 

e para o País, no geral, não cons-

tituindo, por isso, surpresa a sua 

ascensão, que, para o tenista, sig-

nifica que “todo o trabalho duro, 

todo o esforço e toda a dor por que 

passei valeram a pena”.

Para o atleta, este sucesso pode 

estar associado não só ao esforço, 

mas também ao facto de gostar de 

sonhar. “Amo sonhar grande e isso 

é que me fez atingir este patamar. 

Sempre alcancei os objectivos que 

estabeleci, desde os meus 12 anos 

de idade. Ganhei medalhas em 

todas as categorias em que parti-

cipei”.

Importa realçar que Bruno Nha-

vene pretende entrar, até o final 

do ano, no Top 100 do continente, 

estando, para tal, previstas partici-

pações em torneios a decorrer na 

Tunísia e África do Sul. “Quero 

jogar num dos grand slams em 

juniores”.

Maputo, Beira, Nampula e 

agora em Marracuene, com 

tecnologias de produção 

modernas e, com recurso a 

energias renováveis, portan-

to, mais amigas do ambien-

te.

Referir que, desde o arran-

que das obras, foram em-

pregues pouco mais de 2000 

trabalhadores nacionais im-

pactando positivamente na 

economia da comunidade 

local e do país.
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A 
Gapi-SI obteve pelo se-
gundo exercício consecu-
tivo o “rating A+ ” por ter 
alcançado uma pontua-

ção de 89% no processo de ava-
liação anual feito aos membros 
da AADFI (Associação Africana 
das Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento). A avaliação é 
feita anualmente e está aberta às 
cerca de 70 instituições financei-
ras de desenvolvimento africanas e 
abrange três indicadores: governa-
ção corporativa, estabilidade ope-
racional e gestão prudencial.

A Gapi é uma agência financeira de 

desenvolvimento criada há 30 anos 

para conceber e implementar pro-

gramas de fomento do empresaria-

do nacional e promover a inclusão 

financeira, económica e social. Ela 

foi constituída em Março de 1990 

entre o Estado de Moçambique re-

presentado pelo Banco Popular de 

Desenvolvimento e a organização 

alemã, Fundação Friedrich Ebert.

“O objectivo estratégico foi o criar 

uma instituição nacional público-

-privada que, não sendo um ban-

co, pudesse apoiar os emergentes 

empresários nacionais a adquiri-

rem capacidades para participarem 

mais activamente numa econo-

mia de mercado que estava a ser 

implementada com a adopção do 

programa de ajustamento estrutu-

ral acordado com o FMI e Banco 

Mundial em 1987”,  recordou um 

dos fundadores da Gapi.

Ao longo destas três décadas es-

pecializou-se na gestão de fundos 

destinados a melhorar o acesso a 

serviços financeiros por parte de 

micros e pequenas empresas, bem 

como na prestação de serviços de 

assistência técnica no âmbito de 

gestão de negócios de pequena es-

cala. Desde 2007 a estrutura acio-

nista é dominada por investidores 

privados nacionais com destaque 

para o grupo GapiGest liderado 

por Kekobad Patel, assim como, 

pela CTA, Confederação das Asso-

ciações Empresariais, presidida por 

Agostinho Vuma.

Nos últimos anos a Gapi priorizou 

programas focados no agro-negó-

cio, no empreendedorismo entre 

jovens, na comercialização agrícola, 

desenvolvimento de mercados nas 

zonas rurais, instrumentos de ga-

rantias de crédito bancário, assim 

como também no lançamento de 

uma iniciativa – o FEREN - para 

assistir às pequenas empresas afec-

tadas pelos ciclones Idai e Kenneth.

A Gapi é uma instituição, registada 

como sociedade de investimentos e 

como tal não gere depósitos do pú-

blico, implementando programas 

de desenvolvimento à luz de con-

tratos de gestão de recursos e pro-

jectos firmados com vários ministé-

rios económicos e agências estatais, 

parceiros bilaterais em particular a 

Dinamarca, bem como instituições 

financeiras multilaterais, designa-

damente do IFAD, BAD, OIT en-

tre outros.

