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medicamentosa para si, cônjuge e 

filhos menores ou incapazes; gozar 

de regime especial de protecção e 

segurança para salvaguardar a sua 

integridade física; dispor de meios 

de transporte do Estado; beneficiar 

do direito de alienação de viatura; 

ser tratado com correção; gozar de 

honras e precedências e ter subsídio 

de reintegração.

O líder do segundo partido com 

assento parlamentar goza, ainda, 

de passaporte diplomático para si, 

cônjuge e filhos menores ou inca-

pazes; viajar em primeira classe e 

beneficiar de ajudas de custo em 

caso de deslocações em missões de 

serviço do Estado.

A Lei n° 33/2014 entrou em vigor 

em Dezembro de 2014, pelo que, 

nas eleições presidenciais de 2014, 

deveria ter beneficiado Afonso 

Dhlakama. Mas o líder histórico 

da Renamo rejeitou as mordomias 

conferidas pelo estatuto ao líder do 

segundo partido com assento par-

lamentar. 

Mas, este ano, Ossufo Momade 

aceitou o estatuto, o que lhe custou 

críticas de estar “comprado” 

pelo Governo da Frelimo. 

Em edições passadas, mostrá-
mos quanto custam os altos 
servidores públicos em salá-
rios e absurdos subsídios de 

reintegração num dos países mais 

pobres do mundo. Nas próximas 

linhas, conheça parte do que é o 

preço da “dignidade”, como são 

justificadas as mordomias de que 

gozam os altos servidores do Es-

tado durante e após o exercício das 

suas funções.

Em 2014, último ano do mandato 

do presidente Armando Guebuza, 

um aceso debate sobre mordomias 

agitou o país. Não era para menos. 

A Assembleia da República, mui-

tas vezes unânime quando é para 

legislar em benefício próprio, tinha 

aprovado, naquele ano, duas polé-

micas leis. A que revê os Direitos 

e Deveres do presidente da Repú-

blica (PR) em exercício e após a 

cessação de funções e a que revê o 

Estatuto, Segurança e Previdência 

do deputado.

A aprovação das chamadas leis 

das mordomias gerou repúdio da 

sociedade, que se levantou contra 

Como a “dignidade” de altos servidores públicos delapida o Estado

Por Armando Nhantumbo

sua residência; assistência médica e 

medicamentosa para si, cônjuge e 

os dependentes; subsídios de água 

e luz; telefone; empregados do-

mésticos e alimentação, para além 

da totalidade de vencimento, isto é, 

100% do vencimento base por cada 

ano do exercício do mandato e sub-

sídio de reintegração equivalente a 

100% do vencimento base por cada 

ano do exercício do mandato.

Líder da oposição 
Ainda em 2014, a AR aprovou a 

Lei que atribui estatuto especial 

ao líder do segundo partido mais 

votado. 

De acordo com a Lei n° 33/2014, 

o líder do segundo partido com 

assento parlamentar tem, dentre 

vários direitos, a remuneração, des-

pesas de representação, subsídios 

mensais actualizados e gozar as re-

galias inerentes ao estatuto.

Tem também direito a um gabinete 

de trabalho devidamente equipado; 

a uma residência oficial devidamen-

te equipada; a pessoal de apoio para 

o gabinete de trabalho e residência; 

beneficiar de assistência médica e 

Após a cessação de funções, o PR 

tem direito a receber, por inteiro, 
o vencimento, automaticamente, 
actualizado, não podendo, em cir-
cunstância alguma, ser inferior à 
totalidade do vencimento e subsí-
dios dos ministros em exercício.
Também tem direito a um gabinete 
de trabalho; uma verba destinada à 
manutenção e apetrechamento da 
sua habitação própria, incluindo 
protecção especial; passagem aérea 
em primeira classe e ajudas de cus-
to para si, cônjuge e filhos menores 
ou incapazes, incluindo protecção 
especial; subsídio de reintegração 
equivalente ao período de tempo 
de exercício de funções e assistên-
cia médica e medicamentosa para 
si, cônjuge, filhos menores ou in-
capazes a seu cargo; e subsídio de 
reintegração equivalente ao perío-
do de tempo de exercício da função.
O direito da reabilitação e ape-
trechamento da habitação do PR 
transmite-se ao cônjuge sobrevivo 
ou filhos menores ou incapazes.
Ao cessar funções, o PR tem direi-

to a viatura de tipo não inferior a 

atribuída a um ministro em exer-

cício, para funções oficiais. Tem, 

igualmente, direito a um motorista 

às expensas do Estado; substituição 

As regalias dos chefes

da viatura, sempre que, devida-

mente, justificado; combustível e 

manutenção; viatura de uso pessoal 

para cônjuge e filhos menores ou 

incapazes, a seu cargo. O cônjuge e 

filhos menores também têm direito 

à viatura pessoal, após reforma do 

chefe de Estado.

O cônjuge e sobrevivos do PR têm 

direito a uma pensão de sobrevi-

vência equivalente a 100% do seu 

vencimento ou pensão actualiza-

dos. Consideram-se herdeiros do 

PR os filhos menores e os solteiros, 

sendo estudantes até 25 anos, e os 

que sofram de incapacidade total e 

permanente para o trabalho, bem 

como os ascendentes e descenden-

tes que viviam a cargo do falecido.

Deputados 
À Luz da Lei n° 31/2014, Lei de 

Revisão da Lei do Estatuto, Segu-

rança e Previdência do deputado, 

nas suas deslocações, os parlamen-

tares têm direito, entre outros, a 

passaporte diplomático para si, 

cônjuge e filhos menores e incapa-

zes, com direito a viajar na classe 

executiva. 

O deputado goza ainda de foro es-

pecial, pelo que não pode ser detido 

ou preso, salvo em flagrante delito, 

ou submetido a julgamento sem 

consentimento da AR.

Beneficia de subsídio de instalação, 

regime de previdência específico e 

segurança e protecção especial. 

Igualmente, tem isenção de direitos 

aduaneiros e outros encargos para 

a importação de uma viatura para 

uso pessoal; direito à assistência 

médica e medicamentosa, subsídio 

de funeral, pensão de sobrevivên-

cia, de funeral, de morte, pensão de 

sangue e de aposentação extraordi-

nária.

A assistência médica abrange o 

cônjuge, os filhos solteiros, adop-

tados e menores de 18 anos, os 

que sofram de incapacidade total 

e permanente para o trabalho, bem 

como os nascituros, netos - quando 

órfãos - e ascendentes.

Findo o mandato, o deputado tem, 

ainda, entre outros direitos, a pen-

são de aposentação, além do subsí-

dio de reintegração. 

Já o presidente da AR tem direito, 

quando cessa funções, a viatura para 

uso pessoal, de 5 em 5 anos, a ex-

pensas do Estado, da mesma forma 

que continua a beneficiar de verba 

de manutenção e equipamento de 

regalias milionárias num dos países 

mais pobres do mundo. 

