
o
mozabanco.co.mz

Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!

Negócio da guerra em Cabo Delgado
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Estado de emergência

Mais 30 dias de aperto
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Por detrás do drama humano 
e do conflito que deflagra 
em Cabo Delgado, há um 
negócio que desponta. O 

negócio das empresas privadas de 

segurança que, a todo custo, procu-

ram vender soluções para comba-

ter à insurgência que, nos últimos 

tempos, mostrou outra musculatu-

ra ao ponto de confrontar, directa-

mente, o Estado moçambicano. Os 

ataques e ocupação de vilas distri-

tais, com relatos de pesadas baixas 

nas Forças de Defesa e Segurança 

(FDS), terão levado ao presidente 

Filipe Nyusi a mudar de estratégia, 

aceitando a intervenção militar de 

mercenários com  helicópteros, 

aviões e drones de reconhecimento, 

naquela que é a última cartada de 

Maputo para travar a insurgência.

Nas últimas semanas, foi notícia a 

presença, no teatro das operações, 

da Dyck  Advisory Group (DAG), 

uma empresa de segurança privada 

sediada na África do Sul e de pro-

priedade de um ex-coronel militar, 

Lionel Dyck, um americano natu-

Os ataques e a corrida de mercenários para Cabo Delgado

O negócio da guerra
Por Armando Nhantumbo

ralizado zimbabweano e próximo 

do presidente Emmerson Mnanga-

gwa, do Zimbabwe.

Mas, ao que o SAVANA apurou, 

outras empresas privadas de segu-

rança estão envolvidas nas opera-

ções militares de Cabo Delgado. 

É o caso da Ultimate Aviation, 

dona dos helicópteros envolvidos 

nas operações contra os insurgen-

tes. 

Conforme avançou o SAVANA na 

edição de 24 de Abril, cinco heli-

cópteros estariam no terreno a fazer 

várias investidas contra as bases dos 

insurgentes, mas um deles foi aba-

tido no dia 10.

Entretanto, dados mais recentes em 

nossa posse indicam que mais um 

helicóptero terá caído nos últimos 

dias. Assim, terão ficado três, um 

Gazelle, um Bell 407 e um helicóp-

tero amarelo MI-17. 

Os helicópteros são descritos como 

velhos, tal como os próprios pilo-

tos. O Gazelle 314, por exemplo, 

derrubado no passado dia 10 é dos 

1980 e terá sido atingido por armas 

ligeiras.

Uma outra aeronave, um Helix per-

tencente à Ultimate Air, teria esta-

do vários dias em Moçambique. A 

Helix é um avião de inteligência, 

vigilância e reconhecimento, que 

teria sido utilizado para monitorar 

os insurgentes em Cabo Delgado. 

Uma fotografia publicada pela 

Africa Aerospace and Defence, um 

portal de notícias sobre defesa em 

África, mostra a aeronave (ZS-

-TAX) no aeroporto de Pemba, ca-

pital provincial de Cabo Delgado, 

estacionada junto ao que parece ser 

uma Cessna Grand Caravan, per-

tencente à Ultimate Aviation.  

Os websites de rastreio de voo 

mostraram que o Helix regressou à 

África do Sul a 25 de Abril e que a 

aeronave foi vista no Aeroporto In-

ternacional OR Tambo, em Joanes-

burgo, a 26 de Abril, ainda equipa-

da com o seu gimbal de vigilância. 

De acordo com a Africa Aerospace 
and Defence, o Helix evoluiu a partir 

da aeronave Ultimate Unmanned 

Viper 1000C, baseada no planador 

motor Stemme S15, lançado em 

2016.

A Ultimate Unmanned é uma em-

presa irmã da Ultimate Aviation 

e da CADG, esta última sediada 

em Singapura e com escritórios na 

África do Sul. Terá sido a Ultima-

te Aviation a fornecer aviões, den-

tre eles um helicóptero Bell Long 

Ranger, a empresas privadas de 

segurança que operam em Moçam-

bique, incluindo a Dyck Advisory 

Group.

Por sua vez, a CADG tem escritó-

rios regionais nos Estados Unidos, 

Emiratos Árabes Unidos, África 

do Sul e Quénia e é mais activa no 

Médio Oriente e África, com ope-

rações em cerca de 20 países afri-

canos.   

De acordo com o website da em-

presa, a CADG presta serviços de 

aviação, logística e aprovisiona-

mento, engenharia e construção de 

acampamentos, entre outros. 

Os serviços de aviação são prestados 

pela empresa irmã Ultimate Avia-

tion, especializada no transporte de 

carga e passageiros em ambientes 

remotos, incluindo zonas de com-

bate e de assistência em catástrofes. 

A Ultimate Aviation está sediada 

na África do Sul e incorpora a Ul-

timate Heli.

A CADG oferece a Helix como 

uma plataforma que pode ser adqui-

rida directamente com a CADG a 

fornecer formação e suporte de ma-

nutenção, ou como uma capacidade 

que pode ser alugada pelo cliente. 

As aplicações incluem vigilância, 

anti-poluição, patrulha marítima, 

anti-pirataria, patrulha de frontei-

ras, vigilância/apoio a comboios, 

cartografia sísmica e levantamento 

geográfico.

Questiona-se a legalidade da pre-

sença de aeronaves de inteligência 

em território moçambicano, tan-

to perante à lei sul-africana como 

internacional. A Ultimate Air não 

respondeu à “DefenceWeb” sobre as 

operações em Cabo Delgado.

Craig Munro é director da Ulti-

mate Air e da CADG-Helix. A 

CADG refere, no seu website, que 

Craig tem sido um membro chave 

da divisão de aviação da empresa, 

liderando com sucesso as operações 

da companhia no Médio Oriente e 

África, após 15 anos de trabalho em 

regiões pós-conflito no mundo.

E nem mais: Munro é grande ami-

go de Erik Prince, desde os tempos 

do Sudão do Sul. Numa fotografia 

de 1996, aparecem juntos numa 

corrida em New Jersey, Estados 

Unidos da América (EUA).

Outra coincidência que implica 

Prince: o website do CADG indica 

que estão a operar em Moçambi-

que.

Outras empresas que deverão estar 

em operações militares, em Cabo 

Delgado, incluem a Manticorp e 

as empresas moçambicanas-portu-

guesas MOSEG e DELTA, muitas 

delas com ligações a Erik Prince, 

o empresário-mercenário norte-

-americano influente em negócios 

de guerra. Aliás, será por volta de 

Prince, particularmente associado à 

DAG, que gira todo o negócio 

de empresas de segurança con-

A CADG opera em vários países do mundo, desde África ao Medio Oriente. Conforme indica o mapa, a 
empresa opera também em Moçambique

O 
Helix é um veículo op-

cionalmente pilotado, 

capaz de transportar 

centenas de quilos de 

sensores, incluindo câmaras 

diurnas e nocturnas de longa 

distância em dois pontos duros 

inferiores e um suporte de fuse-

lagem. 

O modelo base do sistema He-

lix-1 pode ser pilotado com um 

único piloto, enquanto o equipa-

mento da missão é controlado a 

partir de uma estação terrestre, 

enquanto o Helix-2, actualmente 

em desenvolvimento, pode tirar o 

piloto do cockpit por completo. 

A aeronave Helix está equipa-

da com uma câmara dia e noite 

Hensoldt Optronics Argos II 

HD.

A aeronave Helix tem uma en-

vergadura de asas de 18 metros, 

um peso máximo de descolagem 

de 1 100 kg e uma carga útil de 

350 kg. É alimentado por um 

motor Rotax 914F2 que fornece 

115 cv, dando uma velocidade de 

operação de 93-270 km/h e um 

alcance de 1 300 km com com-

bustível interno ou 2 500 km 

com combustível externo. A ae-

ronave pode ser configurada com 

um único piloto e uma câmara 

montada sob a fuselagem ou com 

dois lugares.

Em Maio/Junho de 2019, o 

Helix foi enviado para o Parque 

Nacional Kruger, onde ajudou na 

apreensão de meia dúzia de sus-

peitos de caçadores furtivos de 

animais selvagens durante uma 

demonstração descrita como 

bem-sucedida, incluindo opera-

ções nocturnas. 

Após terem sido rastreados a 

partir do ar, foram então des-

tacados guardas-florestais com 

cães rastreadores para capturar 

os suspeitos.

Entretanto, dados que nos che-

garam, à hora do fecho, indicam 

que a Ultimate Unmanned já 

desenvolveu a versão militar do 

drone. O tal pode estar a ser usa-

do em Cabo Delgado, embora 

com legalidade duvidosa.

O mágico Helix

Os drones da Ultimate Aviation, da África do Sul, estiveram no Aeroporto de Pemba
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tra os insurgentes no norte de Mo-

çambique.

Além de Erik Prince, deverão estar 

envolvidos outros grandes merce-

nários como Tony Buckingham e 

Cobus Claassens. Antes, estive-

ram no negócio da guerra de Cabo 

Delgado, os mercenários russos da 

Wagner, uma empresa associada a 

Yevgeny Prigozhin, ligado ao Kre-

mlin e amigo íntimo de Vladimir 

Putin, o presidente russo.

Os comandos do Grupo Wagner 

combateram na Síria, na Repúbli-

ca Centro Africana e, antes disso, 

prestaram apoio às tropas separatis-

tas russas no leste da Ucrânia. Em 

Moçambique, ficaram poucos me-

ses e parece terem saído após perdas 

de vários homens.

Operação charme?
Especialistas independentes suspei-

tam que, neste momento, os merce-

nários estejam na fase do que cha-

mam de “proof of concept”, aquela 
em que procuram demonstrar a sua 
capacidade e convencer as autori-
dades moçambicanas sobre a neces-
sidade de contratá-los para acabar 
com a insurgência.
Por isso, argumentam, pode-se es-
tar perante uma operação rápida e 
mal feita, que é apenas o prenúncio 
de uma outra operação mais gigan-
te pela frente. 
“Estão a testar e tentar mostrar efi-
ciência. Aliás, provar que há neces-
sidade de mercenários”, refere uma 
das fontes. 
Neste momento, não há tropas em 
terra, e não está clara a articulação 
com as Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) moçambicanas. “Por 
isso, andam a atirar no ar em tudo 
que move, qualquer agrupamento 
de pessoas nas zonas onde há insur-
gentes”, conta outra fonte. Mais ho-
mens devem estar a ser recrutados 
para as operações de Cabo Delgado. 
São escassas informações sobre os 
custos das operações dos mercená-
rios, mas sabe-se tratar de negócios 
milionários. A África Monitor, por 
exemplo, refere que, na sua missão 
inicial, três meses, a DAG deverá 
receber USD 15 milhões ao abrigo 
de um contrato com o Ministério 

do Interior. Porém, uma outra fonte 

disse ao SAVANA que a empresa 

deveria embolsar US D1.9 milhões 

pelo primeiros 30 dias de operações.  

Regresso de Prince?
Deve ser o regresso de Erik Prince 

no negócio da guerra de Cabo Del-

gado. Prince, um “macaco velho” em 

operações mercenárias, pode estar a 

operar de forma discreta por estar a 

ser investigado a “sério”. 

Prince está a ser investigado nos Es-

tados Unidos, pelo Departamento 
da Justiça, mas também nas Nações 
Unidas e, provavelmente, na Euro-
pa. Nos EUA, o mercenário está a 
ser investigado por violação do Re-
gulamento do Tráfego Internacio-
nal de Armas e da Lei de Práticas 
de Corrupção. Prince é suspeito de 
ter tentado meter armas nos drones 
da Helix, havendo suspeitas de vir 
a acontecer o mesmo em Moçam-
bique. O mercenário também teria 
tentado colaborar com a Wagner, 
violando as sanções americanas, 
como também teria tentado trans-
formar aviões civis em militares.
Nas Nações Unidas, é investigado 
por violação do embargo de armas 
em países como Venezuela, Líbia e 
Somália. Na Europa, Prince pode 
estar a ser investigado por espiona-
gem.
Em 2018, Prince havia proposto 
um projecto de inteligência e se-
gurança militar em Moçambique, 
prometendo desmantelar comple-
tamente toda a rede de ataques em 
90 dias. O projecto, que coloca-
va como moeda de troca o gás do 
Rovuma, que ficava hipotecado, se 
propunha a acabar com os ataques 
até antes das eleições autárquicas de 
Outubro daquele ano.
O projecto denominava-se Pro6, 
SA – uma “joint venture” (50/50) 
entre a ProIndicus, empresa de se-
gurança de Moçambique envolvida 
no caso das dívidas ilegais e a Lan-
caster 6 Group (L6G), empresa de 
segurança dirigida por Prince. 
Recorde-se ainda que Prince, presi-
dente do Frontier Services Group, 
sediado em Hong Kong, assinou, 
em Dezembro de 2017, um acordo 
com o Governo moçambicano para 
estabelecer uma parceria para recu-
perar a Ematum, outra empresa en-

volvida nas dívidas ocultas, o maior 

escândalo financeiro do país, agora 

abafado pela Covid-19. 

Em finais do ano passado, Omar 

Mithá, o então PCA da ENH, o 

braço empresarial do Estado nos 

negócios do petróleo, anunciou a 

retirada da Frontier Services Group 

Ltd., da “joint venture” com a Em-

presa Nacional de Hidrocarbonetos 

para os projectos do gás.

Mas, em Moçambique, o mercená-

rio americano também tem ligações 

com a elite local. Prince mantém, 

formalmente, um negócio de ven-

da de seguros a empresas chinesas 

com a empresa estatal Emose e a 

empresa FSG Segurança, em par-

ceria com Lucílio Matsinha, o filho 

do ex-ministro e veterano da luta de 

libertação nacional, Mariano Mat-

sinha. 

Em 2019, Lucílio Matsinha foi de-

tido num escândalo de chifres de 

rinoceronte falsos. 

Mercenários da Blackwater, uma 

outra empresa de Erik Prince, fo-

ram acusados de graves violações 

de direitos humanos na guerra do 

Iraque, onde o mercenário norte-

-americano colocou mais de 90 mil 

homens. A Blackwater ficou triste-

mente famosa em 2007 quando foi 

acusada de matar 17 civis em Bag-

dad, tendo quatro dos seus merce-

nários sido acusados de homicídio 

em Dezembro de 2018.

Por sua vez, Tony Buckingham é 

um britânico com história na segu-

rança privada. Foi sócio da empresa 

militar privada Executive Outco-

mes. Também foi director da Ibis 

Air, uma força aérea privada que 

também operava caças da era sovié-

tica e atacava aviões da Força Aérea 

Angolana.

Fez parte do golpe de Estado lide-

rado por Valentine Strasser que, em 

1992, depôs o presidente da Serra 

Leoa, Joseph Saidu Momoh. Tony 

Buckingham fez parte de um gru-

po de mercenários que defendia 

o Conselho Nacional Provisório 

(CNRN), que mais tarde se desmo-

ronou. 

Desde 1999 que Buckingham pas-

sou a executivo da indústria petro-

lífera, tendo sido fundador e antigo 

CEO da Heritage Oil. Hoje parece 

estar atrás da Manicorp presente 

em Cabo Delgado.

Por sua vez, Cobus Claassens é um 

ex-membro do Exército Sul-Afri-

cano e figura de proa da empresa 

mercenária Executive Outcomes. É 

um especialista na região da África 

Ocidental com mais de 20 anos de 

experiência. Claassens trás expe-

riência da luta contra o Boko Ha-

ram na Nigéria. 

Embora com relatos de inimizades 

entre os mercenários, parece esta-

rem hoje unidos para caçar o di-

nheiro de Moçambique, no negócio 

de Cabo Delgado.

Ainda que o ministro 

Amade Miquidade, do 

Interior, não goste, a si-

tuação de Cabo Delga-

do não é boa. 

E não é a imprensa que está a 

atacar aldeias e vilas. Não é a 

imprensa que está a matar civis 

e militares. Não é a imprensa 

que está a destruir infra-estru-

turas públicas e privadas. Não é 

a imprensa que está a obrigar as 

Forças de Defesa e Segurança a 

abandonarem posições em busca 

de refúgio. Não. 

São os “insurgentes”, “Al-Sha-

babes” ou “terroristas”, conforme 

denominação conveniente.

Foi nesta terça-feira, à saída da 

14ª sessão ordinária do Conse-

lho de Ministros, que Amade 

Miquidade, um antigo agente 

sénior do tenebroso e temido 

SNASP, os cães de guarda do re-

gime do partido único, atacou o 

que chamou de “alguns órgãos de 

comunicação social”, mas numa 

clara referência à imprensa in-

dependente que tem servido de 

contra-ponto no relato ao confli-

to que deflagra no norte de Cabo 

Delgado.

O SAVANA, que o ministro não 

mencionou, tem estado na linha 

da frente na busca do equilíbrio 

sobre os ataques, fornecendo in-

formação alternativa à oficial, o 

que tem irritado altas patentes 

militares, habituadas aos tempos 

do partido único, quando o jor-

nalismo era uma simples caixa de 

ressonância do Governo.

Foi o SAVANA que despoletou 

o massacre de Xitaxi, o que for-

çou o Comando Conjunto das 

For,cas Armadas e do Comando-

-geral a vir a público, dias depois, 

para reconhecer o assassinato de, 

pelo menos, 52 jovens naquela 

aldeia do distrito de Muidumbe. 

 “Alguns órgãos de comunicação 

social e porta-vozes [uma velada 

referência ao porta-voz da Rena-

mo, José Manteigas, que acusou 

militares de terem assassinado 

populações, dentre elas membros 

daquele partido] têm estado a di-

vulgar informações que colocam 

em causa a credibilidade das ac-

ções combativas das Forças De-

fesa e Segurança por difundirem, 

a partir de fontes não credíveis, 

informações manipuladas sobre 

a situação real das suas acções, 

desinformando desta forma, 

a sociedade moçambicana e o 

mundo em geral”, referiu o ministro 

do Interior, lado a lado com o minis-

tro da Defesa, Jaime Neto.

Amade Miquidade, primeiro direc-
tor-geral do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE), deixou 
claro que este foi o único motivo que 
levou a sua rara aparição e do colega 
da Defesa, numa conferência de im-
prensa do Conselho de Ministros.
O discurso contra a “imprensa mal-
dita” foi cínica e amplamente difun-
dido na imprensa pública, também 
ela a atacar o que chamou de “algu-
ma imprensa que tem deturpado” as 
informações sobre Cabo Delgado.
O aparecimento dos ministros da 
Defesa e do Interior acontece uma 
semana depois de o Comando-geral 
da Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) ter chamado apenas 
a imprensa pública para confirmar 
o massacre de Xitaxi, um mau sinal 
visto como um atentado à liberdade 
de imprensa.
Numa comunicação norte-coreana, 
Amade Miquidade reenvidou o que 
designou de “abate” de um cumulati-
vo de 129 atacantes. Miquidade, algo 
contraditório, disse que o massacre de 
Xitaxi surgiu como lição às pesadas 
baixas que os extremistas têm esta-
do a sofrer como resultado da pronta 
resposta das FDS às investidas. Invo-
luntariamente, o ministro endossava, 
assim, a tese do SAVANA de que o 
massacre foi uma retaliação e colo-
cava em causa a versão oficial de que 
o massacre tinha resultado da recusa, 
pelos jovens, de integrar as fileiras 
dos “terroristas”.

De resto, o ministro classificou o 

massacre de Xitaxi como uma acção 

bárbara de terrorismo. Sublinhou 

que as FDS honram a memória do 

que chamou de 52 mártires, jovens, 

homens e mulheres, e rendem ho-

menagem a esses “jovens audazes e 

patriotas que deram lição de per-

tença à pátria”. 

Ainda na Sessão desta terça-feira, 

o Conselho de Ministros anun-

ciou a criação de uma Comissão 

de Inquérito para averiguar o 

massacre de Xitaxi.

Ao que o SAVANA apurou, o 

massacre de Xitaxi foi também 

objecto de discussão na reunião 

do Conselho Nacional de Defesa 

e Segurança, semana passada.

Mais um ataque 
E, esta terça-feira, os atacantes, 

que não são nenhum órgão de 

comunicação social nem porta-

-vozes, voltaram a infernizar a 

província de Cabo Delgado, ain-

da que o ministro do Interior não 

goste que se reporte.

Os “insurgentes” atacaram uma 

aldeia situada no extremo sul do 

distrito de Quissanga. Trata da 

aldeia Muaja, que faz limite com 

o distrito de Metuge, o que teria 

criado a confusão de que o ata-

que teria acontecido neste último 

distrito situado à porta da cidade 

de Pemba, a capital provincial de 

Cabo Delgado. 

Na manhã desta quarta-feira, um 

funcionário público confirmou 

estar na sede de Metuge. Contu-

do, várias pessoas daquele distrito 

e também do vizinho Quissanga, 

abandonaram suas casas e muitos 

foram vistos a chegar na cidade 

de Pemba, à busca de refúgio. 

Ao que o Jornal apurou, os insur-

gentes partiram da região mais 

à norte de Quissanga, última 

segunda-feira, em direcção ao 

sul do distrito, seguindo a estrada 

que liga Quissanga-Miese, um 

Posto Administrativo de Metuge. 

O ministro e a imprensa maldita

Uma aeronave Gazelle dos mercenários  
foi atingida pelos insurgentes

Erik Prince

Os ministros do Interior e da Defesa vieram a público, esta semana, para 
deixar recados à imprensa independente
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consequência disto, é que Cabo 

Delgado, em particular e, Mo-

çambique, no geral, pode passar a 

ser palco de um conflito, em rela-

ção ao qual, vários interesses con-

vergem num só espaço geográfi-

co - uma espécie de Síria a nossa 

maneira (sirialização do conflito). 

E, dependendo dos interesses em 

questão, tanto por parte do inimi-

go, assim como por parte desses 

actores regionais e internacionais, 

o conflito em Cabo Delgado po-

derá outra dimensão. 

Terceiro, é bastante comum, em 

propaganda político-militar a 

classificação de conflitos de in-

vasão ou manipulação externa 

dos cidadãos de um determinado 

espaço. Isto faz-se, geralmente, 

com o intuito de retirar ou ofus-

car a natureza endógena de um 

certo conflito e, desta forma, re-

tirar também a sua genuinidade 

e legitimidade. Ao atribuir este 

conflito o estatuto de invasão 

terrorista estrangeira, Moçambi-

que pode estar a tentar, de certa 

forma, “sacudir o capote a chuva,” 

pois é muito pouco provável que 

do grupo ou dos grupos armados 

em Cabo Delgado apenas façam 

parte estrangeiros, com objec-

tivos meramente estrangeiros e 

totalmente distanciados das di-

nâmicas domésticas. Mas, esta 

estratégia, seria igualmente muito 

perigosa, uma vez que o estado 

passaria a ignorar parte das raízes 

do conflito, que tem a ver consi-

go próprio, ou os factores de po-

tencial domesticação do conflito, 

criando assim, mais espaço para o 

seu alastramento, no terreno, tal 

como se sucedeu com a guerra-

-civil dos 16 anos.   

Da última reunião do Con-

selho Nacional de Defesa 

e Segurança de Moçam-

bique (CNDS) não ape-

nas não saiu absolutamente nada 

de novo, como também, muitas 

mais questões sobre a guerra em 

Cabo Delgado aguardam ainda 

por respostas concretas e viáveis. 

Para o nosso total desagrado, o 

inimigo contra o qual se com-

bate em Cabo Delgado, ainda 

continua “invisível”. A reunião do 

CNDS, que teve lugar em Mapu-

to, na quinta-feira (23/04/2020), 

sob convocatória do Presidente 

da República, tinha criado bas-

tante espectativa. É que do en-

contro podia sair ou se aferir a tão 

aguardada e necessária definição 

concreta do inimigo em causa, 

que iria guiar a estratégia de in-

tervenção do estado moçambica-

no.     

Consta-me que a análise da si-

tuação geral de ordem e de se-

gurança pública, no nosso país, 

estiveram no centro da agenda da 

reunião e, que dentro desta mes-

ma agenda, dois temas principais 

foram objecto de debate. O tema 

dos ataques armados na província 

de Cabo Delgado e o tema sobre 

as medidas de contenção da pan-

demia do novo coronavírus 2019 

(Covid-19), no contexto do esta-

do de emergência. Segundo refere 

o comunicado de imprensa saído 

deste encontro, foram saudados 

os esforços tanto das forças de 

defesa e segurança, devido às suas 

acções visando a “reposição” da 

segurança e tranquilidade públi-

cas nas regiões sob ataque, assim 

como os profissionais de saúde e 

de outros intervenientes no com-

bate à Covid-19. Todavia, em re-

lação a guerra em Cabo Delgado, 

o CNDS apenas uma única con-

clusão chegou, ou talvez, tornou 

pública. Segundo o comunicado, 

os ataques na província de Cabo 

Delgado são produto de uma 

agressão terrorista estrangeira ao 

nosso país. Esta conclusão teve 

como base, segundo alude a pró-

pria comunicação, o facto de os 

ataques estarem a ser reivindica-

dos pela organização terrorista 

internacional Estado Islâmico.