Com escritórios em todas as capi-

tais provinciais, a Gapi está a im-

plementar um programa de apoio 

Solidez da Gapi reconfirmada
à inclusão financeira que inclui a 

criação de microbancos com im-

plantação a nível provincial e distri-

tal. A criação destas unidades conta 

com a participação de outros inves-

tidores e empresários locais e visa 

aumentar a rede nacional de retalho 

dos serviços financeiros. Este pro-

grama inclui actividades de literacia 

financeira que tem beneficiado do 

apoio de instituições como o IFAD 

e BAD.

Face aos crescentes desafios que 

têm sido colocados à Gapi, os seus 

acionistas deliberaram em 2018 e 

2019 reforçar os fundos próprios 

da sociedade, bem como actualizar 

a sua estratégia por forma a que se 

alarguem e consolidem os serviços 

de apoio ao empresariado nacional, 

particularmente na capitalização de 

pequenas empresas operando em 

sectores relevantes para uma eco-

nomia mais inclusiva.

O actual rácio de solvabilidade da 

Gapi está acima dos 20%, e o seu 

capital social ascende a mais de 195 

milhões de Meticais, maioritaria-

mente subscrito e realizado por in-

vestidores privados nacionais.

O exercício de 2019 foi o nono em 

que a Gapi participou nesta avalia-

ção conhecida pela sigla PSGRS 

(Prudential Standards, Guidelines 

and Rating System). No decurso 

destes nove exercícios, a pontuação 

da Gapi, evoluiu num crescimento 

constante e desde uma pontuação 

de 67.2% (rating C+) em 2011, ao 

actual 89% a que corresponde o ra-

ting A+.

Numa nota enviada à Gapi, o se-

cretário Geral da AADFI, Joseph 

Amihere, congratula esta institui-

ção nacional pelo seu desempenho 

convidando-a a participar na ceri-

mónia que irá decorrer em Abidjan, 

Costa do Marfim, para a entrega do 

certificado.

A AADFI é uma Associação criada 

sob os auspícios do Banco Africano 

de Desenvolvimento que tem vindo 

a dar assistência aos seus membros 

para que melhorem i) a sua gover-

nação, ii) desempenho financeiro 

e iii) capacidade operacional. Esta 

agremiação conta com mais de 70 

instituições financeiras envolvidas 

nas finanças para o desenvolvimen-

to de África.
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Época festiva pode 
ter terminado, mas 
a DStv continua a 
oferecer presentes es-

peciais aos seus clientes fiéis, 

com o lançamento da cam-

panha “Sempre a Subir” que 

oferece razões mais que sufi-

cientes para permanecerem 

conectados no novo ano.

A partir desta campanha, os 

clientes activos e desconecta-

dos dos pacotes Fácil, Família, 

Grande, Grande Mais, Bué e 

Premium que paguem o seu 

pacote actual visualizarão os 

conteúdos de um pacote acima 

durante 30 dias como forma 

de desfrutarem de uma expe-

riência de visualização mais 

vasta.

De acordo com o Administra-

dor Delgado da Multichoice 

Moçambique, Agnelo Laice, 

a missão da empresa é colocar 

os clientes no centro de tudo o 

que se faz, e esta oferta é ape-

nas uma das formas pela qual 

a Multichoice pretende provar 

o valor dos seus clientes fiéis.

“Achamos também que esta é 

uma excelente oportunidade 

para enriquecer as vidas dos 

nossos subscritores, dando-

-lhes acesso a mais entrete-

nimento de alta qualidade, à 

nossa conta”, disse.

Ao pagar a tempo a sua subs-

crição, os clientes activos nos 

pacotes DStv Fácil, Família, 

Grande, Grande Mais, Bué 

ePremium podem tirar pro-

veito desta oferta para desfru-

tar do melhor entretenimento 

disponível nos pacotes acima.