Mas os presidentes da República e 

os deputados não são os únicos na 

extensa lista de servidores públicos 

que, durante e após o exercício das 

suas funções, beneficiam de nume-

rosas regalias e mordomais, sem 

contar com os salários e os milioná-

rios subsídios de reintegração que 

já revelamos, em edições anteriores.

O que mostramos, a seguir, está 

longe de ser a lista exaustiva desses 

encargos extras para o Estado. 

Presidente da República 
À luz da Lei n° 32/2014, sobre os 

Direitos e Deveres do PR em exer-

cício e após a cessação de funções, 

para além de viaturas automóveis e 

outros meios de transporte neces-

sários e adequados ao exercício das 

suas funções, o chefe de Estado tem 

direito a viaturas e outros meios de 

transporte para uso pessoal.

Além de residência oficial, o PR 

tem direito a uma residência para 

utilização privada, assim como a 

protecção especial para as residên-

cias que sejam de propriedade pes-

soal.
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Titulares de cargos 
governativos 
Uma das mais curiosas explicações 

sobre o direito a regalias e mordo-

mias a altos servidores públicos está 

reflectida na lei que fixa os direitos, 

deveres e normas de conduta apli-

cáveis aos titulares de cargos gover-

nativos.

A Lei n° 7/98, de 15 de Junho, re-

conhece “exigências especiais” para 

o exercícios de cargos governati-

vos que, com efeito, “acarreta um 

conjunto de obrigações relativas a 

exclusividade, ética e deontologia 

profissional, a que corresponde 

um conjunto de direitos tendentes 

a garantir a dignidade inerente à 

prossecução de um serviço públi-

co”.

De acordo com a Lei, consideram-

-se titulares de cargos governativos, 

o primeiro-ministro, o ministro, o 

vice-ministro, o secretário de Es-

tado, o governador de província, o 

administrador de distrito e o chefe 

de posto administrativo.

Dentre vários direitos, os titulares 

de cargos governativos devem ter 

residência oficial ou subsídio de 

renda; viatura de serviço e assistên-

cia médica e medicamentosa; aju-

das de custo e tratamento fixados 

para o cargo que exercem, em caso 

de deslocação em serviço no país 

ou no estrangeiro; beneficiar de 

protecção necessária à salvaguarda 

da sua honra e integridade física; 

entre outras regalias com “dignida-

de inerente” à função.

De acordo com o Decreto 10/2008, 

que aprova o Regulamento de Di-

reitos e Deveres dos Oficiais Gene-

rais, Superiores e Subalternos das 

Forcas Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM), estes também 

beneficiam de diversas regalias, até 

na reserva ou reforma.

Os oficiais abrangidos pelo Regu-

lamento são o general de exército 

ou almirante; o tenente-general ou 

vice-almirante; o major general ou 

contra almirante; o brigadeiro ou 

comodoro; o coronel ou capitão de 

Mar e Guerra; o tenente-coronel 

ou capitão-de-fragata; o major ou 

capitão tenente, bem como aos ofi-

ciais subalternos com mais de 15 

anos de serviço.

Ainda que na situação de reserva 

ou reforma, os oficiais têm direito 

à pensão e suplementos; segurança 

disponibilizada pelo Estado; assis-

tência médica e medicamentosa, 

para além dos vencimentos após a 

cessação de funções. 

Quando, no momento de cessa-

ção de funções, se verificar que o 

general do exército ou almirante e 

tenente-general ou vice-almirante 

não possuem residência própria, o 

Estado colocará à disposição, para 

utilização, uma residência para ha-

bitação.

Os oficiais com direito a afectação 

permanente de viatura de serviço 

têm direito, quando passarem à re-

forma, a adquirir uma viatura pes-

soal, se se verificar que não benefi-

ciaram deste direito nos últimos 5 

anos.

Ao que estabelece o decreto n° 

64/2008, de 30 de Dezembro, que 

aprova o Regulamento de Direitos 

e Deveres dos Oficiais Generais, 

Superiores e Subalternos da Polí-

cia da República de Moçambique 

(PRM), estes também beneficiam 

de mordomias, mesmo na situação 

de reforma e reserva.

O Regulamento aplica-se ao ins-

pector-geral da Polícia, comissário 

da Polícia, 1º adjunto de Comis-

sário da Polícia, adjunto de comis-

sário da Polícia, superintendente 

principal da Polícia e oficiais su-

balternos com mais de 15 anos de 

serviço.

Entre outros direitos, beneficiam, 

na reserva ou reforma, de assis-

tência médica e medicamentosa e 

segurança pessoal disponibilizada 

pelo Estado.

No momento de cessação de fun-

ções e passagem à reserva ou refor-

ma, o comandante-geral e o vice-

-comandante geral da Polícia, não 

possuindo residência própria, o 

Estado colocará à disposição uma 

residência para habitação.

Após a cessação de funções, por 

passagem a reserva ou reforma, os 

oficiais com direito a afectação per-

manente de viatura de serviço, com 

direito a opção de compra, têm o 

direito a adquirir viatura pessoal.

Diplomatas
Os funcionários das Missões de re-

presentação do país no exterior são 

outro exemplo a ter em conta na 

lista de mordomias e regalias dadas 

pelo Estado. 

De acordo com o Decreto n° 

13/2003, que aprova o Regula-

mento de Organização e Funcio-

namento das Missões Diplomáti-

cas e Consulares da República de 

Moçambique, as despesas de água, 

energia eléctrica, comunicação, cli-

matização na residência do chefe 

da Missão são pagas pelo Estado. A 

residência do chefe da Missão deve 

também ser decorada de modo a 

apresentar “uma certa representati-

vidade do país”.

Na Missão Diplomática ou Consu-

lar, praticam-se, ainda, os subsídios 

de base, de representação, de custo 

de vida, de cônjuge, de instalação e 

subsídio de substituição.

Assim, o cônjuge do chefe da Mis-

são, por exemplo, tem direito a um 

bónus mensal designado “subsídio 

de cônjuge” correspondente a 20% 

do subsídio mensal base do chefe 

da Missão. Por sua vez, os cônju-

ges dos restantes funcionários que 

não exerçam actividade remune-

rada na Missão beneficiam de um 

bónus mensal designado “subsídio 

de cônjuge” correspondente a 20% 

do subsídio mensal base do funcio-

nário.

Ainda assim, o funcionário afec-

to numa Missão Diplomática ou 

Consular e os membros do seu 

agregado familiar têm direito ao 

seguro de saúde e a assistência mé-

dica e medicamentosa pagos pelo 

Estado. 