Ora vejamos, os ataques em curso 

em Cabo Delgado tiveram início 

em Outubro de 2017. Actual-

mente, algumas fontes referem-se 

aos mais de 500 mortos, muitos 

destes de forma tão bárbara, in-

cluindo, por decapitação; raptos 

de mulheres e jovens; deserções 

dentro das fileiras do exército 

moçambicano; detenções ar-

bitrárias; elevada destruição de 

propriedades públicas e privadas; 

violação constante de direitos 

humanos, por parte do exército 

moçambicano e dos “invasores 

terroristas estrangeiros” (termina-

ção que deverá, brevemente, tirar 

lugar ao actual termo “insurgen-

tes”); proibição total de cobertura 

jornalista e de investigação cien-

tífica independente do conflito e 

outras formas de violação dos di-

reitos humanos que tem estado a 

ter lugar em Cabo Delgado. Cabo 

Delgado, ainda dentro deste espa-

ço de tempo, foi também palco de 

actuação de mercenários russos 

e sul-africanos e quiçá de outras 

nacionalidades. O presidente da 

República, que já havia classifica-

do os ataques como ameaça à so-

berania nacional, veio confirmar, 

recentemente, também violações 

de direitos humanos, perpetradas 

pelas Forças de Defesa e Segu-

rança de Moçambique. Por isso 

tudo, e passados quase três anos, 

a mais importante conclusão que 

o Estado moçambicano torna pú-

blica, sobre o terror que se vive em 

Cabo Delgado, não pode se resu-

mir apenas a confirmação daquilo 

que o próprio Estado Islâmico há 

muito tem vindo a referir. 

A tese de invasão estrangeira já, 

há muito que vinha sendo de-

fendida pelo próprio presidente 

da República. A única informa-

ção nova passível de se extrair da 

conclusão do CNDS é apenas a 

referência a organização terroris-

ta Estado Islâmico. Assim sendo, 

muitas outras perguntas, extre-

mamente relevantes, ficam ain-

da por ser responder. Entre elas, 

fica ainda por responder quem e 

quantos representam os interesses 

do Estado Islâmico em Moçam-

bique? Como foi que essa organi-

zação ou essas organizações ter-

roristas surgiram no nosso país? 

Que condições políticas, econó-

micas e socioculturais perpetuam 

o surgimento desses interesses 

no nosso território? Quais são 

as alianças locais, como e porque 

motivo essas alianças se forja-

ram? Qual é o objectivo, seja ele 

político, socioeconômico ou reli-

gioso que atrai uma organização 

da natureza do Estado Islâmico 

para Moçambique? Como é que 

o Estado moçambicano pretende 

combater esta organização, e em 

quanto tempo o espera fazer, de-

pois de ter recebido esse conselho 

do CNDS?   

Para além destas perguntas que 

cabe ao Estado moçambicano 

responder, publica e imediata-

mente, da comunicação com 

parcas novidades que o CNDS 

chegou, pode-se aferir o seguin-

te. Primeiro, caso esta conclusão, 

tal como nos foi apresentada es-

teja a reflectir, de facto, o verda-

deiro nível de conhecimento que 

se tem sobre o inimigo, então, a 

nossa situação é, realmente, mui-

to mais grave do que se pensava. 

Isto significa que a nossa “inteli-

gência” apenas consegue aferir a 

identidade do inimigo do Estado, 

literalmente, com base nas carac-

terísticas que o próprio inimigo 

divulga. Não somos capazes de ir 

mais a fundo nas nossas investi-

gações. Logo, a ser verdade, isto 

revela graves problemas de capa-

cidade do nosso Estado. Por ou-

tro lado, ainda acreditando numa 

provável honestidade do nosso 

Estado, ao chegar a esta pobre 

conclusão, o motivo pode estar 

relacionado com a estratégia de 

bloqueio imposto pelo próprio 

Estado, tanto contra a imprensa, 

assim como contra pesquisadores 

independentes, que tentam inves-

tigar sobre a natureza do conflito. 

Isto é, ao impedir uma investi-

gação imparcial deste conflito, o 

Estado moçambicano pode estar 

a privar a si próprio de obter in-

formações que o facilitem enten-

der o inimigo e assim combate-lo, 

devidamente. É muito provável 

que a única interpretação que o 

Estado moçambicano tem, até 

então, sobre o conflito em Cabo 

Delgado seja apenas o produto 

da sua própria investigação ou de 

fontes em relação as quais o Es-

tado concorda. Como em muitos 

casos no nosso país, agindo desta 

maneira, o nosso Estado veste as 

“novas roupas do imperador”.    

Segundo, num sentido um pouco 

mais optimista, caso os represen-

tantes do Estado moçambicano 

estejam a ser propositadamente 

desonesto com o seu povo, as-

sumir que se está diante de uma 

agressão estrangeira, de natureza 

de terrorismo islâmico transna-

cional, pode levar à internacio-

nalização do conflito. Ao reco-

nhecer a presença de interesses 

do Estado Islâmico no seu terri-

tório, Moçambique atrai para si, 

não apenas a atenção dos países 

da SADC e da União Africana, 

assim como de forças ociden-

tais, como os Estados Unidos 

de América (EUA), o inimigo 

principal do Estado Islâmico. A 

CNDS: quase três anos apenas para 
concordar com o Estado Islâmico
Por Fredson Guilengue

Insurgentes exibem bandeira do Estado Islâmico depois de tomarem o Comando Distrital de Quissanga

OPINIÃO
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Num discurso que misturou 
lamúrias e triunfalismo, o 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, fez o auto-

-balanço dos primeiros 100 dias de 
governação do seu segundo man-
dato, que encerra a lua-de-mel da 
sua administração, marcada por 
eventos perigosos: violência em 
Cabo Delgado,  centro do país e 
Covid-19. 

Filipe Nyusi apontou a violência 
militar no centro e na província de 
Cabo Delgado como os principais 
constrangimentos da sua governa-
ção e do desenvolvimento do país. 
Para piorar, veio a Covid-19, assi-
nalou. 
Mas, de forma apoteótica, anun-
ciou, com números, realizações do 
seu executivo ao longo do primeiro 
trimestre deste ano. 
No entanto, analistas ouvidos pelo 
SAVANA entendem que os ata-
ques militares não são novos no 
país e não deveriam ser chamados à 
colação, porque resultam da negli-
gência por parte do PR, que deixou 
o assunto hibernar até à presente 
situação. 
Igualmente, criticaram a inflação 
dos números em diferentes projec-
tos apresentados. Não é missão de 
um PR que se preze reportar coisas 
de pequena índole. 
Os 100 dias, completados no pas-
sado 25 de Abril, não carregam, no 
entender do PR, a solenidade que 
gostaria que tivessem, devido às ad-
versidades que o país atravessa e le-
varam com que agisse numa lógica 
completamente anormal. 
Nessa lógica, diz que a governação 
foi caracterizada pela intensificação 
dos ataques de natureza terrorista 
em Cabo Delgado, que para além 
de causar mortes mina a soberania 
nacional. 
Falou dos ataques que ocorrem 
na zona centro (Manica e Sofala) 
protagonizados por elementos da 
chamada Junta Militar da Renamo. 
No entender do PR, a situação con-
dicionou a livre mobilidade, para o 
desencadeamento de acção em prol 
de desenvolvimento, e, por outro, 
comprometeu a colecta de receitas 
junto dos operadores económicos.  
Apesar desta situação, foi possível 
executar algumas acções progra-
madas para este período, num con-
texto de implementação prática da 
descentralização governativa pro-
vincial e a pandemia da Covid-19.
Filipe Nyusi centrou o seu balanço 
na consolidação do diálogo políti-
co e unidade nacional, provisão de 
serviços sociais básicos, promoção 
de emprego e produtividade, cria-
ção de infra-estruturas de suporte 
ao desenvolvimento e a governação 
democrática e descentralizada.  
Fez notar que o diálogo político 
rumo à materialização dos consen-
sos alcançados com a liderança da 
Renamo prosseguiu sem sobressal-
tos, tendo resultado na definição 
de passos céleres e seguros para a 

conclusão do processo de Des-
mobilização, Desmilitarização e 
Reintegração (DDR) dos homens 
armados da Renamo. 
Este discurso surge depois de uma 
inércia e trocas de acusações entre 
as partes, arrastando o processo e 
gerando mais incertezas. 
Falou da provisão dos serviços bá-
sicos e apresentou uma vasta gama 
de infra-estruturas de suporte ao 
desenvolvimento concluídos nestes 
cem dias. 
Referiu-se à criação de 48.323 no-
vos postos de emprego, o que vem 
fazer jus ao seu plano de geração de  
três milhões de postos de emprego 
durante o quinquénio. 
Ao cair da tarde desta terça-feira, o 
secretário  de Estado para Juventu-
de e Emprego, Osvaldo Petersbur-
go, disse que, segundo a definição 
da OIT e usada pelo nosso país 
“está empregue todo aquele que 
trabalhou uma semana ou mais e 
teve um rendimento acima do sa-
lário mínimo”. Este cidadão pode, 
segundo Petersburgo, trabalhar por 
conta de outrem ou por conta pró-
pria, desde que tenha rendimentos. 
É nestes termos que, de viva voz, 
diz que os referidos 48.323 empre-
gos foram criados nos sectores de 
agricultura, comércio a retalho e a 
grosso, construção civil e trabalho 
portuário. 
Estes dados são severamente cri-
ticados pela sociedade, tendo em 
conta que várias empresas no país 
vem registando uma crise econó-
mica e já neste ano muitas delas 
vêem-se ressentido da crise gerada 
pela pandemia do coronavírus. Os 
números de Petersburgo foram alvo 
de chacota nas redes sociais.   

A activista social Fátima Mimbire 
considera que não havia muitas ex-
pectativas em torno de um balanço 

referente a três meses de governa-
ção, num contexto em que os prin-
cipais instrumentos governativos 
como o PQG, que depois de des-
dobra em  PES e a sua expressão 
financeira o OE, não estavam apro-
vados. 
Era expectável, prossegue, que o 
discurso incidisse sobre a conclusão 
dos projectos elencados, tendo em 
conta que transitaram dos anos an-
teriores para este. 
No entanto, manifestou preocu-
pação com aquilo que chamou de 
tentativa de inflação grosseira de 
números, mormente os 48 323 no-
vos postos de emprego criado nes-
tes 100 dias. 
Isto é agravado pelo facto de a 
metodologia de cálculo ser incon-
sistente bem como ao facto de as 
estatísticas em Moçambique não 
serem fiáveis, bastando para tal ver 
os resultados do censo eleitoral de 
2019 na província de Gaza que fo-
ram peremptoriamente rebatidos 
pelo INE, mas sem sucesso.  
De acordo com a activista, aquele 
número pode resultar das manifes-
tações de projectos de investimen-
tos que pretendem criar novos pos-
tos de emprego, tendo o Governo 
incluindo na sua balança. 
“O Governo não pode vir nos 
inundar com um informe de falsas 
expectativas  de criação de 48 mil 
empregos em três meses numa al-
tura de crise como esta. Isto, a ser 
verdade, seríamos uma economia 
verdadeiramente vibrante”, disse.

Quem também manifestou frustra-
ção com a comunicação do Presi-
dente foi o Centro para a Demo-
cracia e Desenvolvimento (CDD), 
dirigido por Adriano Nuvunga.
Para aquela organização da socie-
dade civil, a avaliação dos primeiros 
100 dias de governação de Filipe 

Nuysi é “negativa”.
Destaca a situação de instabilida-
de na província de Cabo Delgado, 
lamentando o silêncio de Filipe 
Nyusi em relação ao recente mas-
sacre de jovens protagonizado pelos 
insurgentes naquela província. 
Considera igualmente condenável 
a utilização de mercenários no tea-
tro de operações num cenário em 
que, segundo ele, o país tem muitos 
jovens disponíveis, faltando uma 
estrutura para enquadrá-los.
Adriano Nuvunga dá também uma 
nota negativa à governação des-
centralizada ao nível da província, 
lembrando que o facto do Secretá-
rio de Estado ter mais poderes que 
o governador provincial eleito põe 
em causa a democracia.
Num outro ângulo, afirma que a 
forma como o Estado tem estado 
a abordar a questão da Covid-19 
“não é convincente”.

O docente de ciência política 
Eduardo Sitoe considera que, de 
um modo geral, as preocupações 
que afligem os moçambicanos me-
receram destaque na comunicação 
do Chefe do Estado. 
Fez notar que os pontos-chave 
foram envoltos numa espécie de 
enigma, tendo começado por ana-
lisar o ponto referente ao diálogo 
político e unidade nacional. Ques-
tionou quais são os interlocutores 
do diálogo político  e quais são os 
termos deste diálogo. 
Isto porque sabíamos de antemão 
que o diálogo era entre o Gover-
no e a Renamo e, nele, o Governo 
pretendia que a Renamo colocasse 
fim às hostilidades militares e pro-
cedesse o DDR dos seus homens 
armados na vida normal. 
Por seu turno, a Renamo queria ver 
integrados nas chefias das FDS al-
guns dos seus quadros militares e, 
por outro lado, queria através do 
processo de governação descentra-
lizada ter espaço na governação lo-
cal naqueles lugares onde julga(va) 
ter maiores simpatias da população. 
Sucede, segundo Sitoe, que a Re-
namo bifurcou-se numa Renamo 
civil, liderada por Ossufo Momade, 
e outra Renamo militar, de Maria-
no Nyongo. 
“A Renamo de Momade já assinou 
o acordo de cessação das hostilida-
des militares e o acordo de paz de-
finitiva, mas a Renamo de Nyongo 
continua armada e a desencadear 
acções militares no centro do país. 
Com quem se está a dialogar para 
pôr cobro a esta situação?”, ques-
tionou.  
Sitoe, que também é consultor de 
governação e políticas públicas, re-
fere que o Governo já integrou uma 
dezena de quadros da Renamo nas 
FDS e parou por aí.
“Por que não avança, o que está a 
travar o processo? De igual modo, 
o Governo desvinculou a questão 
da “governação descentralizada” do 
diálogo político e passou a consti-
tuir um eixo de governação autó-

nomo virado para questões técnico-
-legais acerca das modalidades de 
acomodação entre Governadores 
de província e Secretários de Esta-
do”, interroga. 
Questiona os motivos que levaram 
a desvinculação deste assunto no 
âmbito do diálogo político, já foi 
esgotado a esse nível.
No que diz respeito à situação de 
conflito militar em Cabo Delgado, 
diz que surge na “comunicação” 
quase nos mesmos termos em que 
se aborda a Covid-19, como se ti-
vesse surgido de surpresa e não ti-
vesse sido prevista na planificação 
dos marcos e eixos da governação 
do país. 
É seu entender que a situação de 
Cabo Delgado já lá está, desde 
2017 e não é nenhuma novidade, 
pelo que os actores deste conflito 
militar evoluíram de malfeitores e 
criminosos para terroristas enqua-
drados no contexto de uma agres-
são externa contra a soberania do 
país. 
“Então a história do conflito mili-
tar da Renamo não ensinou nada 
ao país? Como separar agressão ex-
terna das motivações internas que 
constituem alimento permanente 
deste conflito: no caso da Renamo, 
não se foi de Nkomati para Roma 
para se solucionar o conflito, em 
definitivo? E porquê este conflito 
está separado do eixo do “diálogo 
político e unidade nacional?”, fez 
notar Sitoe.
Relativamente às estatísticas apre-
sentadas nos eixos relativos à go-
vernação socioeconómica, Sitoe é 
de opinião de que devem merecer 
um melhor tratamento antes de se-
rem incluídos numa comunicação 
do Chefe do Estado. 
Deste modo, apontou que é preciso 
mais clareza, linguagem simples e 
menos enigmas na comunicação do 
Presidente da República.

Por seu turno, o director do Cen-
tro de Integridade Pública (CIP), 
Edson Cortez, diz ter notado uma 
tentativa forçada de apresentação 
de resultados.  Segundo Cortez, o 
PR deu-se ao luxo de apresentar 
“coisinhas”. 
Avançou que estava expectante que 
a apresentação do balanço se cen-
trasse na visão estrutural do Gover-
no, o que mudou ou que políticas 
pretende aplicar em cada sector de 
actividades para o desenvolvimento 
do país, reduzindo o nível de po-
breza. 
Quanto aos ataques militares, o di-
rector do CIP disse que o reflexo 
dos 100 dias é também a falta de 
estratégias por parte do PR. 
Isto porque, segundo ele, há um 
novo mandato, mas é o mesmo PR 
que foi tomando medidas pura e 
simplesmente para apagar o fogo 
e não resolver na profundidade os 
problemas das dívidas ocultas, que 
resultou na suspensão de apoio fi-
nanceiro e crise económica. 

Balanço é um engano
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Passados mais dez anos 
desde a assinatura do 
primeiro acordo visando 
a sua viabilização, conti-

nua paralisado o Projecto Inte-

grado do Porto de Techobanine, 

projectado para a parte sul da 

província de Maputo, no trajec-

to entre a Catembe e a Ponta do 

Ouro.

O referido porto, com pelo me-

nos 20 metros de profundida-

de, capacidade para navios de 

300 mil toneladas, e situando-

-se a menos de 3,5 quilómetro 

da costa, deverá, para além de 

Moçambique, servir também as 

economias da África do Sul, do 

Botswana e do Zimbábwe, espe-

cialmente para o escoamento das 

suas reservas minerais.

A iniciativa do projecto é de 

uma empresa moçambicana de-

nominada Bela Vista Holdings 

(BVH), liderada pelos Cami-

nhos de Ferro de Moçambique 

(CFM), e conta com o apoio das 

empresas dos caminhos de ferro 

da África do Sul e de Eswatini, 

respectivamente a Transnet e a 

Swazi Rail.

Techobanine:

O porto que não desiste
Através de um memorando de 

entendimento, a Transnet com-

prometeu-se a fornecer o volu-

me de carga que tornaria o porto 

viável, assumindo, em contra-

partida, uma participação que se 

situa entre os 20 e 26 porcento, 

numa empresa especialmente a 

ser criada para a gestão de todas 

as operações do porto.

Na referida empresa, estariam 

também representados outros 

países com interesse directo no 

porto, nomeadamente o Botswa-

na, Eswatini e  Zimbabwe.

O principal minério a ser manu-

seado no porto será o carvão. O 

Botswana exporta actualmente 

este minério através do porto de 

Richards Bay, na África do Sul. 

Contudo, a terminal de carvão 

neste porto é detida por um con-

sórcio de empresas também pro-

dutoras e exportadoras, que só a 

libertam depois de manuseada 

toda a sua carga. 

A partir de Techobanine, o 

Botswana teria uma ligação di-

recta através da actual linha do 

Limpopo, a partir de um ramal 

ligando aquele país ao sul do 

Zimbábwe. 

A carga inicial a ser disponibi-

lizada pela África do Sul seria 

proveniente de minas já a serem 

exploradas na província de Mpu-

malanga, cuja produção actual 

está limitada devido aos mesmos 

condicionalismos impostos pelo 

terminal de carvão de Richards 

Bay para empresas que não fa-

zem parte do consórcio. 

Em paralelo com a construção 

do porto, está também previsto 

o melhoramento da rede ferro-

viária actualmente existente para 

permitir maior capacidade e efi-

ciência, incluindo no transporte 

de passageiros. Uma nova linha 

para carga pesada directa para 

Eswatini e África do Sul será 

também construída, encurtando 

deste modo as distâncias e crian-

do economias de escala que tor-

nem mais competitivas a expor-

tações destes países. Calcula-se 

que os custos de transporte de 

carga destes dois países e outros 

da região possam ser reduzidos 

em cerca de 70 porcento.

Com o aproveitamento das con-

dições naturais do porto para um 

projecto integrado, o projecto 

oferece igualmente a possibili-

dade de construção de um pipe-

line e de uma refinaria com ca-

pacidade para, pelo menos, 120 

mil barris por dia.  

 Questões ambientais

O projecto do porto é para ser 

desenvolvido nas proximidades 

da Reserva Especial de Mapu-

to, um habitat quase único no 

mundo, onde para além da fauna 

bravia, habita quase 60 porcento 

dos pássaros existentes em toda 

a região da África Austral.

É por isso que desde o início o 

projecto tem estado a despertar 

a preocupação de especialistas 

na área do meio ambiente, que 

receiam que o mesmo possa vir 

a causar consideráveis danos ao 

meio ambiente da região. Na 

verdade, foi precisamente de-

vido a questões ambientais que 

o projecto inicial, que remonta 

desde os anos 1960, teve de ser 

deslocado da Ponta Dobela para 

Techobanine, onde se considera 

que haverá menos perturbação 

ao ambiente, e onde também 

não existem corais. A activida-

de portuária será desenvolvida 

no interior, e isolada do mar por 

três colinas arborizadas e com 

uma altura de 30 a 60 metros, 

e quebrando apenas 400 metros 

dos cerca de 110 quilómetros da 

costa entre a Catembe e a Ponta 

do Ouro. 

Para além disso, os promotores 

do projecto propõem uma “taxa 

ambiental” sobre todas as opera-

ções do porto, o que contribuirá 

para permitir a manutenção da 

reserva em condições de auto-

-sustentabilidade.

O desenvolvimento do porto 

poderá despoletar um conjunto 

de outras iniciativas de desen-

volvimento capazes de impul-

sionar ainda mais o turismo no 

extremo sul de Moçambique. 

Tais iniciativas podem incluir 

um novo aeroporto na Ponta do 

Ouro, para além de campos de 

golfe.

Distante das áreas de preocu-

pação ambiental, mas à mesma 

distância do porto de Maputo e 

de Techobanine, poderão ser lo-

calizadas indústrias de valoração 

dos vários minérios encontrados 

na região, antes da sua exporta-

ção. 

(Redacção)

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – 
BIOFUND - é uma instituição privada, de utilidade pú-

-
tentável da conservação, com destaque para o Sistema 
Nacional de Áreas de Conservação. 

Em 2019, a União Europeia assinou com o Governo de 

do projecto PROMOVE Biodiversidade, a ser imple-

seleccionada a BIOFUND como mecanismo de execu-

Neste contexto, a BIOFUND convida a todas entidades 

-

Anúncio de concurso para selecção do  
Agente Executor do Projecto de Apoio à Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento 

Comunitário no Monte Mabu, distrito de Lugela, província da Zambézia

com entidades do sector privado - desde que este ultimo não 

-
da “Agente Executor do projecto de apoio à Conservação da 
Biodiversidade e Desenvolvimento Comunitário no monte 

-
ciado pela União Europeia. 

-
postas devem ser solicitados à BIOFUND, pelo email projec-

-

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade

Maputo, Moçambique
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1. Este Convite para Concurso segue o Aviso Geral de Aquisições 
(GPN) para este projecto que foi publicado no UNDB on-line e no 
site da Internet do Grupo Africano do Banco de Desenvolvimento 
no dia 18 de Abril de 2018.
2. A Universidade Lúrio - UniLúrio
Banco Africano para o Desenvolvimento para custear as despe-
sas do Projecto de Apoio ao Desenvolvimento das Habilitações 
para a Agricultura e Indústria - UniLúrio - P-MZ-I00-002, e pre-

Aqui-
sição de Equipamento e Mobiliário de Escritório para PMU.
3. A Universidade Lúrio - UniLúrio convida as pessoas singu-
lares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que 
reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 
fechadas para:

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no escritó-
rio da UGEA - Unidade Gestora Executiva das Aquisições da Uni-
versidade Lúrio - Campus de Marrere - e-mails: ugea@unilurio.
ac.mz e jsalavessa@unilurio.ac.mz, telefone +258-26-218250.
5. Um conjunto completo de Documentos de Concurso pode ser 

UNIVERSIDADE LÚRIO
PROJECTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS HABILITAÇÕES PARA A AGRICULTURA E INDÚSTRIA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Data: 27 de Abril de 2020  
Grant No: 2100155036425  
IFB No: 

solicitado pelos concorrentes interessados mediante a apresen-
tação de uma solicitação escrita (preenchendo o formulário 
apropriado) que será fornecido no endereço indicado no pará-
grafo 4. O Conjunto dos Documentos de Concurso, serão enviados aos 
concorrentes interessados no formato pdf.
6. As disposições das Instruções aos Concorrentes e das Con-
dições Gerais do Contrato são as disposições do Documento 
Padrão de Licitação do Banco Africano de Desenvolvimento: 
Aquisição de Bens.
7. As propostas em língua inglesa devem ser entregues no en-
dereço acima indicado até às  e 
devem estar acompanhadas de uma Garantia Bancária no mon-
tante de:

de Equipamento para PMU
-

mento de Mobiliário de Escritório para PMU
8. As propostas serão abertas na presença dos representantes dos 
proponentes que decidirem assistir 

-

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement No-
tice (GPN) for this project that was in UNDB online and in the 
African Development Bank Group’s Internet Website on of 18th 
April 2018.
2. The Universidade Lúrio - UniLúrio has received Financing 
from the African Development Bank in various currencies to-
wards the cost of 
Agriculture & Industry Project - P-MZ-I00-002.  It is intended 
that part of the proceeds of this grant will be applied to eligible 
payments under the contract for -

3. The Universidade Lúrio- UniLúrio now invites sealed bids 
from eligible bidders for the: 

4. Interested eligible bidders may obtain further information 

- Unidade Gestora Executora das Aquisições da Universidade 
Lúrio - Campus de Marrere – e-mails: ugea@unilurio.ac.mz  and 
jsalavessa@unilurio.ac.mz, telephone n.º 26218250.

UNIVERSIDADE LÚRIO

 Date: 27th April, 2020  
Grant No: 2100155036425  
IFB No: 

5. A complete set of bidding documents should be requested by in-
terested bidders on submission of a 
appropriate form) that will be provided in the address indicated in 
paragraph 4. A free set of bidding documents will be sent to interested 
bidders in pdf format.
6.  The provisions in the Instructions to Bidders and in the General 
Conditions of Contract are the provisions of the African Develop-
ment Bank, Standard Bidding Document:  Procurement of Goods.

or before th June 2020 and must be accompanied by 
a security of:

-

8. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives 
who choose to attend at th June 2020
of 

Nampula.
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Este texto procura analisar, de forma geral, a evolução da situação militar, 
política e social em Cabo Delgado. Apresenta-se, sumariamente, os ante-

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

Parece não existirem dúvidas acerca dos seguintes aspectos:
-

mália, Tanzânia e República do Congo) e internacionais (Estado Islâmico 
-

leo - USA, países árabes e, principalmente, a Arábia Saudita e Rússia) que 
procuram ter presença e dominar, a longo prazo, de formas diversas, as 
principais fontes de recursos energéticos.

sobre a saída de jovens para alguns países islâmicos, para treino militar e 
doutrinamento islâmico na sua vertente mais radical. Era falsa a notícia 
que existiam campos de treino em Nampula?