Com esta oferta, os Clientes do 

pacote Fácil terão agora acesso 

à excelente oferta de conteú-

do infantil do pacote Família 

que inclui canais de renome, 

tais como, Cartoon Network, 

Canal Panda, bem como po-

derão assistir a interessantes 

jogos da Liga Espanhola e 

Italiana, Valência vs Barcelona 

e Nápoli vs Juventus nos dias 

25 e  26 de Janeiro, respectiva-

mente. Os Clientes do pacote 

Família podem experimentar a 

vasta gama de canais do DStv 

Grande como Cine Mundoe-

Mundo Fox.

DSTV lança 
campanha 
“Sempre a 
subir”

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na 
SAVANA FM . Proporcionamos para si pa-
cotes promocionais, contacte-nos através de:                          
84 1440048, 82 8944278 ou ainda através do 
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz           

SAVANA 100.2 FM
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Com inicio a 20 de Janeiro, os Clientes da 
GOtv suavizam a nostalgia típica do mês de 
Janeiro e ganharem um upgrade para o pa-
cote acima, bastando para o efeito pagar a 

sua subscrição a tempo e continuarem conectados.
“A Multichoice mantém sempre os Clientes no centro 
de tudo o que faz, expondo os mesmos  a excelen-
te conteúdo disponível nos vários pacotes através da 
campanha Salta para o Pacote Acima que irá oferecer-
-lhes algo para se deliciarem em Janeiro e Fevereiro” 

Multichoice Moçambique.
Com pouco para gastar nesta altura do ano, esta é 
uma surpresa bem merecida. Basta continuar conec-

sem nenhum custo extra. 
A campanha Salta para o Pacote Acima permite aos 
Clientes da GOtv assistitirem a programação varia-
da disponível nos pacotes acima, ao preço do pacote 
onde se encontra, tornando excelente conteúdo mais 
acessível a um grupo amplo de Clientes.

-
tenham conectados saltam para o pacote Essencial, 
onde irão desfrutar de excelentes programas interna-

irão se deliciar com excelente entretenimento educa-
tivo como Atchoo!, a partir de 27 de Janeiro no canal 
infantil Nickelodeon. Já os Clientes GOtv Essencial 
saltarão para o GOtv Plus, onde irão desfrutar de um 
leque de telenovelas do Telemundo, como o Barão, 
Inimigos Íntimos e Um Pouco Teu. Podem ainda de-

Os Clientes GOtv Plus que paguem a tempo e se man-
tenham conectados saltam para o pacote GOtv Max e 
desfrutarão de toda oferta da GOtv através de progra-
mas internacionais extraordinários incluindo jogos da 
futebol das melhores ligas europeias, com destaque 

-
-

Espanhola entre o Real Madrid e o Atlético Madrid no 
dia 01 Fevereiro, em directo no Supersport Select 04. 
As crianças poderão desfrutar dos  conteúdos infantis 
do canal Panda, entre outros. Com a GOtv há algo 
para cada um.
Esta oferta Salta para o Pacote Acima está aberta para 

estes Termos e Condições podem ser acedidos em 
http:// www.gotvafrica.com

Novo ano com nova oferta emocionante na GOtv

No ano em que o 
Millennium bim 
comemora o seu 
25º aniversário, foi 

premiado, pelo segundo ano 

consecutivo, pela Global Fi-

nance como melhor Banco 

de Moçambique em servi-

ços de trade finance. 

Segundo uma nota enviada a 

nossa Redacção, este prémio 

reconhece as capacidades do 

Millennium bim na criação 

e desenvolvimento de pro-

dutos e serviços para apoiar 

todas as operações inter-

nacionais dos seus Clientes 

empresariais.

O anúncio de premiação 

foi feito em Nova Iorque, 

destacando, uma vez mais, 

o banco como instituição fi-

nanceira de referência. Este 

é o segundo ano consecutivo 

que a revista internacional 

legítima a excelência dos 

serviços financeiros presta-

dos pelo Millennium bim, 

reconhecendo a sua capa-

cidade de inovação, imple-

mentação de uma estratégia 

de crescimento sustentada, 

Millennium bim ganha 
mais um prémio

pela qualidade e solidez do 

balanço do Banco assim 

como do compromisso com 

o desenvolvimento da eco-

nomia nacional, com o trade 

finance focado nas empresas 

exportadoras moçambica-

nas.