Ainda à luz do Decreto n° 13/2003, 

finda a comissão de serviço no exte-

rior, o funcionário afecto a Missão 

Diplomática ou Consular, benefi-

cia, juntamente, com o seu cônjuge, 

de isenção de direitos e das demais 

imposições fiscais e aduaneiras so-

bre bens de uso pessoal. 

O funcionário e o cônjuge que ti-

verem permanecido no estrangeiro 

por tempo igual ou superior a 1 ano, 

é permitido, a cada um, a importa-

ção de uma viatura ligeira, gozando 

de isenção de direitos e das demais 

imposições fiscais e aduaneiras.

Finda a missão, tem direito a trans-

porte de bagagem paga pelo Esta-

do. Com efeito, o chefe da Missão 

terá direito a um contentor até 

66m3 (40 pés), bem como o trans-

porte de uma viatura individual, 

enquanto os restantes funcionários 

têm direito a um contentor de 33m3 

(20 pés), bem como o transporte de 

uma viatura individual.

O cônjuge do chefe da Missão 

ou do funcionário tem direito ao 

transporte de uma viatura indivi-

dual. 

O Estado suporta as despesas com 

a educação dos filhos dos funcio-

nários afectos nas Missões Diplo-

máticas ou Consulares. Assim, no 

ensino primário e secundário o Es-

tado suporta em 80% as despesas 

de até 4 filhos, enquanto, no nível 

universitário, suporta 80% até 2 fi-

lhos.
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O 
sentimento de satisfação 
do presidente da Rena-
mo, Ossufo Momade, 
acerca do andamento 

do processo de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração 

(DDR) divide opiniões dos ana-

listas ouvidos pelo SAVANA. 

Por um lado, há um entendimen-

to de que a sensação positivista 

mostra o seu alinhamento, mas 

que, acima de tudo, pode estar a 

servir os seus interesses em par-

ticular. Por outro lado, há quem 

defenda que aquele tipo de decla-

rações são importantes, porque 

mostram o ponto de situação do 

processo de DDR, sendo que o 

mais importante é olhar para o 

cumprimento do calendário que 

se espera que vá até Julho do pró-

ximo ano.

Foi com sentimento de entusias-

mo, que o  presidente da Renamo, 

Ossufo Momade, fez, semana fin-

da, um balanço positivo da retoma 

do processo de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração 

(DDR) do braço armado do seu 

partido que estava encalhado des-

de o seu lançamento em Julho de 

2019 do ano passado. 

Em 45 dias foram desmobiliza-

dos cerca de 500 combatentes, o 

que representa 10% dos cerca de 

5 mil e desactivadas duas bases 

militares, o que para a Renamo 

representa  uma demostração 

clara e inequívoca do seu com-

prometimento com os acordos 

assumidos. 

Para o analista político Jaime 

Macuane, é importante haver 

discursos políticos sobre o decur-

so do processo, mas alerta para a 

necessidade de ver a consistência 

dos passos que vão sendo dados 

a cada dia sem com isso descurar 

do histórico do DDR. 

As nomeações de alguns elemen-

tos da Renamo para cargos de 

chefia em diversas unidades da 

Polícia da República de Moçam-

bique (PRM) revelam, no enten-

der do académico, alguns sinais 

de consistência entre o discurso e 

acção até ao momento.

Disse não ser mau Ossufo Mo-

made tecer considerações acerca 

do rumo do dossier, sendo que o 

crítico seria ver o que consubs-

tanciou este discurso a ter revezes 

com o andar do tempo. Tendo em 

conta que há um plano que deve 

ser seguido, diz que é preciso que 

se preste a devida atenção nele 

para que seja cumprido na ínte-

gra.

Aponta para necessidade de tra-

zer mais substância no que se diz 

e não pautar por posicionamento 

genéricos. 

Neste andar, diz notar algumas 

pontas soltas que precisam ser ali-

Análise de 45 dias do DDR

“Balanço positivo revela alinhamento”
Por Argunaldo Nhampossa

nhadas a tempo e horas de modo 

a que não criem expectativas não 

realísticas.  Uma das pontas sol-

tas é a auto-proclamada Junta 

Militar da Renamo, liderada por 

Mariano Nyongo, que desde ano 

passado vem protagonizando ata-

ques na zona centro do país. 

Segundo Macuane, é preciso 

acertar este assunto de modo que 

o processo de DDR seja encerra-

do de uma única vez e abrir espa-

ço para outros assuntos.

Uma nova Renamo
O director executivo da Seke-

lekane, Tomás Viera Mário, con-

sidera que o discurso positivista 

em torno do DDR mostra que 

Ossufo Momade está a inaugu-

rar uma nova era naquele partido 

que se vai consubstanciar na luta 

política. Argumenta que a socie-

dade estava habituada a ver/ouvir 

a Renamo de Afonso Dhlakama 

que criticava quase tudo e sempre 

dizendo não aos passos que eram 

dados. 

Longe de Tomás Viera Mário 

defender que não se pode criticar, 

mas entende que esta situação 

está criar duas alas naquele parti-

do: Uma ala moderada que aposta 

na luta política daí ter avançado 

para os acordos assumidos, mas 

encontra resistência  na ala anti-

ga que se sente traída e não aceita 

os compromissos, sendo que tem 

em Nyongo o seu representante. 

Vieira Mário considera o balanço 

sobre o DDR como um processo 

normal que requer enquadramen-

to no calendário sobre o assunto 

que se espera que seja encerrado 

em Junho de próximo ano. Ad-

verte para pertinência das partes 

(Governo e Renamo) avançarem 

com a monitoria dos guerrilhei-

ros desmobilizados nas suas al-

deias para  ver se estão ou não a 

se reintegrar socialmente ou não. 

Apontou a Junta Militar como o 

ponto fraco do DDR, pois, en-

quanto continuar no mato, há um 

grande potencial de que enquanto 

por um lado se desmobilizar, por 

outro Nyongo pode estar a recru-

tar. Voltou a sublinhar a necessi-

dade de monitoria por entender 

que da mesma forma que os guer-

rilheiros fugiram da Renamo para 

junta podem abandonar o movi-

mento de Nyongo para receber a 

reintegração e depois voltarem a 

seguir o mesmo movimento. 

Deste modo, considera a Junta 

Militar como uma questão crítica 

que pode dar um grande trabalho 

e apela para que seja feito um tra-

balho para se reverter a situação. 

Está ciente Viera Mário da com-

plexidade do dossier, tendo em 

conta as declarações do  chefe do 

grupo de contacto Mirko Man-

zoni, segundo as quais Nyongo é 

irredutível.

Explicou que Nyongo quer ver 

afastado Ossufo da liderança da 

Renamo, ignorando  que isso não 

cabe ao Estado, bem como o facto 

de que o dirigente da Renamo foi 

eleito num congresso.