-
ção às autoridades locais e, inclusivamente junto da comunidade islâmica, 
consideradas, possivelmente, de não-radicais ou aliadas do poder local.

quase todas as eleições, predominantemente na Renamo, o que revela de-
sagrado, contestação e, possivelmente, revolta em relação ao poder de Es-
tado e suas representações locais. Existe alguma relação entre estas zonas e 
a dominância de naturais e residentes dominantemente macuas e mwanis.

-

-
gos do poder local e acesso diferenciado a recursos, incluindo a terra, ge-

do país e entre os distritos e localidades de Cabo Delgado, com alguma 
correlação com a dominância de residentes e naturalidade histórica das 
etnias.

em que existe envolvimento de pessoas ligadas ao poder, tanto civis, como 
militares.

Não se pode acreditar que os serviços de informação moçambicanos, e 
suas conexões internacionais, não conhecessem estes e outros aspectos. 
Possivelmente, antes do início da eclosão da guerra em Cabo Delgado, 

-

-

grupos de inspiração do islamismo radical. Essa forma de actuação parecia 
um misto de terror e de guerrilha, por um lado, para amedrontar a po-
pulação não-apoiante e, por outro, para ensaiar a capacidade de resposta 

indiscriminadamente, massacres de pessoas, supostamente não-apoiantes 
dos insurgentes.

e roubo de alimentos e medicamentos contra pessoas e instituições do Es-
tado. Posteriormente, surgiu (mesmo que de forma incoerente e pouco 

27 de Abril de 2020

João Mosca

-
lizadora, em regiões onde existe a predominância de população islâmica 

mais enfocados em instituições do poder e, crescentemente, difundindo o 
islão em versão radical ou diferente da(s) existente(s) no país. A actuação 
dos insurgentes parece ter ganho apoio, mesmo que parcial, de segmentos 
da população, sobretudo jovens pobres e sem perspectivas de futuro. Esta 

e se alastrassem no território, incluindo para zonas tradicionalmente ha-
-

furtuita, e passaram a ser uma guerra de ocupação temporária de territó-

Os vídeos de gravações de insurgentes revelam um claro objectivo contra 
o poder. O discurso islâmico radical é, em parte, substituído, ou comple-
mentado, com frases de revolta perante a situação de pobreza e discrimi-
nação. Esta alteração pode cativar uma maior base de apoio, consideran-
do as condições de vida das populações, e passar-se de um móbil religioso 
e de acções aparentemente de banditismo, para uma guerra civil.

-
nar os insurgentes.  Primeiro, eram considerados de simples insurgentes, 
bandidos armados, malfeitores que actuavam dispersamente. Falou-se 

-

compulsivo ou não, de jovens em diferentes locais no Norte, incluindo 
na província de Nampula. Falou-se em desconhecer os comandos para 

-
sos que rapidamente recuaram na aventura. Depois vieram helicópteros 
e militares sul-africanos que realizaram uma operação relâmpago na ilha 
de Quirimba, diante de Palma (seria uma base logística, ou, especulava-
-se, poder ser o ponto de partida para eventuais ataques a plataformas 

-

contratações desconexas de mercenários estrangeiros. Por outro lado, os 
insurgentes surgem fardados com uniforme e armamento do exército na-
cional capturados nos combates e assaltos às sedes dos distritos.

Os insurgentes atacam, sucessivamente, capitais distritais (escolas, postos 
de saúde, posto de polícia, quartéis), subtraem armamento e viaturas do 
exército e da polícia e retiram-se dos locais atacados. Regra geral, as auto-
ridades do Estado não estão nos locais atacados. Muitos serviços públicos 
deixam de ser prestados. As pessoas abandonam os seus locais de resi-

militares, transformando essas partes do território em Estado militar.

-

também estudos de organizações internacionais e nacionais para melhor 
conhecimento dos fenómenos e para encontrar soluções que reduzam a 
capacidade de mobilização dos insurgentes, através de possíveis acções 
de apoio a iniciativas de pequenos negócios e criação de emprego. Os 
custos de operação crescem e alguns investimentos são adiados. 

Embaixadas, organizações internacionais, órgãos de comunicação social, 
nacionais e internacionais, e o mundo dos negócios procuram obter infor-
mações através de vários canais.

DIVULGAÇÃO
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tenha uma natureza de guerra. Existem massacres perpetrados pelos in-

forças governamentais. 

O Presidente da República desloca-se frequentemente a Cabo Delgado 
para reuniões com as autoridades políticas e militares, e faz deslocar as 
cúpulas dos ministérios da defesa e do interior para Pemba, para melhor 

-
ma não verdadeira, o controle da situação.

-
to pelos direitos humanos junto das populações, jornalistas e pesquisado-
res.

O controle silenciador da informação é quase total. Os órgãos de comuni-
-

jornalistas são impedidos de realizar os seus trabalhos e alguns são presos. 

sempre fundamentado e verdadeiro. O debate nas redes sociais satisfaz 
todo o tipo de posicionamentos.

-
nacionais. Regra geral, existem quatro focos, relativamente comuns, que 
são os seguintes: (1) ligações regionais e internacionais relacionadas com 

e alastramento das acções militares (pobreza, etnias e acesso diferencia-
do aos poderes locais e a recursos); (3) incapacidade das forças de defesa 
e segurança em conter e neutralizar as acções armadas e de banditismo; 

social e a segurança dos cidadãos, a prestação de serviços e assegurar o 
funcionamento da economia (transportes, produção agrícola, etc.).

4. RESUMO

-
-

ritorial, e que as relações de força no terreno são desfavoráveis às FDS. É 
-

bretudo de jovens e em algumas zonas predominantemente habitadas por 

menor intensidade, na zona tradicionalmente habitada por macondes.

E deduzível que, do lado dos insurgentes, existe um discurso reivindica-

parte do Governo e das FDS, não se vislumbra um discurso sustentado, o 
que coloca as duas partes em desequilíbrio motivacional e de moralização 
das forças combatentes. Por um lado, existem forças aparentemente de-
sestruturadas, mas com unidade de actuação, e, por outro, as FDS surgem 
debilitadas, desmotivadas, com deserções e desvios de bens logísticos.

O Governo parece optar por uma eventual e pouco provável solução mi-
litar. Não tem aceite o diálogo com outros agentes sociais do país e a res-
posta manifesta-se por mais repressão, controle da informação e, se neces-
sário, a prisão e a agressão aos direitos humanos. Este modus operandi é 
próprio de exércitos em perda de forças operativas e de apoio popular, de 
quebra motivacional e moral combativa, e, mais importante, de regimes 
sem soluções, seja de natureza militar, seja de estratégia económica e de 

país.

Existe, por razões diversas, grande preocupação dos moçambicanos face 
à situação de Cabo Delgado e o Governo não possui uma estratégia de 
comunicação, ou, a estratégia é não dar ou manipular a comunicação. Os 
partidos políticos da oposição não desenvolvem discursos críticos e alter-
nativos. 

A comunidade internacional, por diferentes motivos, mostra-se preocu-
pada em função dos interesses económicos. Porém, poucos são os casos 
que revelam os seus posicionamentos e apoios ao Estado moçambicano, 
restando a manifestação de preocupação e apoio discursivo perante a rea-
lidade. Apesar da oferta de apoios militares, o Governo prefere contratar 
empresas de segurança (mercenários) cujos pagamentos são desconheci-
dos (valor, origem de fundos, modos de contratação, etc.). 

-
mente quanto ao envolvimento de forças estrangeiras representativas de 

algumas organizações internacionais ou de países, que já manifestaram 
disponibilidade para apoio letal e envio de forças militares. Igualmente, 

-
rentes forças no seio do poder, quanto à abordagem política e militar, que 

dos negócios envolventes. 

As debilidades e fragilidades do Estado são manifestas, não apenas no 
teatro das operações militares, mas na capacidade de garantir a paz e a 
ordem, as condições para o funcionamento da economia e a prestação de 
serviços básicos aos cidadãos, a presença institucional em determinadas 

em risco de se transformar em Estado falhado.

-
sição que são grupos isolados de bandidos, sem organização, nem rosto, 

que não possuem base social.

bases sociais, retaguardas de apoio político, diplomático e logístico. É ir-
responsabilidade nacional (de Estado) reduzir o surgimento de situações 
de instabilidades a grupos de bandidos, insurgentes, inimigos, internos 
e externos, sem rosto, etc. Situações de instabilidade pontual, podem-se 
transformar em guerras prolongadas.

-

diferenças na sociedade moçambicana aos diferentes níveis (étnicas, ra-
ciais, regionais, religiosas, económicas, de acesso recursos, de domínio 
do poder, etc.), algumas das quais de continuidades seculares (incluindo 
pré-coloniais) que são, ou podem ser, manipuladas para a sustentação de 

e uma gestão logística transparente. As relações com o povo devem ser de 

pena controlar a informação como se fosse tapar o sol com uma peneira.

-
vo, com maior equidade social, territorial e étnica na distribuição de recur-
sos (pequenos negócios, auto-emprego, crescente acesso a mais e melho-
res serviços públicos, maior prioridade à produção e segurança alimentar 
e geração de renda na agricultura). As soluções militares não são possíveis 

sem que se gerem processos de desenvolvimento. 

sempre factores internos e externos que, combinados, se reforçam mutua-

poderes nacionais, importa eliminar os factores internos das crises. Neste 
caso, repita-se, são a pobreza, os fundamentos das diferentes acessibilida-
des e controle dos poderes, dos recursos, dos serviços básicos aos cidadãos 
e das oportunidades de negócio e de criação de renda e de investimento 
em iniciativas de pequena escala e geradoras de emprego. 

efectiva reconciliação, onde as diferenças políticas, sociais, económicas, 
espaciais, raciais, étnicas, devem constituir os alicerces da riqueza de so-

-

Finalmente, é conhecido que as guerras criam riquezas para grupos de in-

nacional e das pessoas em primeiro e único lugar. Infelizmente, os con-

-

Nesta perspectiva, é importante fragilizar os Estados e as suas forças de 
defesa e segurança e, em alguns casos, criar Estados falhados, na medida 
em que as instituições passam a servir os interesses do banditismo domés-
tico organizado em gangs dominadoras do Estado.

DIVULGAÇÃO
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Numa comunicação de 
perto de meia hora, na 
noite desta quarta-feira, 
Filipe Nyusi, Presidente 

da República (PR), veio confir-
mar aquilo que todos aventa-
vam: a prorrogação do estado de 
emergência por mais um mês. A 
nova fase de restrições vai até 30 
de Maio.
O estado de emergência é uma 
medida extraordinária para tra-
var a propagação do novo Co-
ronavírus, que já provocou, em 
todo mundo, até esta terça-feira, 
211 mil mortos dos três milhões 
de infectados. À hora do fecho do 
SAVANA, Moçambique regista-
va 76 casos positivos. 

Filipe Nyusi iniciou a comuni-

cação elogiando a capacidade de 

resposta dos moçambicanos em 

momentos adversos, mas lamen-

tou que mesmo com limitações as 

pessoas fizeram pouco para cum-

prir as medidas. 

Nyusi sublinhou que a correcta 

implementação das medidas pre-

ventivas pode contribuir para a 

minimização do alastramento da 

doença  e evitar a tomada de me-

didas de nível quatro, ou seja, con-

finamento total.

 “Estamos perante uma doença 

cujos contornos médicos estão 

ainda a serem estudados e revistos 

pontualmente em todo mundo”, 

advertiu.

Sublinhou que a sociedade mo-

çambicana precisa de fazer muito 

mais de modo a melhorar alguns 

aspectos, tais como a limitação de 

circulação interna de pessoas em 

qualquer parte do território na-

cional, visto que continuam a ser 

realizadas viagens sem que sejam 

de absoluta necessidade.

Disse que o executivo será rigoro-

so na fiscalização do cumprimento 

de algumas medidas como a limi-

tação de circulação interna de pes-

soas, uso obrigatório de máscaras 

em todos locais de aglomeração de 

pessoas, vias públicas, transportes 

e mercados.

Nyusi falou ainda da capitalização 

da relação polícia-comunidade no 

controlo de funcionamento dos 

locais de diversão (barracas). Neste  

capítulo deixou claro que as Forças 

de Defesa e Segurança (FDS) se-

rão implacáveis. 

Com 76 casos confirmados um 

mês após a declaração de estado 

emergência, Nyusi entende que há 

necessidade de se reforçar as me-

didas, sobretudo, nos pontos onde 

há maior índice de infecção como 

são os casos da cidade e província 

de Maputo, bem como a penínsu-

la de Afungi, Palma, província de 

Cabo Delgado. 

É nesse sentido que serão inten-

sificadas testagens massivos em 

locais de maior concentração de 

pessoas. Também serão criados 

corredores sanitários (controlo de 

circulação de pessoas de uma zona 

para a outra).

O chefe de Estado recordou que, 

ao alargar as medidas restritivas, 

tem consciência de que dias difí-

ceis nos esperam pela frente, mas 

que sempre que for necessário sal-

var vidas, o Governo não hesitará 

tomar qualquer medida que for 

necessário.

“Sabemos que as medidas são difí-

ceis para as empresas e para os tra-

balhadores, mas este é o momento 

de nos unirmos pelo bem maior. 

Estamos a fazer de tudo para ali-

viar as consequências das medidas 

tomadas”, disse.

Frisou que, ao contrário do que 

se verificou nos primeiros 30 dias, 

desta vez, a avaliação será feita ao 

meio da vigência das restrições e 

daí poderá ser decidido se haverá 

relaxamento ou agravamento das 

medidas tomadas de acordo com 

as circunstâncias do momento.

Falou do papel do sector informal 

na economia dos moçambicanos e 

apelou aos praticantes desta activi-

dade para terem maior consciência 

em relação a doença e evitar que os 

seus círculos sejam focos de pro-

pagação, recordando que as FDS 

continuarão a fazer o seu trabalho 

para fazer valer o cumprimento as 

medidas tomadas. 

      
Primeiros 30 dias do esta-
do de emergência 
Os primeiros 30 dias do estado 

de emergência terminaram, esta 

quinta-feira, e foram marcados 

por excessos da Polícia da Repú-

blica de Moçambique (PRM), que 

resultou em mortes, espancamen-

tos e detenções arbitrárias. 

Estima-se que cerca de 500 pes-

soas teriam recolhido às celas da 

polícia indiciados de prática de 

crime de desobediência. 

Os proprietários dos estabeleci-

mentos comerciais e dos transpor-

tes semi-colectivos de passageiros 

também não escaparam a ira das 

autoridades governamentais. Em 

todo o país, foram encerrados mais 

dois mil estabelecimentos comer-

ciais.  

O primeiro mês de estado de 

emergência também não foi fácil 

para muitas famílias que depen-

dem do negócio diário para ter 

alimentos nas suas casas. Deste 

grupo, o sofrimento foi mais visí-

vel nos proprietários das barracas 

de venda de bebidas alcoólicas, 

cujo negócio foi completamente 

proibido.

No seio popular foi notável o des-

prezo das medidas de prevenção.

Em cerimónias fúnebres dificil-

mente cumpre-se com o número 

estabelecido que é de 20 pessoas.

Nos planos das autoridades sani-

tárias, carimbadas pelo Governo, a 

ideia era de que a interrupção de 

aulas e a introdução do sistema 

de rotatividade dos trabalhadores 

nos seus postos de trabalho visava 

diminuir o movimento de pessoas 

na rua. 

Nesta segunda-feira, o chefe da 

Comissão Técnico-Científica 

para a Prevenção e Resposta da 

Covid-19, Armindo Tiago, frisou 

que a decisão de fechar as esco-

las de todos os níveis, instaurar o 

sistema rotativo dos trabalhadores 

e limitar o número de passagei-

ros nos transportes tinha em vis-

ta mobilizar as pessoas a ficarem 

em casa.  Porém, ao invés disso, as 

pessoas estão nas ruas das cidades, 

subúrbios ou em viagens como se 

estivessem de férias.

O primeiro mês de restrições não 

só foi penoso para as famílias ca-

renciadas, mas também para o sec-

tor produtivo, sobretudo as peque-

nas e medias empresas.

Esta situação está a ser agudizada 

por faltas de incentivos do Gover-

no com vista a mitigar os efeitos 

da pandemia na economia das em-

presas.

Segundo dados da Confederação 

das Associações Económicas de 

Moçambique  (CTA), pelo me-

nos, 187 empresas paralisaram as 

suas actividades, lançando para o 

desemprego pouco mais de 6.400 

trabalhadores.

No balanço sobre o impacto do es-

tado de emergência no sector em-

presarial, a CTA advertiu que com 

o alastramento das restrições, mais 

empresas vão fechar as portas por 

não estar em condições de supor-

tar os prejuízos que estão a somar 

dia após dia.

Reunida em mais um Sessão Or-

dinária do Conselho de Ministros, 

o Governo aprovou, no passado 

dia 14 de Abril, um conjunto de 

instrumentos e políticas visando a 

minimização do impacto da pan-

demia no sector privado.

Os incentivos vão desde facilida-

des aduaneiras e fiscais, congela-

mento ou redução de alguns im-

postos, em particular, o Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA), 

autorização de saídas antecipadas 

para a importação de produtos 

essenciais e adiamento/perdão de 

multas nas contribuições de segu-

rança social.

Antes, o Banco de Moçambique 

(BdM) tinha anunciado a dis-

ponibilização de 500 milhões de 

dólares para apoiar empresas e fa-

mílias que sofram com o impacto 

da pandemia. 

Nesta quinta-feira, terminou o 

primeiro mês de vigência de es-

tado de emergência, mas segundo 

uma fonte da CTA nem o Gover-

no e muito menos o BdM tinham 

iniciado a implementação das pro-

messas.

Nyusi prorroga estado de emergência 

A crise está ao virar da esquina
Por Raul Senda  

As medidas restritivas não têm sido fáceis para muitas famílias que dependem do negócio diário para ter 
alimentos nas suas casas

Excessos têm mercado a actuação da polícia neste período de estado de emergência

Nyusi prorroga emergência e diz que 
dias difíceis nos esperam pela frente 
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E com o prolongamento das res-

trições anunciado esta quarta-

-feira pelo PR, a CTA prevê que 

as empresas continuarão a enfren-

tar sérias dificuldades financeiras, 
muitas vão fechar e milhares de 
trabalhadores serão despedidos, o 
que vai deteriorar ainda mais as 
precárias condições das famílias 
da classe trabalhadora. Este cená-
rio será agudizado pelo facto de, 
mais uma vez, na sua comunicação 
à nação sobre o prolongamento 
das restrições, Filipe Nyusi não ter 
apresentado o plano do seu Gover-
no para apoiar os desempregados 
ou cuja subsistência depende da 
economia informal, num cenário 
em que o poder de compra deste 
grupo está cada vez mais péssimo.

Excessos 
O documento que aprova o estado 
de emergência atribui as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) a com-
petência de fiscalização do cum-
primento das normas em caso de 
necessidade.
No entanto, o Decreto Presiden-
cial teve o cuidado de advertir que 
os limites impostos na vigência das 
restrições não podem estar acima 
do Estado de Direito que tem os 
direitos fundamentais como mais 
altos valores para a preservação da 
dignidade da pessoa.   
É que a Constituição da Repú-
blica de Moçambique (CRM), na 
qualidade de comando supremo, 
determina que na restrição dos 
direitos, deve-se ter em conta o 
respeito pelo princípio da propor-
cionalidade, ou seja, as medidas 
graves que restringem direitos e 
garantias fundamentais das pes-
soas só são admissíveis se se mos-
trarem o único e idóneo mecanis-
mo para reestabelecer a situação 
adversa que se pretende combater.
No primeiro mês das restrições, 
a PRM apareceu como principal 
protagonista de todas acções que 
violam quer a CRM bem como a 
própria Lei da PRM.
Assassinatos, torturas, espanca-
mentos, detenções arbitrárias, 
excessos de zelo e extorsões das 
vítimas foram reportados em dife-
rentes partes do país, desde o pas-
sado dia 01 de Abril.   
De 01 a 30 de Abril, perto de 
cinco centenas de cidadãos foram 
recolhidas às celas da PRM sob 
alegação de prática de crime de 
desobediência. São detenções que 
se verificam numa altura em que o 
Governo ordenou a libertação de 
cinco mil reclusos para desconges-
tionar estabelecimentos prisionais 
e mitigar a propagação da doença.
Isto é, enquanto uns saíam de uma 
porta, porque se beneficiaram da 
Lei da Amnistia e de Perdão de 
Penas, outros entram de outra 
porta indiciados de prática de cri-
me de desobediência.
Contactado pelo SAVANA, nesta 
quarta-feira, Orlando Muduma-
ne, porta-voz da PRM, junto ao 
Comando Geral da Polícia, disse 

que a corporação ainda não tinha 

documentado o número total de 

detidos nestes primeiros 30 dias, 

mas a nossa reportagem sabe que 

vão para além de 500 pessoas.

Nas primeiras duas semanas da 

vigência do estado de emergência, 

Mudumane falava de detenção de  

260 indivíduos. 

Sobre os detidos, o porta-voz da 

PRM explicou que foram lavrados 

os respectivos autos processuais e 

pontualmente remetidos as insti-

tuições de administração de justiça 

para ulteriores seguimentos. 

No último fim de semana, o SA-
VANA testemunhou mais uma 

incursão da PRM visando caçar 

os supostos desobedientes no dis-

trito de Marracuene, província de 

Maputo. No caso em alusão, para 

além dos elementos da PRM, a 

equipa incluía o administrador do 

distrito, Shafee Sidat. A mesma 

escalou diferentes bairros do dis-

trito e muita gente foi recolhida 

para as celas do comando distrital 

da PRM naquele distrito.

No comando distrital de Marra-

cuene foi possível verificar que a 

Polícia confinava pessoas no mes-

mo local, sem o respeito das nor-

mas de prevenção estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde, criando 

dessa forma condições para a pro-

pagação do vírus.

Parte dos detidos que, por razões 

de deficiências financeiras, não 

conseguiram resolver a sua situa-

ção na mesma noite ou ao longo 

do fim de semana, ficaram naquele 

local até segunda-feira, altura em 

que se fizeram presentes ao juiz. 

Sobre assunto, o SAVANA con-

tactou o administrador de Marra-

cuene que confirmou a sua parti-

cipação, mas que, no seu entender, 

as tarefas estavam divididas. Isto é, 

a Polícia era responsável por ques-
tões operacionais e de reposição de 
ordem pública, enquanto que ele e 
a sua equipa tratavam de questões 
administrativas e de aconselha-
mento das pessoas.
Sobre o internamento dos detidos 
em situações vulneráveis à conta-
minação do Covid-19, Orlando 
Mudumane, negou que a corpo-
ração deixa os seus inquilinos na 
situação de fragilidade. 
Explicou que a desobediência é 
um tipo legal de crime e os infrac-
tores deverão responder por isso. 
Contudo, tratando-se de um cri-
me cujo processo é sumário, os au-
tores são imediatamente presentes 
ao juiz para serem sentenciados.
“A Polícia não está a contribuir na 
propagação da doença, pelo con-
trário, está a trabalhar no combate 
à pandemia. Antes dos detidos se-
rem encaminhados às celas, estas 
são devidamente desinfectadas”. 
Segundo Mudumane, a Polícia 
não tem problema de espaço para 
colocar as pessoas e, nesse proces-
so, cumpre com todas orientações 
das instituições de tutela. Pelo que, 
não é verdade que a polícia este-
ja a entulhar os desobedientes em 

celas colocando em risco a saúde 

das pessoas.                   

No passado dia 19 de Abril, dois 

agentes da PRM assassinaram, 

por espancamento, um cidadão de 

nome Abdul Razak, na cidade da 

Beira, província de Sofala.

Para tal, os agentes da PRM re-

correram aos seus instrumentos de 

trabalho, neste caso as armas. 

Segundo depoimentos populares, 

Razak estava no seu bairro (Mu-

nhava) e os dois agentes chegaram 

para dispersar as crianças que es-

tavam a jogar futebol. Na tenta-

tiva de filmar alguns exageros da 

PRM contra as crianças, eis que os 

agentes se viram contra o cidadão, 

recolheram o telemóvel e o espan-

cam. 

Na semana passada, a população 

do bairro Paquitequete, arredores 

da cidade de Pemba, província 

de Cabo Delgado, barricou ruas, 

incendiando pneus em protesto 

contra as atrocidades das FDS, 

que sem comando legal, decidiram 

decretar o recolher obrigatório no 

bairro a partir das 18 até cinco do 

dia seguinte. Nesse intervalo, todo 

cidadão encontrado a circular pelo 

bairro é detido e torturado.           

Sobre o assassinato de Abdul 

Razak, Orlando Mudumane re-

conheceu que alguns agentes da 

Polícia têm pautado por práticas 

contrárias à actuação da corpora-

ção.

De acordo com Mudumane, esses 

actos têm sido caracterizados por 

Por ocasião da passagem 

do Dia Internacional 

do Trabalhador, que 

hoje se assinala, o par-

tido Nova Democracia (ND), 

liderado por Salomão Mu-

changa, destacou o contributo 

do trabalhador no desenvol-

vimento do país, repudiando 

aquilo que chamou de “Estado 

anti-social”. 