Portanto, José Reino da 

Costa, Presidente da Co-

missão Executiva do Mil-

lennium bim, considera ser 

uma honra ver reconhecido 

o trabalho desenvolvido a 

favor das exportações e das 

empresas que apostam nos 

mercados internacionais, o 

mesmo acredita que o de-

senvolvimento e crescimen-

to de Moçambique passará 

pela sua capacidade de ex-

portar mais e apoiar mais as 

empresas empenhadas em 

vender os produtos moçam-

bicanos lá fora.

Referir que a actividade de 

trade finance é fundamental 

para todas as empresas ex-

portadoras moçambicanas, 

porque garante a conclusão 

e sucesso das suas operações 

internacionais, contribuindo 

para um maior equilíbrio da 

balança comercial do país.

O 
Presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
visitou, semana passada, o 
projecto de reconstrução 

do Hospital Central da Beira. A 
infra-estrutura desta unidade hos-
pitalar ficou parcialmente destruída 
pelo ciclone Idai, que se abateu so-
bre a zona Centro de Moçambique 
há 10 meses. A mesma conta para a 
sua recuperação com apoio prove-
niente de Portugal.
Recorde-se que desde logo, uma 

vasta onda de solidariedade nacio-

nal e estrangeira foi desencadeada. 

Através de organizações não-go-

vernamentais, empresas, empresá-

rios e instituições financeiras luso-

-moçambicanas juntaram-se a este 

Hospital Central da Beira beneficia 
de reabilitação pós-Idai

movimento. Actualmente estão 

concluídas as obras de reabilitação 

do bloco operatório, do banco de 

sangue e o edifício de imagiologia, 

estando em curso as restantes obras 

cujo término está previsto para bre-

ve.

O Chefe de Estado português mos-

trou-se impressionado e sobretudo 

“muito feliz por podermos estar 

verdadeiramente ao lado de quem 

precisa. Não ao lado, diplomatica-

mente; não ao lado, em termos de 

comentário distante. É ao lado, em 

termos de obra feita. E feita em 

tempo recorde. Estamos a falar de 

uma realidade que ainda não fez um 

ano. Impressiona-me a colaboração 

de todos”.

Na ocasião, o Coordenador da Co-

missão Executiva do BCI, José Fur-

tado, referiu que nesta rede de soli-

dariedade, ao BCI coube canalizar a 

sua contribuição à Associação Mo-

çambicana de Bancos (AMB), que 

por sua vez estabeleceu uma oferta 

global incluindo a comparticipação 

de outros bancos.

Enalteceu, igualmente, o empenho 

do BCI, que desde a primeira hora 

mobilizou-se em várias frentes, ten-

do já, em Abril do ano passado, rea-

bilitado na totalidade e alargado a 

rede de caixas automáticos (ATM). 

No mês de Julho, reinaugurou a 

agência Beira-Embaixador, após 

ter sido, igualmente, afectada pelo 

ciclone.

A 
equipa sénior de feminina 

da Universidade Peda-

gógica (UP) recebeu, na 

sexta-feira passada, uma 

distinção pela conquista do título 

de campeã da zona VI de África em 

voleibol. A cerimónia de homena-

gem decorreu Paços do Conselho 

Municipal de Maputo.

Equipa feminina de Voleibol 
da UP Maputo recebe distinção

Orientado pelo Edil da capital do 

país, Eneas Comiche, o evento con-

tou, entre outras personalidades, 

com a presença dos Reitores das 

Universidades Pedagógica de Ma-

puto e Eduardo Mondlane, respec-

tivamente Jorge Ferrão e Orlando 

Quilambo, assim como do admi-

nistrador do BCI, Luís Aguiar, que 

efectuou a entrega simbólica de um 
cartão Tako Pago gigante com valor 
carregado de 100 mil meticais.
Lembre-se que a jovem equipa da 
UP Maputo sagrou-se campeã, 
após derrotar, na final, o Tshwane 
University Of Technology da Áfri-
ca do Sul por 3-0, resultado que a 
qualificou para a final do campeo-

nato africano da modalidade.