Uma das vias para se evitar o fra-

casso do DDR devido a Nyongo, 

segundo Vieira Mário, é preciso 

tornar o processo credível, dar 

garantias de que não haverá re-

presálias e nem perseguições caso 

se entreguem para serem desmo-

bilizados e reintegrados.  Depois 

disto, há que apostar numa forte 

estratégia de comunicação, divul-

gando massivamente o processo 

para que outros se sintam alicia-

dos e possam aderir ao programa. 

Está alinhado
Por sua vez, o director execu-

tivo do Centro para Democra-

cia e Desenvolvimento (CDD), 
Adriano Nuvunga diz que em 
nada surpreende o elogio feito 
pelo presidente da Renamo. É 
seu entender que Ossufo Moma-
de está dentro dessa lógica de di-
zer que está tudo bem mesmo que 
para sociedade não esteja bem, 
pois o nível de alinhamento entre 
os dois partidos e as respectivas 
lideranças pressupõe dizer que 
está tudo bem. Refere Nuvun-
ga que esta situação mesmo que 
aos olhos da sociedade não cor-
responda aquilo que é  sua preo-
cupação, mas serve aos interesses 
dos chefes e de Ossufo Momade 
em particular. É nesta perspectiva 
que diz que em nada surpreende 
a facilidade como Ossufo acei-
tou tudo o quanto foi oferecido e 
como ele se move.   
Não restam dúvidas, para o di-
rector do CDD, que a Frelimo e 
a Renamo assaltaram o processo 
moçambicano democrático de 
pacificação e do DDR. Alega 
que a Sociedade Civil não é tida 
e nem achada nesse processo pelo 
que nada mais resta senão se con-
formar com o cenário e em parti-
cular como as lideranças pensam, 
ainda que isso não corresponda 
aos principais desafios da paz e 
do desenvolvimento da perspec-
tiva da sociedade.  
Aponta que a Frelimo e Renamo 
no debate sobre a pacificação do 
país não estão a reflectir os an-
seios da população, da sociedade 
e estão a margem, mas  porque 
capturaram o processo político e 
democrático moçambicano ditam 
as regras. 

Em mais uma declara-
ção à nação, no final 
do quarto mês do es-
tado de emergência, 

o Presidente da República, 

Filipe Nyusi, deu indica-

ção, esta quarta-feira, para 

a abertura, nos próximos 

dias, da  economia do país, 

mas de forma faseada e con-

duzida com critérios que 

serão determinados  por 

cada sector. Sem anunciar 

a prorrogação ou não do es-

tado de emergência, Nyusi 

disse apenas que mantêm 

todas as medidas restritivas 

outrora em vigor e asse-

gurou agir com prudência 

enquanto não houver medi-

camentos.

Numa comunicação que 

apenas se destacaram as 

boas intenções de retoma 

Nyusi acena abertura faseada da economia
da actividade económica no país 

num “novo normal”, o Presidente 

da  República prometeu voltar a 

se dirigir à nação, nos próximos 

dias, para anunciar as decisões so-

bre as estratégias e medidas que 

serão adoptadas para orientar o 

funcionamento do país.

Falando a partir da cidade de Tete, 

província com  mesmo nome que 

está a visitar no quadro da presi-

dência aberta, Nyusi disse que o 

seu Governo iniciou um diálogo 

produtivo com diversos sectores 

da sociedade para, de forma gra-

dual, definir o processo da retoma 

de várias actividades. Garantiu 

que a desejada retomada deverá 

ser conduzida de forma faseada e 

conduzida com critérios que se-

rão adoptados por cada sector. 

Mas adverte que o modo e ritmo 

por adoptar na retoma das activi-

dades dependerá  da evolução da 

pandemia no país.

 “ Pretendemos consolidar os pas-

sos já dados e queremos dar passos 

seguros para uma maior abertura 

para economia e para sociedade, 

mas esses passos precisam de ter 

um fundamento e continuamente 

avaliados”, disse.

É nesta perspectiva que o PR 

enviou, esta quinta-feira, o rela-

tório do trabalho desenvolvido 

à Assembleia da República para 

devida apreciação. Aliás, pelo 

facto de aguardar pelo referido 

fundamento, Nyusi não disse se 

prorrogava ou não o estado de 

emergência, apenas manteve em 

vigor todas as medidas outrora 

tomadas. Não anunciou apoio so-

cial para a milhares de  famílias 

carenciadas, num cenários em que  

muita gente que perdeu emprego 

devido  a pandemia. O país vive 

momentos preocupantes devido 

a crise da Covid-19, há em-

presas a fechar portas, outras 

continuam a operar num 

quadro de dificuldades. 

Até esta quarta-feira o país 

registava um cumulativo de 

1748 casos da Covid-19, 

dos quais 616 recuperados e 

13 óbitos. Igualmente conta 

com 9 indivíduos internados 

nos centros de isolamento. 

Durante os quatro meses 

da vigência, o PR disse que 

foram tomadas medidas que 

deveria ser tomadas e se sen-

te orgulhosos por isso, mas 

não tranquilos porque para 

vencer uma batalha como 

esta não basta  que exista 

uma maioria cumpridora.

Disse haver muito trabalho 

pela frente, pois precisamos 

de inventar uma nova ma-

neira de viver em sociedade.



TEMA DA SEMANA 5Savana 31-07-2020 publicidade

PUBLICIDADE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º SEMESTRE 2020
(Em Meticais)

Ano Ano anterior
30/jun/20 30/jun/19

Juros e rendimentos similares 31 881 876  35 419 778  

Juros e encargos similares 2 047 872  3 945 505            

Margem financeira 29 834 004  31 474 273  

Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos com serviços e comissões 450 878  908 966  

Encargos com serviços e comissões 368 196  627 883  

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados -  -  

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda -  -  

Resultados de reavaliação cambial 3 244 753  352 940  

Resultados de alienação de outros activos -  -  

Prémios líquidos de resseguro -  -  

Custos com sinistros líquidos de resseguro -  -  

Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro -  -  

Outros resultados de exploração 128 670 270  227 831 193  

Produto bancário 161 831 709  259 939 489  

Custos com pessoal 104 970 258  90 505 677  

Gastos gerais administrativos 46 807 680  79 498 300  

Amortizações do exercício 13 737 809  8 786 211            

Provisões líquidas de reposições e anulações -  -  

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (6 927 407)          58 323 173  

Resultados antes de impostos 3 243 369  22 826 128  

Impostos

   Correntes -  -  

   Diferidos -  -  

Resultados após impostos 3 243 369  22 826 128  

   Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

Anexo a Circular nº 3/SHC/2007
Demonstracao de Resultados

Notas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

(Em Meticais)

Provisões, 
imparidade e 
amortizações

 Provisões, 
imparidade e 
amortizações 

 Valor líquido  

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55 959 - 55 959 4 530 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 303 608 826 - 303 608 826 186 041 900          