“Por ocasião deste dia de luta, 

repudiámos o Estado anti-so-

cial e as suas políticas recessivas 

considerando inadiável uma 

luta alternativa necessária ao 

desenvolvimento inclusivo do 

país, à satisfação das aspirações 

dos trabalhadores e à defesa 

dos interesses nacionais”, lê-se 

no comunicado.

A ND nota que mesmo de-

baixo das forças de bloqueio, 

das guerras, do terrorismo e da 

Covid-19, que propiciam a es-

peculação financeira, o tráfico e 

exploração de seres humanos, o 

agravamento das injustiças, as 

desigualdades sociais, a preca-

riedade do emprego, o desem-

prego, a corrupção e as tendên-

cias autoritárias e repreensivas; 

a massa laboral tem mostrado 

o seu comprometimento com 

o país.

O partido ND lembra que o 

país atravessa um período atí-

pico em que os poucos empre-

gados vêem os seus postos em 

risco, os seus salários em cortes, 

o aumento em quarentena e a 

sua segurança em dúvida.

A título de exemplo, a ND su-

blinha que, neste ano, os mi-

lhões de mulheres e homens 

que durante décadas alimenta-

ram a economia nacional atra-

vés do sector informal estão a 

ser brutalmente perseguidos, 

perdendo o seu meio de sus-

tento e sem qualquer horizonte 

alternativo e reclamando res-

posta à sua sobrevivência. 

A ND exige a protecção so-

cial das classes desfavorecidas, 

a revisão do subsídio dos pro-

fissionais de saúde e técnicos 

envolvidos nas áreas de ele-

vado risco de contaminação 

pelo Covid-19, introdução de 

medidas  de assistência social 

incluindo a redução do custo 

de energia, a remoção provisó-

ria da taxa de lixo, a redução da 

taxa de água as camadas neces-

sitadas para além da assistência 

dos comerciantes informais 

proibidos de continuar as suas 

actividades.

Neste momento de crise, a ND 

quer o corte dos excessivos 

subsídios à elite dirigente quer 

no Governo, como no Parla-

mento, através da adequada 

revisão legislativa.  

ND repudia estado anti-social

para tapar a boca e as narinas. No 

entanto, alguns agentes, quan-

do encontram passageiros nes-

sas circunstâncias interrompem 

a viagem, penalizam o motorista 

aplicando multas e até ordena-se o 

parqueamento da viatura. 

Sublinhou que há circunstâncias 

em que uma viatura é obrigada 

a suspender a viagem e parquear, 

porque o cobrador estava em pé, 

em plena hora de ponta, com as 

pessoas preocupadas em chegar 

aos seus locais de trabalho. 

Em jeito de desabafo, Nhama-

ne frisa que, a par do Governo, o 

sector privado está a trabalhar no 

combate à pandemia, arcando com 

despesas que anteriormente não 

estavam previstas. Fala da aquisi-

ção de álcool para desinfecção das 

mãos dos passageiros, de produtos 

de pulverização dos autocarros en-

tre outras e ninguém leva em con-

sideração esse esforço. 

Visão da Renamo 
Nesta segunda-feira, o Presiden-

te da Renamo, Ossufo Momade, 

apelou o governo no sentido de 

prestar atenção as camadas mais 

pobres.

Numa comunicação sem direito 

a perguntas, Momade disse que a 

melhor saída para se evitar o con-

finamento domiciliar, o que seria 

catastrófico para a esmagadora 

maioria da população, é a prorro-

gação do estado de emergência, o 

que acabou por acontecer.

No entanto, segundo Ossufo, o 

alargamento do estado de emer-

gência deve ser acompanhado de 

medidas de apoio às famílias po-

bres, visando atenuar o impacto 

social das restrições.

O presidente da Renamo sugeriu 

que os serviços de água e energia 

fossem gratuitos para a população 

mais pobre e para os funcionários 

e trabalhadores que recebem o sa-

lário mínimo. 

apurar o nível de culpabilidade. 

A morte de Razak foi provocada 

por agentes de Estado em plena 

actividade, pelo que, nos termos 

dos números 1 e 2 do Artigo 58 

da CRM, este deverá ser respon-

sabilizado. 

Contudo, Mudumane não clarifi-

cou se a família enlutada seria in-

demnizada ou não.

“A Polícia está a trabalhar no as-

sunto. Foi criada uma comissão de 

inquérito que está a investigar as 

circunstância da morte, também 

está em contactos com a família 

enlutada para prestar toda assis-

tência possível e no nos próximos 

dias as coisas serão clarificadas”, 

disse Mudumane .

Excesso de zelo          
Não são apenas os cidadãos co-

muns que se ressentiram das se-

vícias policiais nestes primeiros 

30 dias da vigência do estado de 

emergência .

Nas estradas, os transportadores 

públicos de passageiros também se 

queixaram de exageros na imple-

mentação das restrições.

O Presidente da Federação Mo-

çambicana das Associação dos 

Transportes Rodoviários (FE-

MATRO),  Castigo  Nhamane, 

afirmou que o governo deu sinal 

positivo ao relaxar as medidas de 

limitação de passageiros de um 

terço para a lotação de cada via-

tura mediante o uso da máscara da 

parte dos passageiros, porque, nas 

condições anteriores era comple-

tamente insustentável.

No entanto, a FEMATRO  la-

menta a actuação de alguns agen-

tes da Polícia que muitas vezes, na 

tentativa de exibir a sua autorida-

de, violam os pressupostos estabe-

lecidos no Decreto Presidencial.

Nhamane aponta como exemplo 

o facto de as autoridades permitir 

que, na falta de máscara, o passa-

geiro possa usar lenço ou lencinho 

excessos de zelo o que resulta em 

actos de violência contra os cida-

dãos. 

Segundo a Polícia, os dois agentes 

se encontram detidos preventiva-

mente no Estabelecimento Peni-

tenciário da Beira e, neste momen-

to, decorrem investigações para se 

Ossufo Moamde quer apoio social para 
as famílias carenciadas 
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Massacre, apocalipse e 
carnificina são agora 
palavras comuns para 
descrever o impacto es-

perado quanto à Covid-19 na África 

subsaariana. O jornalismo mais ac-

tual utiliza esses termos para sacudir 

os seus leitores. As razões para essas 

previsões são intuitivas: pobreza, 

megalópolis feitas de bairros de ca-

niço, alta prevalência de HIV na 

população, fragilidade dos sistemas 

sanitários; e é apenas uma parte da 

lista. A receita para a catástrofe está 

pronta para ser servida, basta aguar-

dar a chegada do fósforo (o vírus) e 

observar o fogo: tudo à sua volta irá 

queimar.  

A diferença do coronavírus da SARS 

e da MERS, a Covid-19 chegou à 

África subsaariana e agora temos 

alguns números que nos permitem 

algumas observações. Desde o dia 

13 de Março, foram recolhidos do 

site worldometers.info/coronavírus/ 

os dados relativos à região africana 

ao sul do Saara (na qual se inserem 

também algumas ilhas do Oceano 

Índico, para além de Madagáscar). 

Os dados – casos, óbitos e testes 

realizados para a Covid-19 – foram 

recolhidos às 7 horas da manhã, hora 

italiana. A actualização mais recente 

é de 29.04.2020

Os casos da Covid-19 na África 

subsaariana passaram nos 48 dias 

considerados de 37 para 20.192, os 

óbitos (que apareceram no dia 22 

de Março) passaram de 6 para 491. 

Transformados em taxas de incidên-

cia e de mortalidade específicas para 

Covid-19 e referentes à população 

subcontinental global, de cerca de 

mil milhões de habitantes, são 20 

casos por milhão e 0,5 mortes por 

milhão. 

As taxas médias globais de notifi-

cações são: 403 por milhão e 28 por 

milhão, isto é, as taxas globais são su-

periores àquelas subcontinentais, de 

20 e 56 vezes respectivamente.  

Com 13% da população mundial, a 

África subsaariana notifica 0,6 % dos 

casos e 0,2% dos óbitos. 

Neste momento, a magnitude da ex-

pansão do Coronavírus no subconti-

nente – em número absolutos – pode 

ser comparada àquela de Portugal 

(10 milhões e meio de habitantes) 

que, no entanto, é 120 vezes mais 

infectado e regista uma mortalidade 

por milhão de habitantes 186 vezes 

mais alta. A comparação com um 

país severamente afectado (Espanha, 

46 milhões e meio de habitantes) 

mostra que em relação à África sub-

saariana este país é 250 vezes mais 

infectado e com uma taxa de mortal-

idade cerca de 1.000 vezes mais alta.

Na África subsaariana, a taxa de 

letalidade (óbitos sobre casos, em 

inglês CFR) cresceu lentamente 

até chegar ao 2,5% (a estimada por 

causa do COVID é de 1%). A CFR 

no país mais afectado, África do Sul, 

mantém-se estavelmente em 1,9%.

No período tomado em consider-

ação nota-se uma polarização de ca-

sos e de óbitos notificados na África 

do Sul e nalguns países da África 

Ocidental.

Ainda existem no subcontinente 9 

países que notificam menos de 50 
casos e alguns nenhum caso (Leso-
tho e Ilhas Comores). Entre estes 
encontram-se países com grandes 

populações como Angola, Malawi, 

Zimbábwe e Burundi. 

São 10 os países que ainda não no-
tificaram um único óbito, entre estes  
alguns com elevado número de hab-
itantes como Uganda, Moçambique, 
Madagáscar, Ruanda.    
A representação gráfica da epidemia 
no conjunto da África subsaariana 
descreve um crescimento menos 

agressivo que um crescimento ex-
ponencial. Porém, esta curva é a re-
sultante de países com crescimento 
exponencial, como a África do Sul, 
e de muitos outros em que o cresci-
mento é linear. Torna-se assim 
necessária uma análise individuali-
zada, para cada país. Muito interes-
sante é o estudo de países com pou-

cos casos, como Moçambique.
Se se compara a curva da epidemia 
na África subsaariana com a da Itália 
(país com 60 milhões de habitantes 
e severamente afectado, com cerca 

de 200.000 casos e 30.000 mortos) o 

gráfico assemelha-se ao da fase ini-
cial da epidemia italiana.
Até hoje pode-se dizer que o con-
junto dos países subsaarianos estão 

numa fase de crescimento livre, com 
uma dinâmica fraca e números abso-
lutos pequenos.
Existe uma conclusão após esta 
apresentação? Apenas a seguinte: 

a capacidade destes números de 

reflectir a tendência real da pan-

demia na África ao sul do Saara é 
duvidosa. Este problema traduz a 
fraqueza dos sistemas de informação 

de quase todo o subcontinente, con-
cretamente a sua baixa cobertura e 
qualidade. Eles são limitados princi-
palmente – talvez com excepção da 

África do Sul - pela rede de labo-
ratórios capaz de realizar o teste para 
a Covid-19, actualmente instalada 
sobretudo nas capitais (na RDC, 80 
milhões de habitantes, o único labo-

ratório encontra-se em Kinshasa e o 
envio de amostras provenientes das 
provinciais encontra dificuldades in-
superáveis; a mesma situação repete-
se em todos os países de grande ex-

tensão). Convém também lembrar 

que, em África, muito do movimen-

to transfronteiriço não ocorre nos 

pontos de passagem oficiais (portos, 

aeroportos e fronteiras rodoviárias e 

ferroviárias), onde é possível realizar 

um controlo sanitário. As fronteiras 

africanas são extremamente per-

meáveis e portadores assintomáticos 

de coronavírus podem entrar num 

país vizinho sem qualquer tipo de 

barreira que os possa colocar em 

quarentena, gerando focos de trans-

missão local que a seguir se espal-

ham. Com estas premissas, a subno-

tificação é bastante provável.   

O verdadeiro problema é que não 

temos uma ideia do nível de subno-

tificação, ou seja, dos casos clínicos 

reais (incluindo óbitos) nem do 

número de portadores assintomáti-

cos. Podemos apenas afirmar que, de 

acordo com os dados oficiais – após 

um mês e meio de propagação – a 

pandemia não está na África ao sul 

do Saara de magnitude comparável 

àquela vivida em pontos quentes 

(China, Irão, União Europeia, e 

EUA). 

A interpretação de tudo isto deve ser 

procurada em três factores:  

Subnotificação;

Desenvolvimento mais lento da 

epidemia; 

Menor incidência “real” de óbi-

tos em comparação com outras 

áreas do planeta, pela mesma 

duração da epidemia, devido à 

peculiaridade do contexto afri-

cano.  

Não sabemos se haverá uma mel-

horia na notificação ao longo do 

tempo, por exemplo, aumentando 

a disponibilidade dos testes, a rede 

de laboratórios, a sua eficiência e a 

logística. Somente neste caso os da-

dos oficiais começarão a sua marcha 

para se aproximar da realidade. No 

entanto, a experiência da UE mostra 

que, mesmo com sistemas de infor-

mação testados, os dados oficiais são 

controversos devido à baixa padro-

nização. É prudente supor que por 

muito tempo haverá uma lacuna en-

tre os dados oficiais e a situação real 

da pandemia. Todos os cenários per-

manecem abertos, sem uma resposta 

clara. Não é possível basear esper-

anças nesses números, mas também 

não podemos enunciar catástrofes 

com tranquila serenidade. 

Contudo, temos que ter em conta 

o que aconteceu no passado. A 

pandemia da Gripe Espanhola de 

1918-1919, por exemplo, atingiu 

gravemente a África Austral. Este 

antecedente não pode ser ignorado, 

mesmo tratando-se de um vírus 

diferente, com uma mais elevada 

letalidade (mais que o dobro, sendo 

2,5% vs 1%), e com grupos vul-

neráveis diversos daqueles do actual 

coronavírus. 

No entanto, existem reflexões que 

podem prescindir dos números e das 

revisitações históricas. 

1. A lista de factores de protecção 

e de factores desfavoráveis para os 

povos do subcontinente perante a 

Covid-19 é longa e apenas parcial-

mente conhecida. Temos a favor: 

estrutura demográfica caracterizada 

por uma população jovem menos ex-

posta a formas graves de infecção, a 

dispersão do território e a baixa mo-

bilidade de uma boa percentagem de 

habitantes, factores ambientais como 

temperatura, humidade e radiação 

UV (factores possíveis, mas contro-

versos); entre outros, por enquanto, 

factores especulativos ou a serem 

pesquisados, como a constituição 

genética, imunização cruzada, papel 

do BCG, etc. Temos contra: a des-

nutrição ainda generalizada, cerca de 

25 milhões de pessoas com HIV+, 

metade das quais não são tratadas, 

a fraqueza dos sistemas sanitários, a 

enorme densidade populacional e as 

condições de degradação dos bairros 

de caniço – basta pensar-se na água! 

Isto sem mencionar os milhões de 

africanos que vivem em campos de 

refugiados ou em condições precári-

as devido a conflitos. Ninguém sabe 

como essa combinação de factores se 

apresentará. O número de casos e as 

mortes nos dirão quando a epidemia 

se tornar visível. Agora não o é. 

2. Neste momento, com cerca de 500 

óbitos por Covid-19 no sub-con-

tinente, seria útil uma informação 

exaustiva sobre o perfil das vítimas: 

idade, sexo, situação HIV e TARV 

(tratamento antiviral), patologias 

associadas eventuais. O vírus afecta 

gravemente os africanos da mesma 

forma que faz com os infectados da 

China, da UE e dos EUA?  Ou há 

particularidades locais? Isto pode 

trazer consequências sobre o im-

pacto.   

3. Convém ter cuidado com as pre-

visões apocalípticas. Por duas vezes 

foi decretado o fim da África sub-

saariana: por ocasião da crise da 

SIDA, nas décadas de 80 e 90 e, 

mais recentemente, por ocasião da 

crise do Ébola, na África Ocidental. 

Quem se lembra, sabe que também 

de fontes oficiais foram espalhados 

números grosseiros, que não foram 

confirmados pelos factos. O con-

tinente não se desintegrou após ter 

encarado esses desafios; pelo con-

trário, alguns países mostraram uma 

capacidade de ressurgimento sur-

preendente (o caso do Ruanda). No 

que diz respeito à SIDA, os números 

sofreram com o tempo uma di-

minuição em comparação com as 

projecções iniciais, talvez ditadas na 

época por excessivo zelo de advoca-

cia e da indústria de ajuda humani-

tária. A SIDA continua sendo um 

fardo imenso para vários países af-

ricanos. Porém, cargas mais sérias (e 

muitas vezes mantidas em silêncio) 

para esses mesmos países são a dív-

ida, a corrupção, o conflito armado, 

o crime organizado internacional, a 

inadequação das elites e o seu con-

luio com as multinacionais e os trafi-

cantes dos países ricos.  

4. Numa fase de escuridão sobre o 

curso da epidemia, não devemos 

confiar apenas em números oficiais 

ou em pesquisas epidemiológicas 

no terreno. Neste momento, não 

parecem praticáveis, por mais pre-

ciosas que sejam. Até o jornalismo 

– o que traz à luz factos documen-

tados, sem criar alarmismo gratuito 

nem propor a manipulação política 

– pode trazer elementos úteis. Por 

exemplo, uma morte por insuficiên-

cia respiratória por Covid-19 é um 

evento muito dramático. Assusta-

dor para o paciente e insustentável 

para os membros da família. Um 

aumento sensacional de “mortes res-

piratórias agudas” com as caracterís-

ticas que vimos na Região Lombar-

dia, da Itália – pense-se no Hospital 

de Bérgamo – seria imediatamente 

Por Rino Scuccato*

detectado pela população (vítima) 

e pela comunicação social. No mo-

mento de redacção destas notas, não 

havia notícia de grupos de casos se-

melhantes, nem mesmo nas megaci-
dades de Lagos, Kinshasa e Luanda. 
Resta ver se o mesmo raciocínio é 
válido nas áreas periféricas e rurais, 
de onde a informação chega com 
maior dificuldade; ou pode ser ocul-
tada por razões políticas.  
5. Até ao momento (até quando?), 
o impacto da epidemia na África ao 
Sul do Saara não se deve a casos e 
mortes por Covid-19, mas às me-
didas restritivas introduzidas para 
controlar a infecção. Estas medidas 
alcançaram uma população em que 
30% das pessoas acorda de manhã 
diante da incerteza de poder comer 
ao longo do dia. Neste momento 
essa população vive sob um grande 
stress, porque de um dia para outro 
a sua subsistência vem a ser ques-
tionada, mais do que por medo de 
uma doença desconhecida, que se 
transmite de forma insidiosa e que 
se confunde com as outras doenças. 
O mal-estar popular é, na verdade, 
aumentado por esse sentimento de 
imprecisão do quadro mórbido, pela 
elevada e aventada mortalidade, que 
no entanto agora ocorre nos países 
ricos; bem como pelo repentino alas-
tramento deste problema. O perigo é 
que esse mal-estar expluda em for-
mas de rebelião diante dos poderes 
públicos sem credibilidade, levando 

a formas de convulsões e rupturas 

sociais muito mais letais que a Cov-

id-19.  

6. As classes dominantes africanas, 

também sob forte pressão das elites 

urbanas, assumiram completamente 

o modelo do norte do mundo para a 

gestão desta crise, com base em me-

didas restritivas de intensidade grad-

ual até ao chamado bloqueio de nível 

4 (África do Sul). Neste momento 

são as únicas medidas que garantem 

eficácia contra a transmissão, mas 

elas devem inserir-se na realidade 

africana específica, não podem ser 

uma colagem do que aconteceu na 

China ou na União Europeia (onde, 

no entanto, não foi possível aplicar 

um lockdown como na China, por 

razões de organização e sobretudo 

político-culturais). Não está claro se 

as classes dirigentes africanas avali-

aram devidamente os custos sociais 

dessa pressão e a capacidade real de 

impor tudo isso, bem como a ca-

pacidade dos governos de ajudar as 

pessoas pobres que deveriam ficar 

trancadas nas suas casas aguardando 

que a tempestade passe. Também 

não está claro se consideraram a ne-

cessidade de um equilíbrio entre um 

certo nível de transmissão e de im-

pacto dessa doença (ou seja, de mor-

talidade) e a manutenção da coesão 

social. 

7. As mesmas classes dirigentes tam-

bém aceitaram com escasso sentido 

crítico a “lógica” desse modelo: re-

tardar a progressão da epidemia para 

não sobrecarregar o sistema sani-

tário. Mas na África ao sul do Saara 

não existe nenhum sistema curativo 

capaz de lidar com uma onda de 

cheias de graves insuficiências res-

piratórias. Como e mais do que na 

Europa – onde nas fases mais agu-

das da crise foram seleccionados os 

doentes a ser intubados de acordo 

com as suas probabilidades de con-

seguir sobreviver ou com base na es-

perança de vida – qualquer pressão 

epidémica terá que ser enfrentada 

com o atendimento domiciliar sob 

um regime supervisionado de au-

tomedicação. Apenas uma parte dos 

pacientes se beneficiará de hospi-

talizações prudentes, causadas por 

infecções e complicações de grau 

médio que podem ser tratadas com 

medidas de suporte de baixa tecno-

logia. Uma alternativa interessante 

– baseada na experiência chinesa 

- seria a dos “Hospitais-Abrigo” 

(Hospitais Fangcang) para doentes 

de grau leve-médio. É um modelo 

que poderia ter aplicação também na 

África subsaariana, pelo menos em 

contextos urbanos, caso a pandemia 

assuma grandes proporções. Quanto 

aos casos graves de pneumonia in-

tersticial – não resta mais que o 

uso explícito de cuidados paliativos 

(sedação profunda). Não há espaço 

no subcontinente para a introdução 

massiva e a curto prazo de venti-

ladores e assistência respiratória in-

vasiva. Um país como Moçambique, 

e não é o pior cenário, tem cerca de 

30 camas de reanimação para mais 

de 30 milhões de habitantes. A 

Itália, e é um dos países mais caren-

ciados na UE, possui cerca de 7.500 

para uma população dupla… isto é, 

possui mais de 100 vezes maior dis-

ponibilidade desse recurso. No en-

tanto, os melhores hospitais italianos 

foram esmagados pela pressão dos 

casos de Covid-19.

8. As terapias intensivas res-

piratórias não se podem reduzir à 

aquisição de centenas ou de milhares 

de ventiladores a distribuir pelos 

hospitais. Não se trata de máqui-

nas de lavar a roupa, misturadores 

ou micro-ondas. Qualquer director 

clínico sabe que por cada ventilador 

são necessárias 24 horas sobre 24 de 

assistência de médicos e enfermeiros 

com largos anos de formação espe-

cializada; que à volta de um venti-

lador roda – para além do pessoal 

altamente qualificado – um sistema 

de infra-estruturas, equipamentos, 

laboratório e materiais (pense-se no 

oxigénio: nas fases agudas da crise 

o Hospital de Bérgamo consumia 

8.000 litros por minuto, e trata-se 

duma cidade de apenas 100.000 

habitantes). Sem tudo isto a máqui-

na “mágica” não serve, ou torna-se 

perigosa. Esse remédio hipertec-

nológico não pode ser criado num 

piscar de olho em nenhum país da 

África subsaariana. A situação actual 

pode sim ser melhorada marginal-

mente. Talvez seja mais realístico ad-

quirir equipamento de suporte para 

as pneumonias graves, como por ex-

emplo máscaras de pressão positiva 

contínua na via aérea (conhecidas 

por CPAP), e concentradores de oxi-

génio para enfrentar as dificuldades 

de produção e de logística. Atrás do 

mito do ventilador há muita desin-

formação; e talvez até o desassossego 

das elites urbanas. Ameaçadas por 

uma doença temível, elas descobrem 

a fraqueza dos serviços privados aos 

quais têm acesso, e não têm a pos-

sibilidade de deslocar-se para fora 

do país, visto que as fronteiras estão 

trancadas a sete chaves.  

9. Infelizmente, a crise da Covid-19 

oferece oportunidades para retro-

spectivas políticas. Algumas elites 

africanas – como no nosso hemisfé-

rio o Sr Viktor Orbán – saudaram 

com júbilo alguns modelos restri-

tivos, porque viram a possibilidade 

de combinar medidas de saúde 

pública com a mordaça à oposição e à 

sociedade civil. Pensemos – sem che-

garmos à militarização - na questão 

da “divulgação de notícias falsas”. 

Em contextos autoritários e de de-

mocracia de fachada, é relativamente 

fácil transformar uma recomendação 

ético-profissional para os jornalistas 

em medidas de censura e repressão 

para pessoas, grupos e movimentos 

incómodos. E ainda mais para além 

do âmbito do Covid-19.

10. Em vez de impor modelos, é 

melhor deixar ao povo africano e 

àqueles que os representam o camin-

ho a enfrentar – com o pragmatismo, 

os compromissos, a criatividade e a 

formidável resiliência que demon-

straram noutros momentos – este 

desafio. O relativo “atraso” de muitas 

sociedades africanas (maior vínculo 

com a terra, menor dependência de 

tecnologia e especialização, etc.) 

pode ser um ponto forte nesta cir-

cunstância. Pelo menos 90% dos 

cidadãos da UE, passariam fome se 

não houvesse supermercados ab-

ertos e regularmente abastecidos a 

algumas centenas de metros de casa, 

apenas para dar um exemplo. Onde 

a ajuda é possível em pouco tempo, 

essa será para melhorar o diagnós-

tico no sentido de entender o que 

realmente está acontecendo, bem 

como para proteger o pessoal sani-

tário local, escasso e precioso. Se esse 

chegar a ser dizimado pela epidemia 

por mortes e absentismo, criar-se-á 

um círculo vicioso sem retorno. Mais 

tarde, poder-se-á dar uma ajuda na 

linha da frente e fortalecer as filei-

ras daqueles que prestam assistên-

cia. Mais do que a ajuda ao nível 

sanitário, que provavelmente será 

reduzida após a futura recessão que 

paira nos países ricos, a África ao sul 

do Saara precisará de ajuda indirecta 

sob forma de novas regulamentações 

comerciais internacionais, que pos-

sam proteger a sua capacidade de 

produção e exportação: para poder 

andar com as suas pernas e não ar-

rastar-se coxeando com a bengala da 

“ajuda”.  

11. Finalmente, mesmo com base na 

experiência italiana, não podemos 

esquecer a mortalidade indirecta 

proveniente da Covid-19. Entre nós, 

na Itália, tumores, ataques cardíacos 

e acidentes vasculares cerebrais não 

fizeram greve de protesto por causa 

da chegada do vírus da cidade de 

Wuhan. Pelo contrário, eles são en-

carados em condições mais difíceis 

e com padrões inaceitáveis noutros 

tempos, desde a programação dos 

tempos de realização até aos pro-

cedimentos. Muitas vezes, com 

frustrações e dilemas morais para 

profissionais da saúde. Na Áfri-

ca subsaariana, o risco é de que a 

nova emergência absorva para si 

mesma todos os tipos de recursos 

de patologias de alta mortalidade, 

e – diferentemente do corona vírus 

– facilmente objecto de tratamento 

e parcialmente evitáveis: malária, 

infecções bacterianas, tuberculose, 

SIDA, patologia obstétrica, doen-

ças evitáveis pela vacinação… Isto 

significa que qualquer “ajuda” – se e 

quando pode ser dada com tempos 

difíceis pela frente – deve ser dirigi-

da para o sistema sanitário como um 

todo e não apenas para fortalecer o 

braço de ferro com a Covid-19. 

Esse é o desafio. Pelo menos en-

quanto não chegarem remédios e 

vacinas.

*Médico italiano. Trabalhou inten-

samente em Moçambique durante 20 

anos. Título do jornal
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Eni Rovuma Basin B.V.- Mozambique Branch, convida em-
presas interessadas a apresentar manifestações de interesse 
para a Prestação de Serviços Gerais de Manutenção para Es-
critórios e Casas em Maputo, Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O escopo do trabalho consiste nas atividades de Execução de 
Manutenção Global (preventiva e de rotina) dos escritórios e 
residências da empresa, conforme detalhado abaixo:

-

-
cessários.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

-

d) Evidência de pelo menos 5 anos de experiência no for-

de documentos que evidenciam alinhamento com os pa-

-

II Documentos administrativos:

-

-

-
-

devem ser fornecidos para o Grupo da Empresa (se apli-
-

-
-

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PARA 

ESCRITÓRIOS E CASAS EM MAPUTO

consórcio ou empreendimento conjunto, informações sobre 
cada membro de consórcio ou empreendimento conjunto e 
papel de cada participante no projeto em potencial. Essa in-

-

-

-
derá entrar em contacto com o suporte de operações de serviço 

e-mail: ebusiness.support@eni.com
Depois de enviar o EOI no aplicativo do site, deverá partilhar o 

e-mail: erb.procurement@eni.com
 
IMPORTANTE:

de mercadoria:
SS06AC01 - CIVIL WORKS MAINTENANCE (ONSHORE)
No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área 

“SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESCRITÓ-
RIOS E CASAS EM MAPUTO”.

as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse podem 

propostas e, portanto, não representa ou constitui qualquer pro-

da Eni Rovuma Basin B.V, de celebrar qualquer acordo com qual-
quer empresa que irá participar deste concurso.

-
paração da Manifestação de Interesse serão de total responsabili-
dade das empresas, as quais não terão direito a qualquer reembol-
so por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 

Manifestação de Interesse serão tratados como estritamente con-

empresas não autorizadas.

O prazo para recebimento da Manifestação de Interesse pelo en-
08 de Maio de 2020, 23:59, horário 

da África Central. Documentação recebida após o prazo estabele-
cido não serão considerados.
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Eni Rovuma Basin B.V. – Mozambique Branch invites in-
terested companies to submit expressions of interest for the 

Houses in Maputo, Mozambique.

SCOPE OF WORK
-

DOCUMENTATION REQUIRED
Ex-

pression of Interest

I. Technical documents:

-

-

II. Administrative documents:

-

-

-

-

-
-

EXPRESSION OF INTEREST 
FOR THE PROVISION OF GENERAL MAINTENANCE SERVICES FOR MAPUTO 

OFFICES AND HOUSES

-
-

Expression of Interest as 
a consortium or as a joint venture, information about each 
member of consortium or joint venture and role of each 

-

-

-
tions support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com
-

plication I.D. number must be shared to:
 e-mail: erb.procurement@eni.com
 
IMPORTANT:

SS06AC01 - CIVIL WORKS MAINTENANCE (ONSHORE)

“GENERAL MAINTENANCE SERVICES FOR MA-
PUTO OFFICES AND HOUSES”.

-

and therefore it does not represent or constitute any promise, 
Eni Rovuma 

Basin B.V.

Ex-
pression of Interest
shall have no resource in this respect to Eni Rovuma Basin.

Expression 
of Interest 
disclosed or communicated to non-authorized persons or com-
panies.

Expression of Interest
address indicated above is set at 08 May 2020, 23:59 Central Afri-
ca Time
be accepted.
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Cartoon
EDITORIAL

Procurava uma alma que me-
recesse participar no universo 
– é uma frase do argentino 
Jorge Luís Borges. Uma frase 

de grande nitidez, mas nada eviden-
te; a nossa tendência é evitá-la para 
não termos de nos interrogar: serei eu 
digno de participar no universo?
Tal como a pele precisa de poros para 
respirar – dessa infatigável ligação 
com um exterior a si – também nós 
estamos ligados aos outros. Exis-
te uma palavra para isso: vínculo. O 
outro é o nosso ponto de fuga ou de 
verbalização – daí que seja um osso 
duro de roer restringir o nosso con-
vívio com os demais. É previsível que 
nas próximas semanas aumente a ne-
cessidade de confinamento, por causa 
do coronavírus. O que não deixa de 
ser uma boa ocasião para reflectir: 
seremos nós dignos de participar na 
esfera do outro, se o universo é esta 
rede intersubjectiva?
Participar, neste contexto, é resguar-
dar a integridade do outro, apesar 
do receio de que durante este perío-
do de tempo o outro desaprenda de 
recordar-nos. Tudo fica mais defini-
do, nestes tempos de resguardo, quem 
nos respeita, a quem queremos; sendo 
embora um tempo de muitas pergun-
tas.
Antes de qualquer resposta, a leitura 
é de antemão uma forma de consola-
ção, dado que nos oferece uma solidão 
acompanhada.
Num bom livro as palavras estão vivas 
e despontam de um diálogo invisível. 
Quem não lê está mais sozinho, a au-
sência do outro faz crescer os lugares. 
Ler, pelo contrário, é abrigar o exte-
rior a mim dentro de casa, acrescen-
ta várias assoalhadas à nossa morada 
mas o espaço encolhe, acomoda-se ao 
cadeirão onde lemos, às mãos que se-
guram o livro.
A vida, e falo por mim, é, tantas ve-
zes, um laboratório de más escolhas. 
E a poesia pode ser, neste processo de 
sondar as hipóteses, uma boa terapia. 

A poesia ensina-nos. Não a errar me-
nos mas a confiar menos na exclusivi-
dade do nosso juízo. Quase tudo em 
mim é obra alheia, escreveu Sebastião 
Alba, e ele tinha razão, sendo esta 
consciência uma abertura para a hu-
mildade.
A poesia tem este chão e aponta-nos 
o caminho das raízes – ainda que se-
jam rizomas. 
Há pouco tempo escrevi num cader-
no:
«Há palavras que procuram raízes,/An-
tes são a consciência amotinada/ Que à 
regra prefere a extorsão;/ São danadas 
as palavras à solta/ Antes de experimen-
tarem o amor,/ A sua lei, ou a ameni-
dade de questionar/ Que barcas afinal 
vogam ao acaso».
Nenhuma barca deve vogar ao acaso. 
Podemos não ter ainda um rumo mas 
podemos entretanto ter princípios. 
Era no que acreditava a pensadora 
Simone Weil quando escreveu que a 
beleza é a harmonia entre o acaso e o 
bem. O acaso é o caos ou a tempesta-
de que atravessamos e o bem o leme, 
que não nos deixa perder na borras-
ca e nos permite apreciar a beleza do 
mar, mesmo zangado.
E que fazer entre aceitar a borrasca 
como experiência e aprender a mane-
jar o leme? Talvez o que reclama um 
poeta maior da língua portuguesa, o 
António Franco Alexandre. Diz ele: 
«(…) Fui aprendendo à força de querer/ 
Ser digno da invulgar metamorfose/ 
Que às vezes nos permite ser humano.»
Repare-se, o poeta fala da raridade de 
ser humano e como isso só se atinge 
por uma metamorfose, por uma su-
peração. À força de querer ser digno: 
o poema convida-nos a ser melhores 
do que somos. Porque essas raras ve-
zes que nos autorizam ser humanos 
dependem do peso que colocámos 
na questão inicial: tenho sido eu uma 
alma que mereça participar no uni-
verso?
Serei eu digno de participar no uni-
verso, terei eu dobrado o penhor da 

beleza que herdei? A verdadeira 
questão que a vida nos coloca. E não 
é de agora que estamos aflitos, mas de 
sempre.
Esta questão é muito séria e juro que 
não brotam cogumelos venenosos nas 
axilas, se reflectirmos sobre ela. 
Ainda ontem um livro olhava para 
mim da estante.  Bebi o café e comi 
a torrada, repimpado na cama, mas 
o livro não desarmava. Fitava-me, de 
esguelha (ou de lombada), na estan-
te. Depois da última golada de café 
decidi-me, fui buscá-lo. Uma antolo-
gia (em espanhol) alentada do poeta 
Tadeus Rózewicz, nascido em 1921 
e uma das vozes mais marcantes da 
poesia polaca. 
Abro o livro ao calhas e sai-me isto:
«A morte não corrigirá/ nem uma linha 
de um verso/ não é uma correctora/ não 
é uma benevolente redactora/ uma má 
metáfora é imortal/ o mau poeta que 
morreu/ é um mau poeta morto/ o abor-
recido traz a morte entedia/ o pateta 
vomita patetices/ e estupidifica a própria 
tumba.»
Estupidificado na própria cama, apa-
nho um susto de morte. Uma má me-
táfora é imortal. Já fui responsável de 
quantas centenas de más metáforas, 
de quantos milhares? Imortal? Como 
os vírus, afinal?
Há uma ecologia para o verbo a que 
de facto não ligamos. Devíamos ser 
mais parcos, dado que na verdade não 
ressuscitaremos para corrigir qualquer 
coisinha, enquanto as más metáforas 
são imortais.
Mais vale sermos um bom leitor do 
que um mau poeta. Mais vale sermos 
perfeitos jardineiros do que um péssi-
mo mecânico de aviões. Antes vale ser 
um bom médico do que um desastra-
do alpinista. Entre o que desejamos e 
o que somos tem de haver um ajuste.
Desde que li este poema ando com 
tentações para me dedicar à jardina-
gem. Se alguém tiver por aí um apa-
rador de relva que me empreste, não 
hesite.

No calor das discussões sobre a justeza ou não dos salários e benefí-
cios dos deputados da Assembleia da República, passou desperce-
bida uma questão fundamental, que deverá nos próximos tempos 
ocupar um espaço privilegiado nos debates sobre as futuras opções 

de governação em Moçambique.
Com as discussões a partirem de posições entrincheiradas, onde cada lado 
procurava projectar a nobreza dos seus argumentos, ficou de fora a questão 
sobre o que é ser deputado em Moçambique; o seu mérito como figura 
política, a sua legitimidade, o seu estatuto perante a sociedade e a sua con-
tribuição para o progresso da nação moçambicana.
Num raro acto de unanimidade parlamentar, deputados de todas as ban-
cadas, incluindo jovens reformados, esgrimiram os seus argumentos em 
defesa dos seus salários e benefícios, muitas vezes dando mesmo a entender 
que o que se lhes paga é uma miséria, face aos sacrifícios que são chamados 
a consentir ao serviço do povo e da nação.
Do outro lado da barricada, o grosso da opinião pública revoltado com o 
que pode ter considerado de privilégios obscenos e desmerecidos, a indig-
nação foi generalizada. De tanto destrato para os pobres deputados, que 
ninguém quis levar prisioneiros para o quartel. 
No meio de tudo isto, ficou patente a falta de consideração que se tem pelo 
papel do deputado, este muitas vezes visto através das lentes daquela cari-
catura que no meio das sessões acorda apenas para fazer o coro das palmas 
da sua bancada. A nobreza do que é ser a figura de quem faz as leis que 
regulam o funcionamento da sociedade e fiscaliza a acção do Executivo, 
completamente irreconhecível.   
Na essência, submerso no meio desta indignação generalizada, mais do 
que uma questão de milhares ou milhões de meticais, parece residir o sen-
timento de que os deputados fazem muito menos do que o seu estatuto 
como representantes do povo deveria realmente exigir. 
E não é algo que tenha a ver com os deputados como indivíduos. Numa 
situação em que a democracia interna nos partidos políticos é uma mira-
gem, o sistema de representação proporcional que a nossa Constituição 
impõe significa que os deputados só prestam contas às lideranças dos seus 
partidos, que decidem onde eles são colocados nas determinantes listas de 
candidaturas. Eles não chegam ao parlamento por mérito próprio. Mesmo 
para aqueles partidos onde se tenta criar um semblante de eleições internas, 
não é tão difícil notar como as listas são manipuladas para a obtenção de 
resultados pré-determinados.
Nestas circunstâncias, pode ser um exagero dizer que os deputados são 
mandatários do povo, só porque é assim como deve ser. Eles não são, e isso 
é notório durante os debates nas sessões parlamentares, onde os deputa-
dos nunca se distanciam da cartilha ditada pelos chefes dos seus partidos, 
mesmo quando agir desse modo significa ter que ferir a sua própria cons-
ciência.
A situação é mais gritante para o partido no poder, onde o presidente é 
também o chefe do Executivo. Numa situação em que o deputado pode ser 
substituído a qualquer momento por conveniência do partido, é, efectiva-
mente, o presidente do partido que define o destino de cada um dos seus 
membros na Assembleia da República, incluindo o presidente deste órgão. 
Ele dirige também as sessões que definem a estratégia da sua bancada face 
à agenda legislativa submetida pelo seu próprio Governo ao parlamento. 
Alguém pode ousar contrariá-lo?
Isto diferencia os deputados moçambicanos perante algumas analogias fei-
tas em relação aos seus pares de outros países, que são eleitos uninominal-
mente pelos seus círculos eleitorais, e aos quais eles prestam directamente 
contas sobre o seu trabalho. São deputados que nos seus círculos eleitorais 
possuem clínicas de consulta com os seus eleitores, de quem recebem ins-
truções claras sobre os interesses que devem defender. Se um eleitor mo-
çambicano quiser consultar com o seu deputado onde é que o encontra? 
Do mesmo modo que a comparação com outros titulares de cargos públi-
cos pode ter sido muito infeliz. Enquanto a responsabilidade parlamentar 
é partilhada por 250 deputados, os outros assumem uma responsabilidade 
individual, o que altera substancialmente o nível de exigências que recaem 
sobre eles. Talvez por conveniência a questão não foi colocada em termos 
do salário e privilégios dos deputados face aos médicos, enfermeiros, pro-
fessores e agentes da polícia, cujos sacrifícios exigem mais do que um esta-
tuto de representação.
Acontecendo no meio da grave crise que o país atravessa, numa altura em 
que empresas se vêem obrigadas a fechar e despedir trabalhadores, obri-
gando o Governo até a suspender as negociações sobre a fixação dos salá-
rios mínimos, ter deputados em praça pública, a defenderem a sua posição 
privilegiada, não poderia ter decorrido no pior momento. E foi um catas-
trófico exercício de Relações Públicas para o nosso Parlamento.     

de Relações Públicas 
para o Parlamento
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Uma páscoa sem as enchen-

tes da basílica de São Pe-

dro, de turistas endinhei-

rados ou fanaticamente em 

perigrinação à Meca do cristianis-

mo. Uma páscoa sem os famosos 

concertos de Viena, dos assediadores 
Plácido Domingos, dos defuntos 

Pavarotis ou quem por eles hoje; 

uma páscoa de meditação sobre  a 

nossa condição humana (André 

Malraux).

A Semana Santa começou glorio-

samente, com a entrada de Cristo 

em Jerusalém. As estradas vazias, 

estavam cheias, não de ramos de 

oliveiras mas, as de Maputo, de 

ramos de eucaliptos, transportados 

por vendedores pobres, humildes 

mas,  como há dois mil anos atrás, 

prontos a cantar hosana, hosana à 

passagem do descendente de Da-

vid. 

Ele passou mas, como então, nin-

guém estava disposto a reconhecê-

-lo nos vendedores informais, nos 

meninos da rua, nos pedintes, nos 

pobres (teologia de libertação), sem 

o ar glorioso que se espera de um 

Cristo. 

Mas como podiam, sociedades e ci-

dades do triunfo do homem,  ville 
lumière (Paris), das bolsas de valores 

(NY), das tecnologias de informa-

ção e comunicação (Los Angeles), 

da Robótica ( Tóquio), da desco-

berta do novo mundo (Madrid), 

do início da Industrialização (Lon-

dres), herdeiro do Império Romano 

( Roma), da grande civilização gre-

ga (Atenas), reconhecer e aceitar ser 

salvas  por maltrapilhos e danados 

da terra: mendigos, desesperados, 

impotentes, incapazes e imigrantes? 

E no entanto,  médicos Chineses 

e  Cubanos negros eram, escanda-

losamente, hossanados nas mecas do 

homo faber. Afinal a salvação pode 

vir de lugares inesperados, até da-

queles, que contra os dogmas  ultra 

liberais, priorizaram a saúde públi-

ca.

Só espera ser salvo quem, como 

outrora os boat people vietnamitas e 

hoje os africanos na economia e no 

mediterrâneo, naufragam; só pede 

ajuda quem reconhece a própria 

impotência, os próprios limites. 

Cidades do luxo – com Armanis, 

Guccis, Dolce Gabanna, Hugo 

Boss, AC. Milan que já foi do Ber-

lusconi, e o Inter  de Milão que 

fora do Petroleiro Moratti e hoje  

de magnatas asíaticos que, ao in-

vés de ajudar os milhões de pobres 

dos seus países, exibem-se, narci-
sisticamente, pagando aos seus 22 

jogadores efectivos mais do que o 

Orçamento Geral do Estado mo-

çambicano com os seus 30 milhões 

de habitantes - podem gritar acu-

dam-me? 

Os pobres coitados viram-se obri-

gados a confinar-se em aparta-

mentos, impotentes, à espera da 

salvação. Os deuses da silicom val-

Páscoa 2020 ou a guerra de postulados, 
dinheiro (belzebu) contra a vida 

ley (google, microsoft, facebook...) 

descobriram, de repente, a sua pró-

pria condição humana. Os homens-

-deuses  - com estações nas órbitas, 

com satélites interestrelares, drones, 

mísseis patriotas, bombas-mãe e 

até nucleares, capazes de destruir 

o mundo 20 vezes,  estão aterrados, 

no chão, por um pequeno vírus, 

apenas perceptível por microscópio,  

e se demostram incapazes de salvar 

os próprios concidadãos, sobretudo 

os mais necessitados: idosos, po-

bres... 

Como não recordar o grito da mul-

tidão endiabrada: “Se és filho de 

Deus, salva-te a ti próprio!”.

Se Michel-Angelo estivesse entre 

nós (ou então o nosso Malangata-

na) de certeza que pintaria um qua-

dro dramático da nossa condição. 

Não seria capela, porque entretanto 

o mundo se desencantou ( Michael 

Gouchet), nem cistina (Papa Sex-

tus) porque faz tempo que os papas 

perderam a sua potestade. Seria, de 

certeza, um banco ou um institui-

ção financeira, e exibiria  o nome de 

American, European, G-7 e, amanhã 

talvez, Chinese.
 Não temos o talento de um Ber-

tholt Brecht. E se o nosso Lindo 

Chongo estivesse vivo ou o Txova 

Xitaduma activo, de certeza que não 

escreveriam nem as Doze mulheres 
de Muzerewa - do primeiro-  nem o 
Xiluva – sobre os nove meses de gesta-
ção - do segundo. Mulher, gestação, 

significam vida e os ingredientes 

que temos só se prestam, tautolo-

gicamente, para uma dramarturgia 

de requiem, à maneira de Mozart.

 Uma imensa procissão de pessoas 

positivas ao coronavirus, uma via 
sacra de pessoal sanitário que su-

bia ao calvário da pandemia com o 

coração angustiado, médicos com 

camisas brancas portando a cruz 

dolorosa das pessoas contamina-

das, cientistas a suar água e sangue 

como em Jetsemani, na busca de 

um tratamento ou de uma vacina, 

cireneus a oferecer-se para trans-

portar, de uma maneira ou de outra,  

a cruz pesada; verónicas expostas à 

infecção para limpar as lágrimas de 

pessoas contaminadas, contagem 

das vítimas na paixão das casas de 

terceira idade, cheias de pessoas 

idosas e com o factor de risco mais 

elevado, crianças com a coroa de 

espinhos de terem de ficar fecha-

das em casa sem perceberem bem 

o porquê, Marias que, como muitas 

mães, choram em silêncio a morte 

dos seus filhos ou ente queridos, o 

rasgo das vestes de muitas empresas 

e países, que assistem impotentes à 

falência das suas economias, a ago-

nia dos jesuses asfixiados e sem a 

sorte do liberal Boris Johnson, de 

terem ventiladores das unidades sa-

nitárias públicas para os auxiliar. 

Não faltaram  Pôncios Pilatos, 

Comiches municipais, que só con-

taminam esposas; Pedros que ape-

sar dos nossos Idais e Khennedis 

continuam a “não reconhecer” a 

responsabilidade do homem, ou 

Tomés que, trumpianamente, pre-

cisavam ver, tocar e  sentir o cheiro 

imundo da morte, para reconhecer 

a epidemia.

São figuras trágicas de uma Semana 

Santa inaudita, com uma Quinta-

-feira, verdadeiramente sacerdotal: 

homens e mulheres, médicos(as) e 

infermeiros(as), liturgicamente pa-

ramentados de branco e num ver-

dadeiro culto ecuménico (Ecumene 
quer dizer encontro do oriente e 

o ocidente, isto é, todo o mundo): 

brancos, pretos, amarelos, ver-

melhos, Cristãos, Muçulmanos, 

Judeus, Confuncionistas, Indus, 

Budistas, Animistas,  desespera-

damente mobilizados em favor da 

vida. 

Uma Sexta-feira com a humanida-

de inteira envolta no rasgo do véu 

da morte, com milhares de óbitos 

na, EUA na Itália, EUA, Espanha, 

Franca, Bélgica, Brasil, cadáveres 

nos apartamentos, nas ruas, cemité-

rios sem espaço, fornos de incinera-

ção a todo o vapor, veículos milita-

res transportando caixões, e com o 

silêncio a salmodiar: 

“dinheiro, poder, onde está a tua 

glória, o teu poder tão forte e a tua 

vitória?”.

Um Sábado com a Via Sacra de am-

bulâncias em hospitais improvisa-

dos, acompanhados de silêncio pro-

fundo que se quebrava apenas com 

a melancolia do som das sirenes, 

que pareciam apelar à queda dos 

ídolos: Petrodólares, concorrência 

(e não cooperação) entre universi-

dades, laboratórios  e países, priori-

zação do privado em detrimento do 

público, colossais investimentos em 

armas mortíferas em detrimento da 

paz e da vida.

 O confinamento, tanto nas grandes 

cidades das metrópoles ricas como 

nas Palhotas, favelas e subúrbios do 

grande Sul, recordavam-nos, contra 

todos Darwinismos e seus avatares, 

que não há os naturalmente sele-

cionados, mas que são os homens 

e as sociedades que criam as dis-

crepâncias entre pessoas e mundos. 

Que não há os de fora e os de den-

tro, mas que pertencemos, todos, 

terrenamente, a uma mesma e única 

humanidade.  

Heiddeger, apesar das suas simpa-

tias nazistas,  defendeu com força 

que somos Sein mit anderen (ser 

com os outros), o que apela à so-

lidariedade entre os humanos. Mas 

também que somos Sein in der Welt 
(seres no mundo) o que apela a 

uma desantropocentração do mundo,  

de um maior resguardo para com a 

natureza e outros seres. 

É nesta metanoia que deveria con-

sistir a nossa páscoa: reconheci-

mento de uma humanidade comum 

(para além das nossas diferenças re-

ligiosas, culturais e de riquezas), e 

de uma pertença à terra, o que nos 

torna comuns com os outros seres 

e nos impõe laços de cohabitação 

cordial com eles.  

Se páscoa é passagem, ela só pode 

sê-lo, in primis, no reconhecimen-

to de uma humanidade que nos é 

comum, desvinculada da escravatu-

ra do poder e do ter; da devastação 

do mundo em que voluntariamente 

nos enfiámos e que são a razão da 

nossa morte.  

O que assistimos ou/e  vivemos é 

a derrocada de um mundo prome-

teico, vencedor, conquistador de um 

mundo que, nas suas contradições, 

acabou condenando-se, escravi-

zando os outros e despoliando o 

planeta. Um mundo que em nome 

do ter e poder se autoriza  a oprimir, 

escravizar, ocupar indevidemente 

espaços, destruir espécies.