Activos financeiros detidos para negociação - - - - 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - 

Activos financeiros disponíveis para venda - - - - 

Aplicações em instituições de crédito 257 138 476 - 257 138 476 447 590 244          

Credito a Clientes 357 760 391 71 288 257 286 472 134 277 867 876          

Investimentos detidos até à maturidade - - - - 

Derivados de cobertura - - - - 

Activos não correntes detidos para venda - - - - 

Propriedades de investimento 319 275 534 319 275 534             319 275 534          

Outros activos tangíveis 552 051 242 180 308 072           371 743 170             378 829 504          

Activos intangíveis 22 940 374 8 722 715 14 217 659 11 455 774            

 Investimentos em filiais excluídas de consolidação, associadas e 

empreendimentos conjuntos 
81 750 169 32 827 274 48 922 895 48 922 895            

Activos por impostos correntes - - - - 

Activos por impostos diferidos - - - - 

Outros Activos 338 714 029 52 950 827 285 763 202             233 277 118          

Total de activos 2 233 295 000          346 097 145         1 887 197 855          1 903 265 374     

 31 de Dezembro 
2019 

30 de Junho de 2020

Notas

Anexo a Circular nº 3/SHC/2007
Balanço - Contas Individuais (Activo)

(Em Meticais)
Ano Ano anterior

30 de Jun. de  2020 31 de Dez. 2019

Passivo

Recursos de bancos centrais -  -  

Passivos financeiros detidos para negociação -  -  

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados -  -  

Recursos de outras instituições de crédito -  -  

Recursos de clientes e outros empréstimos 212 300 239  216 261 297  

Responsabilidades representadas por títulos -  -  

Derivados de cobertura -  -  

Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas

Provisões -  -  

Passivos por impostos correntes -  -  

Passivos por impostos diferidos 98 818 456  98 818 456  

Instrumentos representativos de capital 209 120 722  209 120 722  

Outros passivos subordinados

Outros passivos 978 302 746  993 652 577  

Total de Passivo 1 498 542 163  1 517 853 052  

Capital

Capital 195 642 856  195 642 856  

Prémios de emissão 11 590 000  11 590 000  

Reservas de reavaliação 63 210 620  63 210 620  

Outras reservas e resultados transitados 114 968 846  97 400 778  

Resultado do exercício 3 243 369  17 568 068  

(Dividendos antecipados) -  -  

Interesses minoritários -  -  

Total de Capital 388 655 692  385 412 323  

Total de Passivo + Capital 1 887 197 855  1 903 265 374  

Anexo a Circular nº 3/SHC/2007
Passivo e Fundos proprios

Notas 

 Capital social 
 Prémio de 

emissão 
 Reserva legal 

 Reservas de 

Revalorização 

 Lucros 

acumulados 
 Total 

 MT  MT  MT  MT  MT  MT 

 Saldo em 31 de Dezembro de 2018 170 000 000 11 590 000 45 114 682 43 331 790 52 070 995 322 107 466

Aumento de capital - Capital Realizado 25 642 856 25 642 856
 Reservas de revalorização 29 233 574 29 233 574
Reforço da Reserva Legal 3 409 159 (3 409 159) 0
Resultado líquido do exercício 18 897 900 (10 469 474) 8 428 426

 Saldo em 31 de Dezembro de 2019 195 642 856 11 590 000 48 523 841 91 463 264 38 192 362 385 412 323

Resultado de periodo 3 243 369 3 243 369
Saldo em 30 de Junho de 2020 195 642 856 11 590 000 48 523 841 91 463 264 41 435 731 388 655 692

Demonstração de Alteração de Capitais Próprios

Descrição Notas 30/06/2020 31/12/2019

MT MT
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado antes do imposto 3 243 369 53 619 117
Ajustamentos:
- Depreciações 12 491 675 21 299 315
- Amortizações 1 246 134 818 131
- Abate empréstimos e contas a receber 0 (24 905 698)
- Perda por imparidade em activos financeiros (6 927 407) 17 376 004
- Reavaliação de propriedades de investimentos 0 (45 077 883)

10 053 772 23 128 987
Alterações no capital circulante:
- Empréstimos e contas a receber (8 604 258) 116 676 512
- Depósitos em outras intituições de crédito 190 451 768 (60 681 923)
- Investimentos em associadas 0 3 000
- Outros activos (53 480 795) (134 618 004)
- Outros passivos (15 349 830) 67 761 802

123 070 657 12 270 374
Imposto pago 0 (11 754 927)
Fluxo líquido de caixa das actividades operacionais 123 070 657 515 447

Fluxo de caixa das actividades de investimento
Aquisição de activos tangíveis (5 405 341) (46 967 272)
Aquisição de activos intangíveis (4 008 019) (6 881 376)
Fluxo líquido de caixa utilizado nas actividades de investimento (9 413 360) (53 848 648)

Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Realização de Capital 0 25 642 856
Empréstimos contraídos 3 961 058 (13 765 639)
Fluxo líquido de caixa das actividades de financiamento 3 961 058 11 877 217

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 117 618 355 (41 455 984)
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro 186 046 430 227 502 414
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano 303 664 785 186 046 430

Demonstração de Fluxo de Caixa

 INCLUSÃO E INOVAÇÃO



PUBLICIDADE6 Savana 31-07-2020SOCIEDADESOCIEDADE

Três meses depois da eleição 
conturbada e polémica, o 
bastonário da Ordem dos 
Advogados de Moçambi-

que (OAM), Duarte Casimiro, 

disse que chegou o momento do 

país pensar na criação do fundo 

social do trabalhar para aliviar o 

sofrimento de quem perde em-

prego por razões de calamidade 

pública, como esta da pandemia de 

Covid-19. Na mesma entrevista, o 

bastonário da OAM analisa a sua 

agremiação e diz que sente cer-

to distanciamento da classe. Fala 

ainda dos quatros meses de esta-

do de emergência, da formação 

de advogados e da qualidade dos 

formandos e conclui que a juven-

tude está a perder interesse pela 

formação. Nas linhas abaixo segue 

a entrevista.      

Após um processo eleitoral con-

turbado, tomou posse como basto-

nário da OAM há três meses. Que 

Ordem encontrou e o que almeja 

para a organização? 

Tivemos um processo eleitoral 

bastante complicado e exten-

so. Isso fez com que algumas das 

iniciativas que estavam em curso, 

tivessem ficado sem o devido en-

caminhamento. Depois dessa fase 

conturbada tivemos uma segunda 

etapa também de dificuldades que 

tinha a ver com a criação de condi-

ções para a tomada de posse face à 

pandemia da Covid-19. 

As restrições que se seguiram após 

a declaração do estado de emer-

gência condicionaram o arranque 

das nossas actividades. 