A páscoa de 2020 confinando-nos 

em nossos espaços residuais, convi-

da-nos a uma reflexão sobre o que 

é ser homem, sobre o significado e 

valor da vida e  da existência; de-

monstra a sua fragilidade e até efe-

meridade (Séneca, carta a Lucilius) 

e por isso mesmo, a sua preciosi-

dade e dignidade  (de dignitate hu-
manae vitae, Pico de la Mirandola), 

nossa e dos outros.

Estamos todos à espera do Domin-

go da ressureição. Para muitos de 

nós, para o nosso sistema mundo, 

a salvação virá de uma das concor-

rentes indústrias farmacêuticas, à 

busca do Nobel e de ganhos luna-

res.

 Porém,  a vacina  não fará páscoa. 

Ela não eliminará a pandemia se-

cular de que padecem milhares de 

seres humanos, que se chama fome, 

e cuja vacina conhecemos e chama-

-se comida. A vacina não elimi-

nará  a pandemia das injustiças e 

das guerras, não eliminará a maior 

doença de que sofre o ser humano, 

o egoísmo.

  A páscoa virá, se nos confinamen-

tos de nossos espaços residuais, nas 

nossas eventuais meditações, per-

mitirmos a emergência da esperan-

ça de uma conversão (cum vertere); 

de uma inversão de postulados 

entre, de um lado, o humano - e a 

saúde pública - e, do outro, o produ-
tivismo, que em nome da economia 

quer acabar com os confinamentos, 

mesmo a preço  de morte das pes-

soas (Trump, Bolsonaro, OMC); 

que em definitivo é um conflito en-

tre a vida e a morte.

O Ocidente triunfa porque, à dife-

rença de outras culturas e socieda-

des do mundo,   retirou a economia 

dos outros domínios sociais e os 

subordinou a ela (Karl Polanyi, A 

grande transformação). Hoje o eco-
nomicismo levanta-se, qual lucífero, 

e reivindica a sua primazia, mes-

mo contra a vida. É o que Achile 

Mbembe chamou de necropolítica.

A páscoa, o domingo depende de 

nós, das nossas escolhas sobre a 

maneira como queremos ser e fazer 

humanidade. Não uma humanida-

de hipócrita, que manifesta condes-

cendência com assombro, porque o 

coronavírus, numa atitude inaceitá-

vel e politicamente incorrecta, está 

afectando maioritariamente os brâ-
manes e não os dalits (intocáveis); 

donde previsões que parecem esco-

juros, sobre os milhões de mortos  

que nos esperam em África. 

De todas as capitais de indústria 

humanitária, até às afectadas pelo 

coronavírus e sem capacidade de 

resposta, surgem incompreensível e 

paradoxalmente propostas de ajuda, 

que soam como medo de perda de 

vantagens que a nossa sistémica po-

breza e dependência permitem.

A África já carrega, historicamen-

te, a sua cruz e boa parte do seu 

peso vem de um humanismo falso, 

que trapaceia com os seus proprios 

princípios (Aimé Cezaire). A nossa 

resiliência já nos levou a transfor-

mar capulanas e lenços em másca-

ras, a meter recipientes de água e 

sabão em cada esquina e a mudar 

o nosso ku rungulissa a Ndzava e de 

darmos sentido à existência. 

Não precisamos de falsas Veróni-

cas, que no lugar do suor metem 

sangue, nem de equívocos  josés de 

arimateias que aumentam o peso da 

nossa cruz. Precisamos de um mun-

do que se repense nos seus alicerces 

e fundamentos.

A questão é, como transformar as 

pequenas solidariedades, que co-

meçaram a engodar pelo medo da 

morte, em convicções e princípios 

de uma nova política que defen-

da a vida; não só entre os homens 

mas que transborde as fronteiras do 

humano e abrace, fraternalmente, 

todo o criado? 

Francisco, não o da Argentina, mas 

o de Assis já cantava: 

“Altíssimo, onipoten-

te, bom Senhor,/ Teus são 

o louvor, a glória, a honra/ 

E toda a bênção / Só a Ti 

Altíssimo, são devidos;/ 

e homem algum é digno/ 

De te mencionar./Louva-

do sejas, meu Senhor,/Com 

todas as Tuas criaturas,/ 

Especialmente o Senhor ir-

mão Sol,/Que clareia o dia/E 

com sua luz nos alumia./ 

E ele é belo e radiante/Com 

grande esplendor./De Ti, Altíssi-

mo, é a imagem./Louvado sejas, 

meu Senhor,/Pela irmã Lua e as 

Estrelas,/Que no céu formaste 

claras/ E preciosas e belas./Lou-

vado sejas, meu Senhor,/Pelo ir-

mão Vento,/Pelo ar, ou nublado/ 

Ou sereno, e todo o tempo,/Pelo 

qual às Tuas criaturas dás susten-

to./Louvado sejas, meu Senhor/

Pela irmã Água,/Que é mui útil 

e humilde/E preciosa e casta./

Louvado sejas,/meu Senhor,/Pelo 

irmão fogo./Pelo qual iluminas 

a noite./E ele é belo e jucundo/ 

E vigoroso e forte./Louvado 

sejas, meu Senhor,/Por nos-

Por Severino Ngoenha, Giverage Amaral e Eva Trindade
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SACO AZUL   

Já lavávamos as mãos bem antes do 

Coronavírus. Isto sempre aconte-

ceu em qualquer família. Mesmo 

naquelas de poucas posses, antes 

de qualquer tipo de refeição há obriga-

toriedade de se higienizar as mãos, com 

particular atenção para as crianças. Eli-

tizar as mãos, faz parte da cultura da hu-

manidade. Acredita-se que, estrategica-

mente, as doenças são assim evitadas. Em 

cerimónias que, pela sua importância, 

atraiam grande concentração de pessoas 

houve sempre preocupação natural com 

o ambiente limpo, arejado, com o bem 

servir, com talheres e pratos limpos. Foi 

sempre um sinal positivo no que respeita 

a medidas de prevenção. Oferece alguma 

dignidade não só à família mas, também, 

aos presentes.

Quantas vezes não fechamos os olhos, 

evitando que as nossas mãos “trabalhas-

sem” em certos lugares do nosso corpo, 

libertando-os de, por exemplo, uma co-

As nossas mãos 
michão? Com que diplomacia esses mesmos 

olhos são apertados simplesmente porque 

as mãos foram convocadas para esta e aque-

la parte íntima do nosso corpo? Ou de ou-

trem. Os dedos simplesmente cumprem um 

comando. Depois vem o alívio! Mesmo as-

sim, o imperativo psicológico obriga-nos a 

higienizá-las, a lavá-las de acordo com a paz 

de espírito que julgamos ser necessária para o 

pretendido equilíbrio da nossa mente. 

A Covid-19 zangou-se com as nossas mãos. 

Proibiu temporariamente qualquer tipo de 

abraço. Mas, sabemos que o espírito de um 

abraço tem nas nossas mãos a mensagem fi-

nal. Abraçamos alguém, sim. Mas, no final, 

são as mãos que vão transmitir o caráter sin-

cero do nosso abraço, vão aflorar a verdade 

daquilo que comemoramos naquele preciso 

momento; fazem o toque final que só aquelas 

duas pessoas percebem. Ah, também proi-

biu apertos de mãos. Caramba! No início 

foi difícil fugir ao poder de atracção de uma 

mão pela outra. Como sabe bem um aperto 

de mãos! Podemos mesmo assumir que uma 

saudação física é sempre mais forte que as 

imprescindíveis palavras que a acompanham. 

Ou seja, o aperto de mãos está incrustado no 

nosso ADN, activando desse modo a evolu-

ção da espécie humana. E as palmadinhas nas 

costas? A Covid-19 obrigou os seres huma-

nos a assinarem, pelas suas próprias mãos, o 

estado de emergência, sem nenhuma palma-

dinha. Colocou na imprensa internacional 

palavras como confinamento, isolamento so-

cial, distanciamento, máscaras, vacinas, medo, 

terror, mortos, infectados, recuperados. 

Hoje, o Coronavírus já obriga a uma mudan-

ça de perspectiva por parte dos governos de 

vários países do Mundo no que tange ao tipo 

de relevância que deve ser dada ao sector da 

saúde. Inspira a criação de uma nova visão 

sobre a saúde pública. Sem saúde as nossas 

mãos tornam-se frágeis para produzir econo-

mia, limitam o nosso desempenho, atrasam o 

bem-estar social. Mas falar de saúde é falar, 

antes de mais, de educação. É debater o tipo 

de educação formal que queremos para 

as gerações vindouras. Uma educação 

sem boas bases produz médicos e pesqui-

sadores preocupados com o seu estôma-

go e empenhados em criticar governos 

corruptos. Estes desviam o foco de pes-

quisa ou dos mecanismos de prevenção. 

O Coronavírus apanhou o Mundo des-

prevenido. O seu terreno fértil parece ter 

sido o facto de os políticos, de um modo 

geral, não perceberem muito bem o que 

é a política. Muitos confundem-na com 

a omissão e/ou manipulação de dados, 

elevação da frequência de brutalidade, 

amor dolosamente ditatorial como fonte 

de reconhecimento. Não usam as mãos 

para o progresso dos seus. É provável que 

nesses governos se oiça o seguinte: “Onde 

anda o ajudante de campo (AdC) para pôr 

a máscara no chefe?”; “Chiça!? Ele não tem 

mãos?” Uma simples máscara anti coro-

navírus. Até as nossas mãos podem ser 

elitizadas.

O 
Parque Nacional da Gorongosa é um 

mundo. Mas neste mundo cada can-

to tem o seu nome. 

Um dos cantos mais pitorescos do 

lugar tem um nome também sugestivo, cuja 

origem não conheço e quando pretendi co-

nhecer ninguém me soube explicar exacta-

mente qual. 

Chama-se Boé Maria é um promontório de 

rocha monolítica, sólida que se abre sobre um 

precipício, 200 ou 300 metros abaixo do qual 

corre um riacho de águas cristalinas que se 

adivinham frescas só com o simples contacto 

com o olhar. 

Foi nesse promontório que o Javali Dourado 

mandou instalar o seu quartel general, o seu 

palácio e a sua residência naquele ano em que 

foi eleito presidente do parque, representan-

do todos os animais nele existentes. 

Ao longo dos anos, graças a muitos artifícios 

e a um trabalho aturado e artístico de uma 

equipa especialista em beleza e na mudança 

de visuais, muitas já se tinham habituado a 

não ver nele, o Javali que era, tais eram as mu-

danças que se iam operando nele ao longo do 

tempo. 

Eu longe de facto, os anos em que o Javali 

Dourado não passava de um javali normal: 

cinzento, da cor da terra ou castanho, da cor 

de uma lavoura de batatas. 

Em jovem, o Javali tinha ido, como alguns da 

sua tribo, trabalhar como garimpeiro em Na-

manhumbir, em Cabo Delgado. 

Foi depois de um ou dois anos a trabalhar na 

zona que o Javali certa noite caiu num dos 

caldeirões em que os garimpeiros fundiam o 

ouro que iam extraindo das minas. Tornou-se 

definitivamente dourado. 

Foi depois disso que se instalou no PNG e 

onde, alguns anos mais tarde, concorreu ao 

Fábula do Javali Dourado 
cargo em que já se encontrava há quase três 

décadas. 

Tornara-se obeso de andar pesadão, balou-

çando a pança e com a fala cada vez mais 

entrecortada pela respiração ofegante. Mas 

mantinha-se no poder graças a um truque 

muito simples: era exímio a fazer discursos 

circulares. 

Ao longo daquele tempo todo, de facto, o Ja-

vali Dourado nunca tinha sido capaz de dizer 

nada de novo. Em verdade, os seus discursos 

eram a repetição de tudo que tinha dito das 

décadas anteriores mudando apenas o con-

texto temporal e geográfico. 

Se alguém se desse  o trabalho de analisa-los, 

viria que neles se repetiam ciclicamente ter-

mos como: veementemente, profundamente, 

atinente, orgulhosamente, estabilidade, desi-

derato, resiliência, encorajamento, combater 

sem tréguas, lutar pelos nossos princípios ou 

ainda estamos num contexto regional e mun-

dial adverso, mas temos a certeza de que al-

cançaremos blá, blá, blá...  

Alternava e usava esses termos e outros afins, 

com uma audácia e com uma arte dificilmen-

te atingíveis mas também facilmente notá-

veis pra quem estivesse atento. Mas como 

naquela savana ninguém estava atento a isso 

ou ninguém estava preocupado em atender 

a esses pormenores, tudo caminhava dentro 

da normalidade possível, e era mesmo nor-

malidade possível, porque, na verdade, todo o 

seu reinado assentava em alicerces falaciosos 

e pouco sustentáveis. O seu princípio era: o 

que parece é.    

O Javali Dourado não parecia dar conta disso, 

embora fosse impossível que ele e a sua equi-

pa não se dessem conta, mas, ao que parecia, 

tudo se resumia em por em prática uma filo-

sofia antiga e muito simples: os cães ladram 

e a caravana passa. Tanto mais que, como se 

sabia e se dizia em voz baixa, os cães que se 

atrevessem a ladrar tinham um final trágico e 

pouco explicável. 

De modo que, tudo caminhava naquela mo-

dorra de silêncio, naquele torpor e naquele 

aturdimento que era sacudido de tempos em 

tempos pelo discursos inflamados do velho 

Javali Dourado que já mal se aguentava pelas 

pernas, mal conseguia respirar, tamanha era 

a rotundidade do seu ventre, das suas boche-

chas e do seu próprio pescoço. 

Naquela manhã o Javali Dourado enfastiado 

afastou para o lado a resma de folhas sobre 

as quais ia rascunhar o discurso que iria fazer 

dois dias depois nas festividades das abelhas 

obreiras por ocasião do seu dia e mandou 

chamar a abelha rainha a pretexto de com ela 

consertar os pormenores dos festejos. 

Ela atendeu a chamada e perguntou: é pra eu 

vir em traje de cerimónia chefe?

Ele respondeu: não. Venha vestida a paisana, 

porque o tipo de trabalho que vamos ter é 

mesmo um trabalho paisano.  

sa irmã a mãe Terra,/Que nos sustenta e 

governa,/E produz frutos diversos/E colori-

das flores e ervas./Louvado sejas,/ meu Se-

nhor,/Pelos que perdoam por Teu amor,/E 

suportam enfermidades e tribulações./ 

Bem aventurados os que sustentam a Paz,/

Que por Ti, Altíssimo, serão coroados.”

As baleias que tocaram depois de muito tem-

po os portos de Marselha, que invadiram os 

canais de Veneza, ou os Leões em manadas 

as estradas do Krugger Park, já mostraram 

disponibilidade em reconciliar-se  com os 

humanos e a aceitar a proposta que não lhes 

foi feita.

O essencial da páscoa é a cruz e a possibilida-

de Madalénica da tumba vazia. 

A cruz, milhares de crianças do mundo in-

teiro, dos subúrbios de Moçambique, das fa-

velas do Brasil, da Venezuela; sobreviventes 

dos bombardeamentos da Síria, dos orfãos do 

Iraque e do Afeganistão, do conjunto dos da-

nados da terra já a carregam há séculos, como 

a carregam os animais e as plantas. 

Nós, como madalenos, podemos ir  esvaziar a 

tumba, mas só podemos fazê-lo, fazendo fra-

ternidade e mudando a nossa cultura, a nossa 

maneira de ser homens e estar no mundo. 
Foi uma páscoa sem cabritos, coelhos, choco-
lates, fois gras, champanhe ou panetone; mas 
com família, com possibidades de recolhi-
mento, de meditação, de buscar  esperança.
Os liturgistas dividem os anos litúrgicos em 
A, B e C. O ano A é da constatação, o ano 
B dos discernimento e o ano C da Acção. A 
páscoa 2020, para nossa sorte, caiu no tempo 
da constatação e constatámos (...). As nossas 
possibilidades são vastas, mas só  o serão se 
fizermos discernimento e passarmos à acção. 
Cristo talvez não esteja na tumba, mas de 
certeza foi expulso da vida das nossas so-
ciedades (Dostoievski,  Irmãos Karamazov). 
Mas o mais importante é que a  vida, como 

a liberdade, é uma dádiva - de Deus – mas 

confiada aos homens. Isto quer dizer que a 

tradução hermenêutica do Domingo e da 

ressureição, dependem da nossa metanoia. 

Depois de vidas inteiras de páscoas falsas e 

faustosas, finalmente uma verdadeira pás-

coa.... 
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Foram recentemente debatidos e aprovados pela Assembleia da Re-
pública o Plano Económico Social (PES) e o Orçamento do Estado 
(OE) para 2020. As organizações da sociedade civil World Vision-
-Moçambique (WV-Moç), Associação Moçambicana para o Desen-
volvimento da Família (AMODEFA) e Grupo Moçambicano da Dívi-
da (GMD), subscritoras do presente parecer, congratulam o Governo 
pelo facto dos instrumentos em alusão contemplarem medidas e ac-
ções importantes para a redução da pobreza e mitigação do impacto 
da mesma no País,  estando de um modo geral alinhadas com o Pla-
no Quinquenal do Governo (2020-2024), a  Agenda 2063 e a Agenda 
2030.  
Constituem motivo de preocupação para os signatários, no entanto, 
alguns aspectos relacionados com a atribuição de recursos no âmbito 
do OE para 2020 e as suas potenciais implicações, sobretudo no seio 
das camadas mais vulneráveis da população, caso os mesmos não 
mereçam uma atenção especial por quem de direito. Referimo-nos, 
em particular  à redução drástica dos  fundos orçamentados para os 
sectores prioritários, como a Educação e Saúde. Embora a Agricultu-
ra e Protecção Social tenham conhecido incrementos, estes não foram 

das metas decorrentes de compromissos internacionais assumidos 
pelo País. Em contrapartida, o apoio às instituições consideradas 

Por outro lado, o OE não se mostra à altura da dimensão, gravida-

aumentar no País, segundo os dados regularmente  disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde.  Outrossim, há evidências de sobrestima-

actual adverso, tendo em conta a deterioração do desempenho da 
economia global por força do novo coronavírus.

Deste modo, constatou-se que:
Educação prevê, em termos 

-
mos reais, o orçamento reduz  na ordem dos 6%, o que poderá afec-
tar  o poder de compra do sector e protelar a resolução dos principais 

orçamento da educação para 2020 implica o não cumprimento do 
Compromisso de Dakar, de alocar pelo menos 20% do orçamento à 

que as necessidades do Sector da Educação aumentam anualmente, 
com a entrada de novos alunos em idade escolar. 

Saúde, um dos principais sectores sociais, regista-se  uma 

está em condições de manter o seu poder de compra e muito menos 

diminuição do orçamento acontece numa altura em que a pande-

que este sector fosse dotado de meios que lhe permitam responder 
-

des crónicas e introduzindo as medidas especiais necessárias (leitos, 

e suprimentos para o tratamento de pacientes, medicamentos, etc.).

Parecer sobre o Orçamento do Estado (OE) 2020:  
Pelos Mais Vulneráveis

sua  inconsistência devido às reduções contínuas. Como percenta-
gem da despesa total, apesar da rúbrica incluir desenvolvimento 
rural, o aumento do peso do orçamento do sector da Agricultura 

é aliás o compromisso assumido pelo Governo da República de 
-

na cerimó-
nia de investidura relativa ao seu mandato actual. Os subscritores 
do presente parecer aproveitam o ensejo para recomendar que no 

países para os quais Moçambique importa bens essenciais, o sector 
-

so ao  abastecimento interno a curto e longo prazo.

Protecção Social regis-

deveria haver maiores esforços e compromissos para a mitigação 
do impacto desta pandemia na perda do poder de compra das fa-

mais grave para as camadas vulneráveis. 
-
-

comendam à Assembleia da República e ao Governo da República 
de Moçambique, a tomarem como base para a materialização do 
OE 2020 os seguintes pontos:

-
, tendo em 

salas de aulas precárias, de  de carteiras e outros equipamentos 
necessários para prover um ensino de qualidade;

 tomando em considera-
-

-
-

ção orçamental do sector. É pertinente que o Governo aumente a 
alocação orçamental deste sector, dada a eventual pressão no sen-
tido de satisfazer a demanda doméstica por produtos de primei-

 tendo em conta o aumento da 

medidas de isolamento ou distanciamento social;
 em e para 

sectores não prioritários, particularmente os que residem  a nível 
central e/ou se prendam com a satisfação pontual de necessidades 
alheias à maioria da população, reorientando os recursos a si  alo-
cados para  sectores sociais prioritários;

-
através da renegociação dos contratos no sentido de redu-

Leia o Parecer completo nos/nas seguintes websites/páginas:

www.amodefa.org 
https://www.facebook.com/Worldvisionmozambique
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

O 
vice-presidente do Grupo 

Desportivo de Maputo, Ade-

lino Xerinda, diz que se enga-

nam os que pensavam que o 

projecto da construção do campo em 

Bobole é um nado morto. Pelo con-

trário, segundo o nosso entrevistado, a 

infraestrutura constitui um importan-

te activo para a colectividade, numa 

altura em que a zona  está a conhecer 

um crescimento jamais visto, traduzi-

do pela edificação de vários empreen-

dimentos sócio- económicos.

 A seguir os excertos da conversa.

A actual situação financeira do Des-

portivo não é das melhores...

- Primeiro devo dizer que o reflexo 

desta situação de crise faz-se sentir 

mais no futebol de alta competição, 

porque temos outras modalidades, 

dentro do clube, que conseguem so-

breviver , na medida do possível, 

através dos proveitos provenientes da 

rentabilização do património do clu-

be . É óbvio que, sendo o futebol de 

alta competição o espelho do clube é 

aí onde se reflecte mais, mas na verda-

de há outra parte do clube, que são os 

trabalhadores do dia-a-dia, e os trei-

nadores de formação, que têm o seu 

salário em dia, o que não se pode dizer 

em relação à alta competição porque 

com o descalabro deste projecto fica-

mos numa situação mais difícil. Mes-

mo assim temos estado a dialogar com 

os jogadores, porque há sempre uma 

luz no fundo do túnel e estamos em 

crer que a curto / meio prazo podere-

mos ter a situação resolvida. 

E em relação aos treinadores da alta 

competição?

-Os treinadores da alta competição 

estão no pacote daquilo que era o in-

vestimento que se fazia  ao nível do 

futebol sénior. São eles e toda a equipa 

de apoio e estes estão a atravessar, de 

facto, certas dificuldades.

 O que a direcção do clube tem feito 

para mitigar essas dificuldades?

 -Nós tínhamos atletas que vieram 

de fora para o Desportivo, temos um 

atleta que veio da antiga Suazilândia, 

e com esta situação do coronavírus 

era preciso que arranjasse meios para 

que eles voltassem para casa, e tivemos 

que encontrar alternativas para que 

não ficassem aqui em Maputo.  Tí-

nhamos atletas que vieram de Sofala, 

Gaza, Zambézia e Niassa, e tentamos 

minimizar a situação desses  atletas 

para que voltassem para as suas fa-

mílias, pois temíamos que houvesse 

um lockdown. Eles têm as suas fa-

mílias do outro lado e isso não ficava 

justo. Existem outros atletas, que é o 

grosso dos atletas, e esperamos que 

dentro de dias consigamos pagar-

-lhes, infelizmente não tudo que está 

em dívida, de modo a minimizarem 

as dificuldades que eles atravessam.  

Assumimos compromisso com os 

atletas porque estávamos à espera de 

um projecto que tínhamos desenhado 

dentro do clube, um projecto, diga-se 

de passagem, que foi bem idealizado 

e implementado no ano passado. Este 

projecto iria continuar  este ano, mas 

esta situação da paragem da época de-

vido à pandemia do coronavírus dei-

xou um pouco reticente aos parceiros 

que trabalhavam connosco. Não é uma 

 Por Paulo Mubalo

situação de desistência, não desistiram 

do projecto, estão reticentes por causa 

desta situação. Significa que a qual-

quer momento se a situação voltar a 

normalizar-se poderemos continuar 

com esses parceiros.

precisa-se
Exactamente o que se pretende fazer?

- O nosso objectivo, na verdade, é 

criar uma independência financeira 

para a alta competição, pois, esta (alta 

competição) não pode sobreviver de 

rendas  ou de patrocínios aqui ou aco-

lá.  Infelizmente hoje os estádios não 

enchem e quem coloca dinheiro nos 

clubes espera um rendimento, para 

além de que não somos um clube  que 

recebe dinheiro do Estado ou de em-

presas públicas, como acontece com 

alguns clubes. Desde que o Despor-

tivo se desintegrou do Ministério das 

Obras Públicas e Habitação não rece-

be apoios do Estado. Apesar de ser um 

clube histórico tornou-se num clube 

de manta curta, mas temos estado a 

lutar para o mantermos em pé. Fomos 

buscar várias parcerias,  quem visita o 

Desportivo nota que as infraestrutu-

ras estão num outro ambiente, está se 

a explorar a área de hotelaria e even-

tos, e são esses pequenos parceiros que 

nos dão alguma coisa para conseguir-

mos manter o salário do pessoal, pagar 

energia,  mas é uma fase passageira. 

Vamos nos reestruturar e nos reerguer. 

O projecto da construção do campo 

de Bobole em que estágio ficou?

-Existe espaço em Bobole,  havia uma 

certa infraestrutura que tinha sido 

montada lá , estou a falar de um furo 

de água e da relva, e apesar do apa-

rente estado de abandono o campo 

está e a comunidade,  particularmente 

as crianças pediram- nos para passar 

a usá-lo e nós aceitamos. O projec-

to existe e há que deixar de lado que 

aquela área está muito valorizada e 

esperamos que a médio prazo possa-

mos rentabilizar aquela infraestrutura, 

talvez não só construindo um campo, 

mas contemplando outras infraestru-

turas.  

Achamos que Bobole está a se valo-

rizar, porque há muitos investimentos 

naquela área, e a infraestrutura do 

Desportivo também vai se valorizar a 

médio prazo.

O projecto não foi abandonado, pelo 

contrário, é um activo muito impor-

tante para o clube,  um activo que va-

loriza muito o Desportivo, sendo que 

pode ser usado a qualquer momento. 

Presentemente é difícil encontrar es-

paço nessa zona. 

O secretário de Estado de Desporto, 
Gilberto Mendes manifestou interes-
se de ver o Desportivo e o Maxaquene 
a unirem-se e construírem um campo 
único. O Desportivo é receptivo a esta 
ideia ?
- Esta abordagem não é a primeira 

vez que se levanta, mas como sabe, o 

clube é dos sócios. Nós em Moçam-

bique temos uma herança cultural 

portuguesa, daí que é impensável, por 

exemplo, que o Benfica e Sporting 

possam ter campo único. Para os por-

tugueses isso é impensável e nós her-

damos um pouco disto, pois levamos 

esta realidade para o nosso país. As 

razões que eram colocadas para a não 

construção de um campo único  eram, 

para mim, infundadas. Aparecia um 

sócio a dizer que no ano x pedimos 

um campo para usar e eles negaram e 

esquecem que actualmente a realida-

de é outra. Temos na Itália o Inter e o  

AC Milan que usam o mesmo cam-

po. Eu não vejo problema algum em 

usar-se o mesmo campo. Temos, sim, 

que adequar à realidade actual e esta 

é a minha posição pessoal. Mas pen-

so que os sócios devem se pronunciar, 

mas seria interessante ter dois colos-

sos, dois clubes históricos, lado a lado, 

a unirem- se.  Mas deixa-me dizer que 

se o Secretário de Estado de Desporto 

levantou esse assunto  pode ser que te-

nha uma carta na manga. A ver vamos.

Claramente que a paralisação da épo-
ca obrigou a direcção do Desportivo 
a reformular os objectivos. Concreta-
mente, que Desportivo teremos este 
ano?
-Não sei quanto tempo esta situação 

vai continuar, mas apesar de a pande-

mia estar a trazer luto, confinamento, 

etc., trouxe-nos matéria para reflexão, 

não só como desportistas, mas como 

país, como sociedade, pois, há que 

repensar a nossa maneira de ver e de 

fazer o desporto, há que adequar o ca-

lendário da alta competição ao calen-

dário ao da CAF e FIFA. Já em rela-

ção aos objectivos do Desportivo, nós 

tínhamos  preparado  a equipa para lu-

tar a vontade para os primeiros quatro 

lugares,  mas agora  a coisa vai mudar.

 Veja só que teremos que renegociar os 

contratos e não sabemos se os atletas 

vão aceitar. Se conseguirmos manter 

o plantel que tínhamos, acredito que 

vamos ter um Desportivo um pou-

co melhor do que o do ano passado, 

porque é uma equipa muito jovem, e a 

particularidade da nossa equipa é que 

foi sempre constituída por atletas que 

procuram o lugar ao sol.

Li há poucos dias, a afirmação do senhor Secretário de Estado dos 

Desportos a propor que o Maxaquene e o Desportivo se entendes-

sem e construíssem um estádio comum!

Pensei que pelo sangue novo que tem mudasse, isso sim, o Sr. Ins-

pector de Estado dos Desportos levantar um inquérito à direcção ou me-

lhor às direcções cessantes dos dois clubes e, de seguida, que se tomassem 

medidas administrativas, do tipo responsabilizá-los na barra do tribunal 

em última instância, caso seja obrigatório, os mesmos, ou através  de As-

sembleias-Gerais Extraordinárias. Agora construir-se um estádio único 

em terrenos de negócios mal parados, essa acho que não! Será alinhar no 

não alinhável.

Veja-se esta: alguém mete-se com uma senhora casada e o padrinho, com 

mais representatividade, aconselha a que o esposo e o amante juntem-se 

na mesma casa, sem consultar ambas as famílias, nem recorrendo às pro-

vas de adultério, para que desse modo se possa resolver à crítica situação!...

Neste sentido figurado, os familiares seriam os sócios dos clubes, bem 

escaldados com as referidas direcções e os que viveriam na mesma casa, 

seriam o esposo e o amante! É que os referidos clubes são mesmo rivais! 

Excelência! No desporto isto não existe!

Os anteriores Ministros com mais ou menos tempo de governação deixa-

ram que esta bagunça acontecesse aos olhos de todas e todos. 

Veja-se quando o ATCM começou a sua luta para sobreviver, combaten-

do a ambição desmedida de se abocanhar  todos aqueles terrenos; como 

eram aqueles humildes, mas honrosos estádios de futebol, até à fase actual, 

em que eles os dois (Desportivo/Maxaquene) estão nas ruas da amargura 

e o ATCM, está como referência na cidade, no país e no mundo!

Sinceramente que acho muito estranho mesmo, que os anteriores Minis-

tros da Juventude e Desportos, tivessem feito vista grossa, aqueles casos 

do Maxaquene e Desportivo. Clubes considerados de  utilidade pública.

Mas, não foi só o ATCM, que se esmerou. É certo, com algum mas pou-

co mérito da actual direcção, que se limitaram a dar continuidade, fi-

nalizando o Projecto de Desenvolvimento das Infraestruturas existentes 

(reconstruídas e construídas de raiz), mas com a múltipla facilidade de 

terem ficado com mais ou menos em caixa e a receber cinco milhões de 

dólares, para usarem e gastarem, por exemplo, com gabinetes de advo-

gados e invocando constantemente a FIA, quando afinal nenhum dos 

actuais membros da direcção tivesse feito algo para que o ATCM, desde 

2005/2006, fosse membro da FIA!!!

Vamos lá a ver se é desta, que a actual direcção recebe a direcção cessante, 

para que a cessante felicite a actual, pelos acabamentos no Autódromo e 

depois se esclareça de todas as dúvidas que lhes vão às mentes assim como 

aconselhar-lhes a não enveredarem por providências cautelares contra a 

A.G e outras, que em nada abandona a sigla ATCM e muito menos os 

sócios do clube que NUNCA estiveram habituados a este tipo de querelas 

e imbróglios!!!

Dizendo, não foi só o ATCM que se afirmou, renovou e tornou-se viável 

e um dos maiores D’África, ao mesmo tempo que o desportivo e o Ma-

xaquene deram o berro!!!

Também a Académica! Veja-se o esplendor do Complexo Desportivo 

Eng.Altenor Pereira, sito na U.E.M e o Ferroviário, sobretudo o da Beira. 

O do Maputo que se cuide, senão aquela catedral que se chamava… Es-

tádio da Machava, ainda se tornará num condomínio, para como habi-

tual: haja quem vá enricar…. Contudo! Valha-nos o título de Campeão 

Africano de Clubes em seniores femininos, não é, Grand’a Carlos Aik e 

Isidro!

Leia S.F.Favor: O Presidente Samora no cemitério, aquando do enterro 

da minha irmã Luiza(Zá-Zá) no seu discurso à apontar para nós (Pai, 

Mãe e Eu), disse: estes são patriotas, são patriotas ouviram!?

O Presidente Chissano, certo dia fui muito inconveniente com ele! Acho 

que hoje já saberá, com quem deveria ter sido e já fui!

O presidente Armando Guebuza, quando lhe fui apresentado, enquanto 

aos outros mantiveram-se sentados, levantou-se  e apertou-me a mão de-

moradamente, quando disseram que: “este é o do conjunto”. Muito mais 

recentemente, o Presidente Eng. Felipe Nyusi, aquando da inauguração 

do Baía Mall disse à chegada: “Quando tu queres uma coisa, consegues, 

não é??” Durante a intervenção protocolar na cerimónia, chamou-me e 

aos restantes membros da direcção cessante de: patriotas.

Na despedida já no exterior, afirmou: “Fala, Fala mas faz”.

Isto tudo para pedir ao Presidente Chissano, Guebuza e Nyusi, que se 

fechem numa sala ampla e arejada, sem nada para beber ou comer, que 

poderá ser perigoso…. e pela Pátria chamada República de Moçambique 

só saiam quando conseguirem ter a estratégia definitiva para termos Paz 

em Todo o Território Nacional, inclusive em Manica, Sofala e Cabo Del-

gado! Estou a pedir.

Excelências! Que cada um com o seu saber e experiência na diplomacia, 

de inteligência, jeito, perspicácia  e fogosidade, consigam aquilo que todas 

e todos moçambicanos e residentes mais desejam: A PAZ!
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Nem todos os centros cul-
turais fecharam as suas 
portas por completo. Boa 
parte destas instituições 

optaram mesmo pela inovação. 

É o caso da Fundação Fernando 

Leite Couto,  do Centro Cultural 

Brasil Moçambique, do Centro 

Cultural Franco-Moçambicano, 

do Museu Mafalala e do Centro 

Cultural Português. 

Em todas estas instituições, al-

gumas actividades continuam 

com base na exploração das novas 

tecnologias, que permitem uma 

comunicação distanciada com o 

seu público, entretanto, condicio-

nado a ter acesso à internet. São 

os avanços tecnológicos uma das 

saídas nos tempos de quarentena 

causada pelo novo Coronavírus. 

O Centro Cultural Moçambica-

no-Alemão – CCMA - decidiu 

embarcar por este caminho. Um 

dos destaques vai para o Poetas 

D´Alma (Festival Internacional 

de Poesia e Artes Performativas). 

Teve a sua primeira edição, no ano 

passado, em diversos centros da 

capital. O Festival Poetas D´Alma 

não será cancelado. Antes, benefi-

ciará de uma transmissão online. 

O CCMA tem explorado pla-

taformas como ZOOM Cloude 

Meeting, youtube, Instagram e 

facebook. “Temos uma agenda 

muito dinâmica. Virtual agora. 

Os eventos estão a continuar, es-

tamos a dar continuidade. Parte 

dos eventos que estavam na nos-

sa agenda trimestral não foram 

cancelados. Alguns foram sim-

plesmente adiados. Tínhamos a 

consciência que haveria prolon-

gamento das medidas decretadas 

pelo chefe do Estado e, por isso, 

começamos a trabalhar com o 

nosso plano B, que é manter uma 

agenda virtual”, falou Felling Ca-

pela, produtor cultural do CCMA 

e do Poetas D´Alma.

Por esta via, foram materializados 

programas como “um workshop 

de curta-metragem”. O concurso 

vai na sua quarta edição. Está ain-

da em vigor. 

O CCMA, com a exploração do 

modelo online, tornou possível o 

cruzamento entre culturas dife-

rentes, mas com pontos comuns. 

Dinamizou o curso de “artes, co-

municação e descolonidades”. Foi 

facilitado pela professora brasilei-

ra Paola Prandini e pelo profes-

sor e musicólogo moçambicano, 

Eduardo Lichuge. 

O CCMA continua, na sua pro-

gramação, com actividades como 

“Algo Mais para Nós Mulheres” 

e “Babalaza” (para homens). “Na 

próxima semana, a princípio, 

vamos coordenar vários outros 

eventos online. Vamos ter um 

espectáculo difundido por estas 

plataformas. Estamos a tentar 

uma curadoria nova, adequada ao 

Plano “B” activado

Casas culturais migram para o mundo virtual
Por Lucas Muaga

momento que vivemos”, explica 

Capela.

Mas, como consequência da Co-

vid-19, o CCMA está “a receber 

muito pouca gente, justamen-

te por causa da situação que nos 

encontramos. Entretanto, toda a 

gente que vai para lá tem de de-

sinfectar e cumprir com as medi-

das de segurança. Vamos conti-

nuar a fazer os nossos eventos de 

forma virtual”, considera.

A Associação de Escritores Mo-

çambicanos (AEMO) é um dos 

centros mais inovadores. Está a 

desenvolver as suas actividades à 

distância, criando interacção atra-

vés do aplicativo ZOOM Cloude  

Meeting. Com esta ferramenta, a 

AEMO tem dado continuidade 

às actividades programadas para 

este ano. Há poucas semanas, 

sentou a mesa o filósofo e críti-

co literário, Dionísio Bahule, que 

apresentou “As poéticas do caos – 

Entre a facilidade e o Absurdo na 

Literatura Moçambicana”, onde 

abordou as novas tendências da 

poesia moçambicana, baseado em 

“Inventário de Angústias ou Apo-

teose do nada”, de Sangare Okapi. 

Quem também não ficou atrás 

da inovação foi o Camões Cen-

tro Cultural Português (CCP), 

detentora de uma das bibliotecas 

mais concorridas da cidade de 

Maputo, a mesma que hoje tes-

temunha, por conta da Covid-19, 

um suposto abandono. Com a 

nova pandemia, também este 

centro abraçou o modelo online. 

Recentemente, por este meio, esta 

casa lançou o segundo volume da 

colecção “Contos e crónicas para 

ler em casa”, coordenada pelos es-

critores Eduardo Quive e Mélio 

Tinga. 

Além disso, o Camões também 

dinamizou uma conversa que cru-

zou escritores como Valter Hugo 

Mãe e Hirondina Joshua, que for-

maram tripla com Sandy Samata. 

O evento, que contou com a pre-

sença da embaixadora de Portugal 

em Moçambique, Maria Amélia 

Paiva, aconteceu a 25 de Abril, 

dia em que os portugueses come-

moram 46 anos da Revolução dos 

Cravos. 

O Camões já comunicou que este 

ano as Olimpíadas da Língua 

Portuguesa, que terão o seu auge 

no dia 5 de Maio, vão ser reali-

zadas numa edição online. Estão 

integradas nas celebrações do Dia 

Mundial da Língua Portuguesa, 

data instituída pela UNESCO, no 

ano passado. 

O Centro Cultural Franco-Mo-

çambicano (CCFM) também 

activou o plano “B”, transmitindo 

as suas apresentações em plata-

formas como o facebook. Dentre 

as actividades, estão as aulas de 

francês, já uma marca da institui-

ção ligada à embaixada da França. 

Passam a ser leccionadas através 

de uma plataforma online, que 

permite aos alunos estudarem sem 

sair de casa, bastando para tal, ter 

um dispositivo com acesso à in-

ternet. 

O CCFM também é palco do 

“Recriaçando”, um programa in-

fantil, que, dentre outras activida-

des, juntou a dupla Yuk Miranda e 

Maria Clotilde, numa peça de tea-

tro, destinada às crianças, intitula-

da “a cigarra e a formiga”. O espe-

táculo também foi transmitido no 

facebook do agrupamento TP50. 

O “Recriaçando” vai até 4 de Maio 

e contou ainda com a presença do 

músico Cheny wa Gune.

A Fundação Fernando Leite 

Couto (FFLC) também não ficou 

atrás desta iniciativa. Igualmente, 

activou o plano “B”. Está a explo-

rar plataformas digitais, tem es-

tado a dar continuidade aos seus 

eventos. Neste sentido, a FFLC já 

foi palco para espectáculos de mú-

sica, teatro e sarau literário. 

As apresentações online, na 

FFLC, são feitas em directo atra-

vés da plataforma facebook. Com 

o plano “B” activo, a compositora 

Tegui, que faz RNB e Soul, es-

treou-o, no princípio da noite de 

16 de Abril. Há que colocar uma 

nota nisto: Tegui, antes da pande-

mia, no ano passado, lançou, pela 

internet, o disco “Eleven”.

Refira-se que a Fundação ainda 

achou motivos de graça na pan-

demia, abrindo o palco para Yuk 

Miranda. O actor apresentou “A 

viagem do Corona pelo mundo 

azul”, peça teatral destinada às 

crianças. 

Em tempos da covid-19 a cultura é vista a partir de casa
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As decisões dos governos sobre como o dinheiro 
público é arrecadado, alocado e gasto são escolhas 

nação. O orçamento de uma nação determina que 
serviços vão estar disponíveis e para quem - in-
cluindo escolas para crianças, medicamentos para 
doentes e apoio aos desempregados.

O contexto moçambicano mostra que as escolhas 
do Governo algumas vezes têm ido contra o bem-
-estar do povo moçambicano. Exemplo disso, foi o 
recente escândalo das dívidas ocultas cujo impacto 
negativo afecta não só a geração presente mas tam-
bém as futuras.
 
Entretanto, para garantir que os orçamentos públi-
cos e o uso de dinheiro público sejam justos e equi-
tativos, os documentos orçamentais essenciais de-
vem ser abertos para exame público. A participação 
do público deve ser incentivada e os parlamentos e 

-
calização efectiva.
 
Orçamentos abertos ajudam os governos a ter um 
mandato mais claro e seguro, criando novos cami-
nhos para se conectar com os seus cidadãos e deles 

 
Nós, abaixo assinados, acreditamos que todas as 
pessoas devem ter acesso à informações detalhadas 
sobre os orçamentos dos seus governos, com opor-

-
mento - incluindo pessoas que vivem na pobreza e 
outras comunidades marginalizadas.
 
Assim, a partir de já, exortamos ao governo de Mo-
çambique que:
- Formalize um espaço para que a sociedade civil 
faça uma monitoria activa dos recursos canaliza-
dos ao orçamento para fazer face à pandemia do 
COVID-19;

- Publique informações sobre como os recursos 
públicos são gerados, alocados e gastos em tempo 

-
cado na Pesquisa de Orçamento Aberto;

- Crie oportunidades para que todas as pessoas, 
principalmente as de comunidades marginaliza-
das, possam contribuir no processo orçamental;

- Fortaleça a monitoria e a supervisão da execução 
do orçamento por meio de instituições indepen-
dentes;

- Sustente as melhorias alcançadas na abertura 
dos orçamentos, protegendo-as de mudanças po-
líticas.
 
Reconhecemos que todas as partes interessadas 
têm um papel importante a desempenhar no 
avanço dessa agenda compartilhada, e nós, orga-
nizações da sociedade civil assinantes desta acção, 
comprometemo-nos com o engajamento e apoio 
necessários.
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O mundo está a ser assolado  por uma Pandemia  de coronavírus 
2019-2020 designada COVID-19. Esta Pandemia  ameaça à saúde  do 
globo de uma forma nunca vista e com consequências severas na  
vida de  todas  pessoas  hoje  e provavelmente num  futuro distante.

Apesar da incidência da Pandemia ser em sua génese na saúde das 
pessoas ela continua a afectar de forma devastadora os sistemas edu-
cacionais em todo mundo, tendo levado a suspensão de instituições 
de ensino com intuito  de garantir o distanciamento social e evitar  a 
propagação da  doença. Moçambique não foi excepção e as autorida-
des governamentais tem vindo a tomar medidas que incidem sobre 
vários sectores, tendo o Ministério  da Ciência Tecnologia  Ensino Su-

-
-

a observância estrita   das  orientações  emanadas pelas  autoridades 
governamentais, onde  a  maior incidência  recai sobre  a necessidade  
de se criar  e usar  meio de ensino  alternativo ao presencial.
 
A UDM, acatando as orientações governamentais e também interna-
cionais, elaborou um Plano de Contingência que permite dentro  do 
possível continuar a cumprir a sua missão e serviços essenciais sem 
colocar em risco a saúde da comunidade académica.

Acauteladas as medidas que garantem a prevenção da COVID-19, a 
prioridade foi criar mecanismos que viabilizassem actividades   de  
ensino  aprendizagem. O  caminho encontrado e alternativo ao ensi-

ensino  não esta só a ser alternativa principal a esta  Pandemia  mas 
tem vindo a ser a principal via de solução momentos  de calamidades  
pelo mundo fora e começa a ser visto como um modelo de ensino  
aceitável  e apropriado para  responder a situações imprevisíveis. Este 
modelo  não incide sobre os conteúdos dos currículos  mas sim nos 

no novo meio de ensino  alternativo. Até agora, o nível de aderência  

professores pela dedicação que  tem  mostrado   desde  a  formação e 
também aos estudantes, pelo empenho e compreensão no decurso  do 

-
cação entre a direcção da faculdade e os estudantes.

as lnstituições do Ensino Superior  em Moçambique e a UDM não é 
excepção. A pesar da UNESCO e as autoridades governamentais mo-
çambicanas recomendarem o uso de programas de ensino  a distância  
com  suporte   em  TICs como  forma  de  minimizar  o impacto  das 
medidas que estão a ser tomadas e que afectam o sistema  de educa-

por  enfrentar, do  lado  das  IES o investimento em infraestruturas 

conteúdos de  aprendizagem, o  acesso  a  internet com  custos  baixos 

poderem  aceder  as matérias de aprendizagem e a qualidade da rede 

ultimo por parte  dos provedores de serviços de telecomunicações. 

para estes três itens e já se vislumbra  resultados positivos.

UNIVERSIDADE TECNICA DE MO(:AMBIQUE UDM
GABINETE DO REITOR

COMUNICADO

-
da  para  acesso  ilimitado  da internet e desenvolveu  um aplicativo  

-

simecain.morenet.ac.mz.  Este acesso   é  para   todos   os   Estudantes,   
-

mente  para  o acesso  a conteúdos académicos. O Acesso é automático  
logo que o membro  da comunidade académica  se  regista  na  platafor-

As Universidades  por sua natureza são instituições independentes em 
-

dos e formas de organização do  ensino,  investigação e extensão.  Este  
preceito  e estendido aos  docentes onde  e concedido  a liberdade cien-

pretendidos.

Para o caso em apreço e por constituir um momento  atípico, a Reitoria 
da UDM orienta aos docentes a fazerem o uso das Plataformas  digitais 
que permitem a interactividade ou a combinação de duas ou mais pla-

ser as plataformas privilegiadas. No acto da escolha das plataformas 
deve haver um processo de discussão e consenso entre os estudantes e 
docentes  com a supervisão do Chefe de Curso e na escolha a pondera-
ção deve incidir sobre a natureza da disciplina ou conteúdos  a serem  
mediados ou transmitidos. A carga de trabalho ou exercício a ser dis-
tribuída  aos estudantes deve continuar  a ser a mesma  prevista  no 
plano de estudos ou proporcional ao grau de exigência da disciplina. Os 
conteúdos  de natureza práticos e que  pela sua natureza  não possam 
estar  integradas nas aulas  lectivas virtuais  devem merecer agenda no 
calendário lectivo extra a ser marcada logo que as condições legais o 
permitirem.
O calendário  e as modalidades das  avaliações terminais das disciplinas  
vão ser anunciadas em momento  oportuno e salvaguardando sempre  
as directivas governamentais aplicadas  as circunstâncias que vivemos.  
No decurso  das actividades lectivas virtuais os docentes  devem aplicar 
as avaliações contínuas das aulas com base nas ferramentas disponibi-
lizadas pelas TICs.

A UDM compreende ao cenário que esta pandemia traduziu  nas famí-
lias moçambicanas principalmente no que toca as suas rendas e abre 
espaço de dialogo com os estudantes que não estejam em condições de 

acordados.

Todas  medidas  tomadas  pela  UDM tem em vista a defesa  da vida 
dos  membros  da comunidade  académica  por isso exortamos uma 
vez mais que todos devem ser agentes activos para  o combate desta  
pandemia, fazendo eco das medidas  estabelecidas pelas autoridades  
governamentais em  suas  família  e  na  sociedade,  agindo  com respon-
sabilidade e adotando pensamentos criativos  apropriados ao  momen-
to.  Estes momentos  devem  criar  nas IES sinergias  para  transformar 
esta  doença em ponto  de oportunidade para mudança das pedagogias 
do ensino superior, levando a explorar com maior enfâse a um ensino 
mais virtual, acessível e dinâmico.
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Pedro Madruga (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

- Ainda bem que vieste hoje, mano Sebastião!

- Mas porquê, Teresa?

- Esta nossa vida anda maluca, meu amigo.

- Como assim, Teté?

- Assim mesmo, não estás a ver das maneiras que escorrega?

- Pensando bem, acabei alcançando as tuas ideias, irmã. 

- É isso aí mesmo que estás sentir.

Sebastião, Teresa e muitos colegas dobraram a esquina entre a 25 de 

setembro e a Guerra Popular, num passo decisivo. Mais uns passos, 

alguns minutos e mais algumas canções estariam ao pé dos dirigentes 

e, naquele instante mágico, poderiam fazer o que quisessem. Só não era 

permitido lançar impropérios, mandar a Marte ou aquele lugar privi-

legiado a nomes sonantes. Não fica bem a um filho e uma filha bem 

nascidos. Os tambores não cessavam. Apitos de multicores vibraram, 

tal como manda a lei da festa dos trabalhadores de todo o mundo. A 

baixa da cidade envergava roupas de várias cores que só me recordam 

as fotos que vi do carnaval da avenida de Angola do baú da minha avó 

do carnaval dos anos sessenta, onde o actual comité da cidade indiciava 

cobiças futuras das massas populares. O bar transformou-se oficialmente 

num lugar político.

-   Pensando bem, comadre estou a ´esconfiar`  algum algo.

- Mas como, sobrinho?

- A tua irmã, desde que saímos da estátua nova do Samora não a vejo, 

nem de binóculos...

«Viva, o 1º de Maio!»

« Viva, viva!»

« Viva, o 1º de Maiooooohhhhhhhhhhhh»

Mais um estrondo de batucadas perfurou o lugar. A marcha estava numa 

alegria doida, sempre multiplicada numa floresta de sons.

Sebastião Muhai levantou muitas vezes, e abando bem alto o seu boné 

de celebração, num sorriso desgovernado. Quase que se perdiam os 

dentes todos. Teve sorte o lugar não estar asfaltado.

- Mas compadre estás com ciúmes da comadre logo hoje, dia do trabal-

hador?

Embaraçado e de orgulho ferido, Muhai não quis enfrentar as palavras 

de Teresa Mondlane.