O nosso foco é o advogado. Que-

remos fazer com que os advogados 

retornem a casa porque, sentimos, 

que há muitos advogados que não 

participam activamente na vida da 

OAM por várias razões. Também 

queremos implementar a modali-

dade de formação específica de ad-

vogados. Há que repensar noutro 

modelo de formação. Neste mo-

mento usamos o regime de estágios 

profissionais, mas sentimos que há 

algumas lacunas. 

Em que consistirá o novo modelo 

de formação de advogados? 

Como acontece com os magis-

trados judiciários e do ministério 

público que têm uma formação es-

pecífica, sentimos que é necessário 

termos uma formação específica 

também para os advogados.

A nossa ideia é ter uma primeira 

etapa de formação profissional do 

advogado e depois seguiria o es-

tágio que, em vez de ser feito nos 

escritórios particulares dos advoga-

dos, seria aqui mesmo na Ordem 

ou numa escola da Ordem.

A forma como está estruturada a 

formação de advogados é um gran-

de desafio, porque, nem todos os 

patronos que assumem esse papel 

têm capacidade de o fazer por vá-

rias razões. Por exemplo, um escri-

tório que tem um advogado sénior 

e trabalha com três estagiários é 

pouco provável que esse patrono 

tenha disponibilidade suficiente 

para fazer uma formação efectiva, 

daí que se nota certo desequilíbrio 

entre aqueles formandos que o es-

tágio decorre num grande escritó-

rio de advogados e aqueles que têm 

um patrono individual. 

O outro aspecto tem a ver com a 

forma como a avaliação é feita. É 

conveniente que encontremos me-

canismos mais pedagógicos que 

permitam que os estagiários se sin-

tam mais confortáveis. Infelizmen-

te não é o que está a acontecer e 

sente-se esse desequilíbrio.

Falou de um processo eleitoral 

complexo e conturbado. Expli-

que-nos. 

A questão teve a ver com os esta-

tutos que já estão no processo de 

revisão. Isto porque, quando um 

processo se baseia numa norma 

com lacunas ou que não é muito 

clara, gera-se algum conflito. Por 

outro lado somos pessoas e, cada 

uma delas tem seus interesses. Par-

te das questões levantadas ao longo 

do processo podiam ter sido resol-

vidas internamente sem necessida-

de de procurar a intervenção dos 

tribunais.

São feridas que levarão seu tempo 

para sarar, infelizmente estamos a 

ter dificuldades devido a pandemia, 

mas a nossa aposta é agregar todos 

advogados. A partir do momento 

que saiu um vencedor do escrutí-

nio, as listas acabaram e todos te-

mos que nos unir por uma Ordem 

mais forte. 

Há quem diga que o epicentro do 

conflito é o facto da sua candida-

tura ter tido o suporte do partido 

Frelimo. Isto é, depois dos reina-

dos autónomos de Gilberto Men-

des, Celso Correia, Tomás Tim-

bana  e Flávio Menete, o partido 

no poder precisava de controlar a 

OAM e viu na sua pessoa a figura 

certa.

As pessoas nem sequer podem 

me apontar esse tipo de acusações 

porque não conhecem a minha 

orientação partidária. Também não 

podem se deixar levar pela simples 

ideia de alguém ter iniciado este 

processo. Isto começou com um 

jornalista e num contexto em que 

essa questão não vinha a propósito. 

Foi quando um dirigente da Freli-

mo que não me recordo do nome, 

no âmbito das eleições, encontrou-

-se com os advogados residentes 

em Maputo. Nessa reunião nem 

sequer se falou das candidaturas, 

mas porque um membro que de-

pois integrou a minha lista inter-

veio, procurou-se colar esse facto a 

minha pessoa.

É importante deixar claro que ne-

nhum partido manda na OAM. 

Isto é, uma Ordem como qualquer 

agremiação tem suas regras. Por-

tanto, entendo isso como uma for-

ma usada para ultrajar as pessoas 

ou mesmo para desviar as pessoas 

do seu foco.

A juventude está a perder 
interesse pela formação 
Há correntes que olham para o 

exame de acesso à carteira pro-

fissional de advogado como um 

meio de exclusão do que propria-

mente de selecção. Será uma das 

razões da reforma?          

Não considero que seja um meio 

de exclusão. Agora, posso corro-

borar no sentido de que alguém 

que faz o estágio no escritório de 

advogados e o outro num patrono 

individual não estejam em pé de 

igualdade. Isso reflecte-se na fase 

de avaliação onde certos candida-

tos mostram-se mais avançados do 

que os outros. 

A OAM já tem condições para o 

efeito? Estamos a falar de instala-

ções, recursos humanos e finan-

ceiros. 

Estamos no processo negocial por 

isso é prematuro avançar com  de-

talhes. Estamos a negociar com o 

Centro de Formação Jurídica e Ju-

diciário e outras instituições liga-

das ao poder judiciário e legislativo 

no sentido de nos dar o seu apoio 

nesta fase inicial. A segunda etapa 

que é do estágio, teremos que usar 

a prata da casa. Temos muitos ad-

vogados com experiência e a nossa 

aposta é traze-los de volta, porque 

muitos deles não estão connosco 

por várias razões que não interessa 

escalpelizar nesta conversa. Estão 

longe da Ordem, mas a experiência 

é importante para os mais novos.

O que faz com que os advogados se 

distanciem da Ordem?

Os mais velhos consideram que a 

OAM foi tomada pelos jovens e 

os mais novos dizem que não es-

tão cá integrados porque a Ordem 

está nas mãos de alguns advogados. 

Do meu ponto de vista, o que está 

acontecer é que falta diálogo entre 

a classe. 

Como uma classe prestigiada pre-

cisamos de encontrar mecanismos 

para que todos nos agreguemos e 

nos sintamos parte da mesma fa-

mília e que a nossa responsabilida-

de é levar a Ordem avante. 

Portanto, o bastonário sente-se 

abandonado pela classe... 

Abandonado não, porque, como 

agremiação que somos, nunca pode 

ocorrer uma situação de abandono 

na medida em que as pessoas sen-

tem que são parte da família. O 

que pode estar a acontecer é que 

um e outro tenha alguma dificul-

dade. Por exemplo, a pedido de al-

guns advogados que nos disseram 

que estavam  a enfrentar dificulda-

des devido à Covid-19 e que não 

estão a ter as actividades normais 

e pediram para que tivéssemos 

atenção em relação àquilo que é o 

pagamento de quotas e das multas. 

Como OAM analisamos o assun-

to e acabamos deliberando à favor 

dessa situação por forma que aque-

les que estão a enfrentar dificulda-

des se sintam parte da família.

Há quem diga que não se pode ig-

norar a qualidade dos graduados 

das faculdades de Direito cuja 

tendência é cada vez mais fraca...

O problema de qualidade dos for-

mandos não se restringe somente 

na área de Direito. Todas facul-

dades têm mesmas fragilidades e 

os problemas não começam nas 

faculdades. Começam no ensino 

primário. Não é possível que um 

estudante que começa a sua forma-

ção de forma deficiente torne-se 

um grande estudante na faculdade. 

Se temos que trabalhar no sentido 

de melhorar o nosso ensino, há que 

começar da base que é o ensino 

primário e evoluir até às universi-

dades.

Também é um facto que qualquer 

um que abre uma universidade, 

procura colocar o curso de Direito, 

talvez seja por razões comerciais e 

isso pode nos levar a situações pre-

judiciais para a própria formação 

porque, quando se inicia um curso 

que vai decorrer com professores 

sem nenhuma experiência, é natu-

ral que o produto final não seja dos 

melhores. Também temos outro 

problema, ultimamente, os jovens 

não se dedicam muito a formação 

e isso reflecte-se no produto final. 

A questão essencial tem a ver com 

as condições que existem hoje 

para a formação de estudante em 

qualquer área e o que sentimos é 

que, infelizmente, quando temos 

um professor primário que não 

sabe fazer somas sem utilizar um 

telemóvel como é que é capaz de 

transmitir de forma fiel e como 

deve ser. Quando temos um pro-

fessor de português a cometer erros 

crassos na escrita não é de acredi-

tar que esse estudante, que cresceu 

nessas condições, ao chegar na uni-

versidade é que vai ter capacidades, 

começou torto à nascença. Este é 

o grande problema da nossa edu-

cação. 

Aliás, é unânime que grande parte 

dos nossos formandos têm defi-

ciências e como país temos que en-

contrar uma forma de minimizar 

esses prejuízos. 

Pagamento de propinas: o 
Governo omitiu seu dever  
Após quatro meses de encerra-

mento das escolas, o Governo diz 

que está a criar condições para o 

retorno às aulas, mas há grupos 

que não concordam sob alegação 

de que o risco de contaminação 

é iminente. Há ou não condições 

para o retorno às aulas?    

É um assunto extremamente com-

plicado. Como advogado fui con-

vidado a fazer parte de uma co-

missão técnica da equipa científica 

que tem estado a analisar as várias 

situações para apresentar tecnica-

mente ao chefe de Estado. O que 

está acontecer com esta pandemia 

é que é uma doença nova e nin-

guém tem plenas certezas sobre ela 

e, cada dia que passa, aparecem in-

formações contraditórias sobre os 

mesmos assuntos. Devido a essas 

dúvidas e incertezas, pessoalmente, 

considero que de forma gradual se 

deve ir relaxando. Até porque isto 

tem a ver com uma situação que 

é extremamente delicada que se 

olharmos para aquilo que é a situa-

ção social e económica das pessoas, 

volvido quatro meses, é extrema-

mente difícil pensar que as pessoas 

ainda possam ter condições para 

viver normalmente. Portanto, sou 

de opinião de que de forma gra-

dual se relaxe as restrições, com 

todo cuidado naturalmente, para 

permitir que se possa avançar para 

a normalidade.
Há ou não condições para o retor-
no às aulas? 

Como disse é uma situação mui-

to complexa porque ninguém tem 

certeza do futuro. Acredito, em 

alguns casos, que mesmo que se 

dissesse que retomem às aulas, em-

bora alguns estudos indiquem que 

as crianças são as menos infectadas, 

acredito que muitos pais não terão 

coragem de deixar os filhos regres-

sarem às aulas.   

Devido a pandemia de Covid-19 

interrompeu-se aulas presenciais. 

Contudo, as escolas privadas 

Bastonário da OAM diz que é altura de serem encontradas saídas para aliviar o sofrimento de quem perde emprego 

Deve-se pensar no fundo social do trabalhador    
Por Raul Senda 

“A crise provocada pela Covid-19 adverte-nos para a necessidade do INSS alargar 
a sua base e passar a providenciar o subsídio de desemprego” - Duarte Casimiro 
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continuam a cobrar mensalida-

des, apesar dos protestos dos pais 

e encarregados. Como é que o 

bastonário analisa o silêncio do 

Governo? 

Há um contrato celebrado entre 

pais/encarregados da educação e 

a escola. É na base desse contrato 

que estas duas pessoas se devem 

reger. É correcto que o Governo 

tenha dito que é conveniente que 

as partes analisem o que está no 

contrato e tentem encontrar uma 

solução por via de diálogo, porque, 

neste caso em concreto, há uma al-

teração substancial das condições 

em que as partes celebraram, e, por 

causa da alteração dessas partes 

essenciais, justifica-se que haja re-

dução do preço das mensalidades. 

Portanto, não é papel do Governo 

determinar que nestas circunstân-

cias, a redução deve ser de X ou Y 

porcento. Agora, o que achei ne-

gativo foi o tempo que o Governo 

levou para dizer que negoceiem. 

Na minha opinião devia ter apa-

recido logo no princípio, porque, 

tinha base legal para tal. Não era 

necessário esperar pelo alarme so-

cial com providências cautelares 

pelos tribunais e dizer que nego-

ceiem. Portanto, se fui colocar meu 

filho ao cuidado dessa escola para 

ter aulas presenciais, não é mesma 

coisa que ter aulas à distância. Para 

já, muitos professores nem qualifi-

cações e muito menos preparação 

e meios para dar aulas à distância.

Como é que analisa o silêncio do 

Governo? 

É algo criticável. Não faz sentido 

que o Governo tenha levado tan-

to tempo para depois aparecer e 

dizer que tem de negociar, porque 

o papel do Governo é fiscalizar, é 

regular a sociedade. As escolas pri-

vadas tiveram licenças para leccio-

nar. Foram autorizadas a funcionar, 

portanto, perante uma situação em 

que é potencialmente visível a falta 

de consenso entre as partes, o Go-

verno devia ter cumprido com as 

suas responsabilidades. Neste caso, 

o Governo omitiu o seu dever.

Fundo social para pessoas 
que perdem emprego 
A pandemia da Covid-19 veio 

deixar claro que a lei de Trabalho 

beneficia o empregador e preju-

dica o trabalhar. Não acha que é 

oportuno que no processo da re-

visão, em curso, se encontre espa-

ço para alterar esta situação?

No âmbito da revisão que está a 

ser feita a lei, impõem-se algumas 

alterações. Por exemplo, não faz 

sentido que a lei vede a possibili-

dade do empregador e o trabalhar, 

perante uma situação como esta de 

pandemia, fixem uma remuneração 

adequada às circunstâncias. O que 

vem na lei actual é que, perante 

uma situação como esta, a entidade 

empregadora pode reduzir o salá-

rio em 25%, 50% e 75% e, depois 

disso deixa de pagar. Portanto, fica 

uma situação bastante complicada 

para o trabalhador.