- Tou-ta-ouvir com cortes, comadre!

- Him, him…

- Isso mesmo, comadre! – disse Muhai num olhar doído.

Minutos depois, quando o quarto ficou envolvido pelos primeiros raios 

de luz, Sebastião Muhai despertou inundado de suor, apalpando os 

lençóis para descobrir se a sua Felismina estava por perto.

- Feliz 1º de Maio, namorido!

- Him, him…- balbuciou contrariado, Sebastião.

- Hoje só podes desfilar na cama, meu amor!

1º de Maio
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O 
Banco de Moçambique 
(BM) falhou completa-
mente no alcance dos ob-
jectivos que pretendia com 

a disponibilização de 500 milhões 

de dólares no âmbito da mitigação 

do impacto da Covid-19, no campo 

económico e financeiro, considera o 

Centro para a Democracia e Desen-

volvimento (CDD).
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Medidas anti-covid-19

Banco de Moçambique fracassou
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Em voz baixa
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O 
Absa Bank Moçambi-
que doou 36 toneladas 
de sabão em barra ao 
Ministério da Saúde 

(MISAU), uma forma encontra-

da por aquela instituição bancá-

ria para travar a propagação da 

Covid-19.  Contribuindo desta 

forma para o reforço dos meios 

que o país  tem no combate à 

pandemia da Covid-19. O Banco 

procedeu com a doação de sabão 

em barra que será distribuído 

pelo MISAU às comunidades 

mais carenciadas a nível nacio-

nal, numa iniciativa que espera 

abranger mais de 72 mil famílias, 

em todo o país.

 Esta iniciativa contou com o 

apoio do Sindicato do Banco que, 

no âmbito do cancelamento das 

actividades de celebração do Dia 

do Trabalhador, canalizou a ver-

ba que se destinaria à data para a 

aquisição do produto.

 A Directora de Serviço ao Clien-

te, Tânia Oliveira, afirmou, após a 

Absa Bank doa 36 toneladas de sabão 
entrega dos produtos ao MISAU, 

que a iniciativa do Banco visa 

travar a propagação do vírus nas 

comunidades e mitigar os seus 

efeitos.

 “Temos conhecimento das di-

ficuldades que as comunidades 

enfrentam, por essa razão lançá-

mos um olhar sobre as famílias 

que se vão beneficiar deste apoio 

e prestámos a nossa solidarieda-

de. Contamos com a capacidade 

logística do MISAU para a rápi-

da distribuição destes produtos 

entre as famílias e, com eles, a 

mensagem da necessidade de se 

precaverem, seguindo todas as re-

comendações das autoridades de 

saúde”, sublinhou. 

Tânia Oliveira aludiu ainda as 

medidas preventivas implemen-

tadas pelo Banco, no âmbito do 

combate à propagação da Co-

vid-19 e apelou a todos a en-

cararem a pandemia de forma 

responsável, para evitar perdas 

irreparáveis.

Covid-19

A 
Tmcel lançou, nes-
ta semana, o novo 
pacote de internet 
“EstudaEmCasa”, 

cujo objectivo é permitir 

que os estudantes tenham 

internet acessível. Com 

apenas 100 meticais, os es-

tudantes, beneficiam-se de 

acesso ilimitado à internet 

por um período de 30 dias 

renováveis.

“Esta facilidade represen-

ta uma evolução da oferta 

#FicaEmCasa disponibili-

zada aos consumidores em 

todo território moçambi-

cano, em resposta à decisão 

do Governo de encerrar as 

aulas por um período de 30 

dias e a posterior o anún-

cio do estado de emergên-

cia. Na altura, assumimos 

o compromisso de ajustar 

as nossas ofertas, sem pre-

juízo da nossa estrutura de 

custos, cientes que os nossos 

Tmcel lança 
“EstudaEmCasa”

clientes e os consumidores 

de um modo geral teriam 

nos próximos tempos outro 

tipo de necessidades, que 

não se limitam às de comu-

nicação”, declarou Márcia 

Wiehle Fenita, directora 

executiva comercial da Tm-

cel.

Acrescentou ainda que 

“para beneficiar da oferta, 

o estudante só precisa de 

estar devidamente cadas-

trado, na base de dados do 

Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ensino Supe-

rior e Técnico Profissional 

(MCTESTP) pelo link: 

https://simecacin.morenet.

ac.mz/ e com o número 

de telemóvel Tmcel (82 

ou 83). Estando registado 

na base de dados, acede 

ao menu *220#, subscreve 

a oferta por 100Mt e tem 

acesso ilimitado à internet 

por 30 dias renováveis, en-

quanto durar o estado de 

emergência”.

A 
Sasol Moçambique 
procedeu, esta sema-
na, à oferta de seis 
contentores multi-uso 

à Direcção Provincial de Saú-

de de Inhambane, numa acção 

que visa alargar os espaços de 

atendimento aos doentes nas 

unidades hospitalares daquela 

província. Adicionalmente, em 

resposta aos apelos do Gover-

no no combate à Covid-19, a 

multinacional entregou ter-

mómetros e o primeiro lote de 

desinfectantes à base de álcool 

aos governos dos distritos de 

Govuro e Inhassoro.

De acordo com o gestor sénior 

de Operações da Sasol em Mo-

çambique, Francisco Augusto, 

a entrega destes equipamentos 

poderá ajudar na gestão de es-

paço nas unidades sanitárias.

“Foi uma forma que encontrá-

mos de contribuir para a miti-

gação de alguns problemas de 

espaço nas unidades sanitárias. 

Sasol disponibiliza 
contentores multi-uso

Neste caso, os contentores po-

dem ser usados para escritórios 

ou qualquer outra actividade de 

maior necessidade”, referiu, fa-

zendo notar que os contentores 

estão equipados com aparelhos 

de ar condicionado, termoacu-

mulador e casa de banho.

“Sentimo-nos verdadeiros par-

ceiros e achamos que desta ma-

neira mostramos que não esta-

mos alheios aos acontecimentos 

contínuos na nossa sociedade, 

nas nossas operações e nas nos-

sas comunidades”, acrescentou 

Francisco Augusto.

Por sua vez, Sónia Mahesso, 

médica chefe provincial de saú-

de de Inhambane, sublinhou 

que este apoio chega no mo-

mento certo.

“Estes contentores vão servir 

para a realização de consultas 

e, também, dependendo das ne-

cessidades de cada unidade sa-

nitária, podem servir para inter-

namentos. Neste momento em 

que há muita pressão no sector 

de saúde, nós, como Direcção 

de Saúde, começámos a imple-

mentar o rastreio de doenças 

respiratórias nas unidades sa-

nitárias, para perceber até que 

ponto as pessoas podem ou não 

estar infectadas pela Covid-19, 

então, há uma necessidade de 

ter um local específico para fa-

zermos o rastreio das doenças 

respiratórias”, sublinhou Ma-

hesso.

Já a administradora de Inhasso-

ro, Dulce Canhemba, deu nota 

positiva à Sasol, pelos passos 

que tem dado no combate à 

Covid-19 no país, uma posição 

partilhada pelo secretário per-

manente do Distrito de Govu-

ro. “A quantidade que a Sasol 

está a disponibilizar vai permitir 

resolver boa parte daquilo que 

é a preocupação que temos no 

distrito, mas também a grande 

satisfação nossa é a recepção do 

termómetro”, disse Dulce Ca-

nhemba.
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Durante estes tempos difíceis e sem precedentes, 
a DStv e a GOtv aliviam a carga com algumas grandes 
notícias. A partir hoje, 20 de Abril de 2020, os Clientes 
da DStv e da GOtv que tenham as suas subscrições pagas, 
serão automaticamente actualizados para o pacote acima 
sem custos adicionais.

 Agnelo Laice, Director Geral da MultiChoice Mo-

aos seus valiosos Clientes pela sua lealdade, pois “a nossa 

fazemos, e, alinhado à nossa missão de disponibilizar um 
excelente entretenimento, mesmo durante os momentos mais 
difíceis como os que atravessamos, optamos por oferecer 
à nossa leal e valiosa base de Clientes a oportunidade de 
experimentar uma gama mais ampla de conteúdos de quali-

sinal de apreço pelo seu apoio contínuo. Estimado Cliente 
DStv, Conte Connosco”. 

 Todos os Clientes activos, bem como os Clientes e 
desconectados dos pacotes DStv Fácil, Família, Grande e 
Grande Mais que pagarem pelo seu pacote actual, serão 
actualizados para um pacote acima para desfrutar de uma 
experiência de visualização mais ampla. Os Clientes do DStv 

AXN e MNET 
Movies Zone enquanto as crianças desfrutam das animações 

do pacote Família vão explorar conteúdos de entretenimento 
do canal VIDA TV FOX
Life, FOX e Cinemundo, enquanto entretêm as crianças na 
Disney Júnior. Podem ainda assistir os documentários do 
National Geographic. Os Clientes do pacote Grande irão 

Fox Movies e entretenimento 
no Boom TV

       Agradece e            UAU recompensam 
os Clientes por permanecerem conectados

SIC Notícias
TXILLO e Panda Biggs. Os clientes do DStv Grande
Mais
nos canais TV Cine Top, Action, Emotion e Edition, as 
emoções infantis do Disney Channel.

 Para clientes GOtv, a oferta está disponível para 
-

do DStv Pipoca, as maravilhosas novelas do Eva + bem 
como manter as crianças animadas e activas com o Disney
Júnior e Nickelodeon. Clientes da GOtv Essencial podem 
desfrutar da maravilhosa variedade de conteúdos locais e 
internacionais no pacote GOtv Plus, incluindo as viciantes 
telenovelas no Telemundo e Zee World e descobrir o 
fantástico reino animal com NAT Geo Wild. Os Clientes 
GOtv Plus podem entrar num mundo de entretenimento 
com uma variedade de 54 opções de canais para toda a 
família no GOtv Max como BET, CBS Reality e Zee 
World 
canais Cartoon Network e Nickelodeon.

 Para aderir a esta oferta imperdível, os clientes têm 

esteja totalmente paga, sentar-se, relaxar e desfrutar do 
entretenimento.

 Para se manterem activos, os Clientes DStv podem 

e para assistência, podem recorrer agora ao WhatsApp no 
número 853788000, que lhes permite gerir as suas contas, 

entre outros, tudo no conforto das suas casas.

Para mais informações, visitem www.dstvafrica.com 
ou www.gotvafrica.com.

O 
guitarrista mo-
çambicano Jimmy 
Dludlu faz, esta 
sexta-feira, um es-

pectáculo musical em directo, 

com transmissão televisiva e 

via redes sociais (Facebook 

e Instagram) do Standard 

Bank. 

O projecto social, que con-

ta com o apoio do Standard 

Bank, constitui uma forma 

de propagar mensagens de 

prevenção do coronavírus e 

entreter os moçambicanos, 

levando o melhor da música 

para o público assistir em di-

recto nas suas casas.

Segundo uma nota da orga-

nização, parte do repertório 

do concerto vai incluir al-

gumas das escolhas musicais 

dos seus fãs, seleccionadas 

previamente pelo músico, 

nomeadamente a faixa “Ha 

Deva”, (temos dívida, tradu-

Jimmy Dludlu canta 
em directo 

ção literal) do álbum “In The 

Groove” e outra de origem 

gospel “Seja Feita a Vontade 

de Deus”.

Jimmy Dludlu promete, com 

o show live, agitar o final de 

semana, numa altura em que 

a ordem é ficar em casa o má-

ximo possível e evitar aglo-

merados de pessoas.

“Além do calor musical, vou 

aproveitar a ocasião para in-

teragir com o público em 

casa sobre os cuidados que 

devemos ter para nos preca-

ver do novo coronavírus, uma 

vez que se trata de um mo-

mento de grande reflexão”, 

disse Jimmy Dludlu.

Para o guitarrista, esta inicia-

tiva, levada a cabo, em par-

ceria com o Standard Bank, 

visa, igualmente, minimizar o 

vazio causado pelo isolamen-

to social, através da música 

e interacção com o público, 

mantendo a segurança da 

quarentena.

A 
mineradora Vale ofereceu 
às autoridades da cidade 
de Tete e Moatize atomi-
zadores que estão já a ser 

utilizados na desinfecção das vias 
públicas, mercados e transportes 
colectivos. Com esta acção, a em-
presa pretende ajudar na prevenção 
da pandemia do novo coronavírus 
junto das comunidades, impedindo 

a propagação da doença.
Segundo a Vale, o objectivo é pre-

Vale entrega atomizadores
venir o contacto com eventuais 

agentes infecciosos, impedindo o 

contágio e dando, ao mesmo tem-

po, confiança às pessoas.

Para além dos atomizadores, a Vale 

ofereceu ainda materiais de higiene 

pública que estão a servir as popu-

lações. A entrega dos equipamentos 

às autoridades de Tete e Moatize 

insere-se no âmbito do memoran-

do de entendimento que a empresa 

assinou com o Governo moçambi-

cano e que prevê ajuda no valor de 

UDS2.0 milhões para combater a 

Covid-19. 

O entendimento prevê a doação de 

diverso equipamento hospitalar e 

material de prevenção e protecção 

individual para os profissionais de 

saúde. Neste vasto pacote de ajuda 

humanitária que irá ser distribuído 

em várias províncias do país, serão 

também disponibilizados 80 mil 

testes rápidos.

O 
Millennium bim decidiu 
cancelar a comemoração do 
seu 25º Aniversário e doar 
todo o orçamento das activi-

dades alusivas à efeméride ao Hospi-

tal Central de Maputo, para apoio no 

combate à Covid-19. 

Com efeito, o Millennium bim vai 

doar uma verba de 15 milhões de me-

ticais que tinha sido alocada às fes-

tividades dos 25 anos para o apetre-

chamento da maior unidade sanitária 

do país, concretamente nos serviços 

de Medicina e o Bloco Operatório, e 

compra de equipamento de protecção 

hospitalar para profissionais de saúde, 

nomeadamente máscaras, protectores 

Millennium bim cancela aniversário e doa verba
faciais, macacões impermeáveis e bar-

retes de pano.

As intervenções patrocinadas pelo 

Banco incluem a reabilitação de uma 

área de pneumatologia, que passará 

a ter um novo e moderno sistema 

de Gás, com ventiladores, criando 

condições para o melhor tratamento 

e combate à Covid–19 e de outras 

doenças respiratórias que afligem os 

moçambicanos.

Esta decisão foi tomada face aos no-

vos desenvolvimentos decorrentes do 

surto da pandemia do Coronavírus 

no mundo, particularmente em Mo-

çambique, e tendo em consideração 

“os mais altos interesses na protecção 

dos moçambicanos”. O Programa 

comemorativo ora cancelado incluía 

um conjunto de actividades de âmbi-

to cultural, desportivo e de responsa-

bilidade social, retratando os 25 anos 

de história, os valores e a dedicação 

do Banco.

O PCA do Millennium bim, Rui  

Fonseca, considera que esta é uma 

atitude simbólica, “num momento 

em que todos os esforços nacionais 

devem estar no combate e prevenção 

ao Coronavírus. Por outro lado, rea-

firma o compromisso do Banco com 

a sociedade moçambicana, dando 

uma resposta de claro apoio e pronti-

dão num momento de grande adver-

sidade como este.” 
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DIVULGAÇÃO

O Orçamento Geral do Estado 2020 (OGE 2020) possui 

as seguintes características: (1) é favorável ao ciclo recessi-

vo, sendo, como consequência, um possível “contribuinte” 

para o aprofundamento e alargamento temporal da crise; 

(2) reprime o sector privado e sustenta um Estado cada 

vez mais “pesado”, com crescentes gastos de funcionamen-

to (em particular os relacionados com pessoal) e redução 

significativa do investimento; (3) agrava a má saúde (crise) 

da economia; (4) é pouco transparente; (5) possui incoe-

rências com o discurso político, por exemplo, não reflecte, 

de forma consistente e  efectiva, da descentralização po-

lítica e administrativa; e, (6) não é favorável à democra-

tização da sociedade e ao desenvolvimento inclusivo. Em 

síntese e no fundamental, é um orçamento conservador e 

contraditório com aquilo que deveria ser o papel do estado 

em momento de crise.

As despesas de funcionamento crescerão 8,5% e as de in-

vestimento cairão em 30,6%, o que revela uma eventual 

dificuldade acrescida para a recuperação da crise e para o 

crescimento nos anos posteriores.

Como contexto de fundo, a crise está sendo abordada com 

políticas orçamentais (fiscais) e monetárias contra-produ-

centes e recessivas, com dificuldades de se estabelecerem 

estratégias de desenvolvimento de longo prazo, com perda 

de oportunidade para a introdução de reformas nos mer-

cados, no Estado e nas empresas públicas, e adoptar me-

didas firmes em prol da transparência na gestão da coisa 

pública.

A decisão do Senhor Presidente da República em se atri-

buir 10% do total do OGE 2020 para a agricultura e de-

senvolvimento rural foi cumprida na letra, mas não no es-

pírito. Comparando os valores absolutos correspondentes 

aos 12% de 2019 e os 10,2% de 2020 (redução da per-

centagem), a rubrica agricultura e desenvolvimento tem 

menos recursos que em 2019. O orçamento para o Minis-

tério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Ministé-

rio da Terra e Ambiente e instituições tuteladas, no total 

do orçamento de 2020, excluindo os Encargos Gerais do 

Estado, representa cerca de 6,3% das despesas (8,6% em 

2019 para o MASA e MITADER). Em resumo, se existiu 

a intenção de aumentar os recursos para a agricultura e o 

desenvolvimento rural (objectivo da orientação do Presi-

dente da República), essa directiva não foi respeitada.

O OGE para 2020 prevê uma redução das despesas para a saú-

de – um decréscimo de 28,5% relativamente ao orçamentado 

em 2019. Nada é referido sobre a situação de Cabo Delgado 

(custos militares, efeitos sobre o investimento estrangeiro, direc-

ta e indirectamente relacionado, com o gás, apoios públicos às 

populações abrangidas pelo conflito (alimentos, recuperação de 

infraestruturas, apoio à população deslocada, etc.).

Em consequência da crise provocada pela pandemia do vírus 

COVID-19, a situação militar em Cabo Delgado, as recentes, 

mas previsíveis, decisões do FMI e dos grandes investidores ex-

ternos, as profundas alterações no contexto externo, impõe-se 

uma revisão do OGE de 2020 com importantes ajustamentos. 

Propõe-se para o efeito, um orçamento rectificativo a ser aprova-

do em Junho de 2020 e a vigorar desde o princípio do segundo 

semestre. 

A rectificação do orçamento só tem sentido e eficácia, se grande 

parte dos recursos adicionais de apoio às medidas e as conse-

quências da pandemia e dos efeitos do conflito e da redução do 

investimento, for efectivamente gerida no âmbito das regras e 

procedimentos de execução orçamental. Caso contrário, have-

rá um importante reforço de recursos fora do orçamento com 

eminentes riscos de agravamento da falta de transparência do 

orçamento.

Sugere-se que a proposta de rectificação seja elaborada abrindo 

espaços ao diálogo, não somente após a sua elaboração e em mo-

mento muito próximo à submissão à Assembleia da República 

(AR). O diálogo, para ser efectivo, deve acontecer em várias fases 

da elaboração e em momentos determinados da sua execução 

com acesso à informação. Caso contrário, o diálogo de “última 

hora” não é eficaz e termina por ser um trâmite de participação 

fictícia dos agentes económicos e sociais.

Os ajustamentos de curto prazo e a propósito da actual crise 

podem, e devem ser aproveitados para um debate de política de 

uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, onde se as-

sentam políticas e instituições estáveis suportadas constitucio-

nalmente. 

Não menos importante, existe a necessidade de um debate po-

lítico com base em escolas de pensamento, que deve ser realiza-

do para que não existam incongruências entre os discursos e as 

opões de desenvolvimento, bem como das respectivas escolhas 

públicas.

RESUMO DO DESTAQUE RURAL Nº 87

28 de Abril de 2020

ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2020: 
UMA CAIXA DE PANDORA

João Mosca

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-87/
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IMD – Instituto para Democracia Multipartidária
Av. Salvador Allende nº 753, Maputo/Moçambique
Office: +258 84 306 6565 | E-mail: imd@imd.org.mz
www.imd.org.mz |        IMD-Institutopara Democracia Multipartidária

Conferência Sobre 30 anos de Democracia 
Multipartidária em Moçambique 

“Experiências, desafios e caminhos para consolidação da democracia” 

convite para propostas de comunicações

O Instituto para a Democracia Multipartidária - IMD (www.imd.org.mz) é uma 
Organização da Sociedade Civil moçambicana que actua no fortalecimento 

do sistema democrático através do apoio ao desenvolvimento institucional dos 
Partidos Políticos, na prestação de assistência às reformas de instituições demo-
cráticas e no apoio as sessões de Diálogo Interpartidário. 

O IMD pretende organizar no mês de Setembro, na cidade de Maputo a Confe-
rência Sobre 30 Anos da Democracia Multipartidária em Moçambique: Expe-
riências, desafios e caminhos para consolidação da democracia, para promo-
ver uma Plataforma de Diálogo de reflexão em torno das realizações, desafios e 
perspectivas para a consolidação democracia em Moçambique.

A conferência vai, por um lado ter em consideração os fundamentos e pilares da 
democracia multipartidária, e, por outro, extrair lições do ainda curto percurso da 
democratização, elaborar uma fórmula cautelosa de valorização dos ganhos e 
agendar melhor os caminhos a projectar ou a reforçar.

Racional 

A Constituição de 1990, deu início a um longo processo de consolidação da de-
mocracia multipartidária moçambicana, marcada pela introdução do Estado de 
Direito Democrático. Com efeito, o Estado moçambicano passou a ser carateriza-
do pela divisão tripartida de poderes, pelo pluralismo político, pela democracia 
eleitoral, por uma economia orientada para o mercado e pela consagração de 
direitos e liberdades fundamentais do cidadão.

Não obstante a grande conquista da nova Constituição democrática de 1990 e os 
respectivos ganhos para a sociedade moçambicana, pouco tem sido feito para a 
sua celebração, pedagogia e enraizamento deste marco importante para a histó-
ria de Moçambique nas comunidades.  

Assim, passadas três décadas de implementação da nova Constituição, demons-
tra-se fundamental a promoção de uma reflexão profunda em torno das grandes 
conquistas democráticas e dos desafios enfrentados na consolidação do Estado 
de Direito, por forma a tirar lições para o reforço das acções de assistência ao for-
talecimento da democracia moçambicana, por um lado, e por outro, para a re-
novação do compromisso dos actores-chave no projecto democrático nacional. 

Por fim, a celebração das três (3) décadas, demonstra-se, também, importante 
para o reforço da pedagogia do constitucionalismo moçambicano promovendo a 
sua divulgação e enraizamento nas comunidades.   

Objectivo da conferência

Reflectir sobre os resultados alcançados ao longo dos 30 anos do estabele-
cimento da democracia multipartidária Moçambique, captando as lições e 
contribuições para o fortalecimento das bases de suporte do projecto da de-
mocracia em Moçambique. 

Espera-se que desta conferência resulte um comunicado que espelhe um con-
junto de princípios, compromissos e recomendações ligadas ao fortalecimento e 
consolidação da democracia em Moçambique.

I. Painéis temáticos

1. Constitucionalismo e reforma das instituições democráticas em Moçambique

Neste painel os debates vão se focar nos seguintes tópicos:

Evolução do constitucionalismo Moçambicano e as suas implicações no pro-
cesso de transição democrática;

Desafios e lições da implantação do Estado de Direito Democrático em Mo-
çambique.

2. Democracia Eleitoral em Moçambique

Neste painel os debates vão se focar nos seguintes tópicos:

Sistema eleitoral em Moçambique;

Justiça e integridade dos processos eleitorais em Moçambique;

Violência eleitoral;

Cenários para maior aprofundamento e maturação eleitoral sobretudo se ba-
seando em abordagens comparadas com outros contextos africanos e não só.

3. Inclusão, Participação e Pluralismo Político

Neste painel os debates vão se focar nos seguintes tópicos:

Legislação, funcionamento e desafios de sustentabilidade dos partidos polí-
ticos; 

Desafios e ganhos da participação política da mulher e jovens;

Sociedade Civil e democracia em Moçambique.

4. Democracia e Governação descentralizada

Neste painel os debates vão se focar nos seguintes tópicos:

O contexto e a evolução histórica do processo de descentralizada em Mo-
çambique;

Desafios da governação local no contexto das reformas da descentralização e 
desconcentração em Moçambique.

5. Paz e reconciliação em moçambique 

Neste painel os debates vão se focar nos seguintes tópicos:

A implementação dos e acordos de paz em Moçambique;

Desafios para um efectivo processo de reintegração e reinserção social

Estudos e Experiências bem-sucedidas de gestão de processos de DDR (Caso 
da Colômbia)

Neste sentido, o IMD convida aos interessados em apresentar temas dentro des-
tes pilares a submeter propostas de comunicação em português ou inglês até o 
dia 30 de Maio para imd@imd.org.mz ou para o endereço físico abaixo indicado.  

As propostas devem incluir um resumo de 300 palavras, CV do(s) proponente(s) e 
toda a identificação, local onde se encontra e contactos que permitam uma fácil 
interação. A proposta deve indicar qual dos painéis, o tema que se propõe a apre-
sentar, objectivo e o resumo da abordagem.

O IMD vai comunicar até o dia 5 de Junho da aceitação ou não da proposta de co-
municação depois da avaliação por um grupo de académicos e gestores do IMD 
que estão a trabalhar na preparação da conferência.

Mais informações da conferência podem ser obtidas através dos contactos indi-
cados.

     

PUBLICIDADE