Por outro lado, é preciso perceber 

que esta é uma situação completa-

mente alheia a todos, mas para o 

futuro, não faz sentido que volte-

mos a ter este tipo de problemas. 

Se a revisão da lei de Trabalho 

for devidamente feita, esta ques-

tão deverá ser analisada e suprida. 

Por exemplo, os que estão na área 

de restauração e turismo, não têm 

hipótese de manter seus empre-

gos, porque enquanto as fronteiras 

estiverem fechadas, tráfego aéreo 

interrompido e as restrições preva-

lecerem não há como o turismo e a 

restauração sobreviverem.

Futuramente, dever-se-á pensar 

em criar um fundo social para o 

qual devem contribuir as empre-

sas e se calhar o próprio Governo 

para situações desta natureza. Ao 

mesmo tempo, há que pensar em 

avançar rapidamente para que o 

Instituto de Segurança Social pro-

videncie o subsídio de desemprego 

porque, neste momento, não há 

como o INSS pagar o subsídio de 

desemprego porque não está pre-

visto na lei.

Mas a mesma lei também não 

prevê que o INSS subsidie as em-

presas em situação de crise finan-

ceira...

Não sei se foi a decisão correcta, 

mas o que sei é que, no INSS, há 

uma comissão tripartida composta 

pelo Governo, empregadores e sin-

dicatos. O grupo discutiu o assun-

to e chegou a conclusão de que era 

uma das formas de potenciar os va-

lores que dispõem. É um meio de 
gestão que até pode ser discutível, 
mas se calhar, numa fase destas ti-
véssemos esta inclinação de ir para 
o subsídio de desemprego, porque 
assim beneficiaria directamente o 
trabalhador que está numa situação 
complicada.
Agora a decisão do conselho de ad-
ministração do INSS de tentar ala-
vancar as empresas afectadas pela 
Covid-19, não sei se é adequada 
para o momento.
A pandemia está a nos trazer al-
gumas lições. Há uma série de 
situações que vem sendo adiadas 
por várias razões e que neste mo-
mento se impõe analisar. Segundo 
alguns estudos, que andam por aí, 
estas pandemias vão se suceder e é 
conveniente que se comece a pen-
sar em alterar algumas políticas 
para apoiar as pequenas e medias 
empresas que são aquelas que em-
pregam mais trabalhadores, sem 
se esquecer do sector informal. O 
mercado informal agrega muitas 
pessoas, portanto, não basta reti-
rar as pessoas dos passeios ou das 
ruas, não basta a reorganização dos 
mercados. É precisão criar condi-
ções para que através de mecanis-
mos apropriados se alavanque o 
informal, é preciso financiar essas 
pessoas, se calhar até formalizar o 
sector. 
Ainda sobre a situação social do 
trabalhador. O Governo, empre-
gadores e sindicatos interrompe-
ram negociações de reajuste de 
salário mínimo devido a pande-
mia. Contudo, na mesma altura, 
a Assembleia da República apro-
vou regalias e subsídios de reinte-
gração para deputados, ministros, 
presidentes e outros altos funcio-
nários dos órgãos de soberania. 
Qual é o seu comentário?
De modo geral ninguém entendeu 
esta atitude sobretudo no meio da 
crise sanitária e que o salário mí-
nimo não será alterado devido a 

situações criadas pela pandemia. 

Lamentavelmente faltou o espírito 

de solidariedade da parte de quem 

tem o poder de decidir.

Durante os quatro meses de vi-

gência do estado de emergência 

foram reportadas com alguma 

frequência, excessos da polícia, 

o que muitas vezes desaguava na 

violação dos direitos humanos. 

Como é que a OAM conviveu 

com esses exageros?

Muito do que aconteceu teve a ver 

com os próprios decretos presiden-

ciais que não eram suficientemente 

claros e isso abriu espaço para ex-

cessos.

Portanto, quando o polícia que já 

per si tem formação deficiente por-

que é preparado para agir, imagi-

ne com uma lei não precisa, uma 

informação deficitária. É claro que 

há muitas probabilidades para os 

excessos. 

Durante o estado de emergência 

foi possível verificar que, em alguns 

casos, a polícia, em vez de comba-

ter à doença, criava condições para 

a propagação da mesma.

Na minha opinião, grande parte 

destes exageros resultaram da falta 

de clareza na informação. Os de-

cretos presidenciais não eram pre-

cisos. Veja que, quando o Governo 

clarificou o documento, as coisas 

melhoraram e, no último mês, 

houve grandes melhorias. 

 A OAM constituiu-se assistente 

no processo das dívidas ocultas. 

O bastonário acredita na possível 

responsabilização os autores des-

te crime? 

Como parte do processo estamos, 

estatuariamente, proibidos de fa-

lar do mesmo, mas é evidente que 

continuaremos a exercer o nosso 

papel de assistente.  
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O 
presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de 
Tete (CMCT), César de 
Carvalho, contactou o SA-

VANA para desconstruir a tese de 

que usurpou a parcela de 14 hecta-

res, que estava destinada à constru-

ção do complexo desportivo mu-

nicipal e dividiu pelos camaradas, 

como forma de agradecimento por 

terem apoiado o seu regresso à pre-

sidência da autarquia de Tete.

Na sua reação, Carvalho nega que 

tenha processado o edil cessante por 

crimes de calúnia e difamação. Diz 

ainda que embargou as obras do seu 

antecessor, Celestino Checanhanza, 

pelo facto deste não ter seguido os 

procedimentos legais.

Na sua argumentação, César de Car-

valho refere que dos 14 hectares re-

servados a construção do complexo 

desportivo, o edil cessante desane-

xou sete e atribuiu a terceiros. 

Carvalho explica que sob ordens de 

Checanhanza, da reserva munici-

pal foram desanexados 1,75 hecta-

res para David Pereira Júnior; 3,6 

hectares para Luís Filipe da Costa 

Abreu e 1,65 hectares para a empre-

sa Zhengyu Peng Jian Zhong.

O despacho em alusão leva a re-

ferência número 11304/CMT/

SGO/412.3/2018 e ostenta a data 

de 26 de Outubro de 2018.

No documento em alusão e em pos-

se do SAVANA lê-se o seguinte: 

“Encarrega-me o exmo presidente 

do Conselho Municipal da Cidade 

de Tete, transcrever o despacho de 

24 de Outubro de 2018, recaído so-

bre o vosso requerimento, referente 

ao pedido de desanexação de três 

Guerra de confrades continua no adro no Município de Tete

Camarada Carvalho contra-ataca

parcelas de terreno com uma área 

de 35.724 metros quadrados, 16.321 

metros quadrados e outra parte com 

17.488,8 metros quadrados, situado 

no bairro Matundo, de 28 de Setem-

bro de 2017”. O documento foi assi-

nado por Gaiveiane Jamal Manhiça, 

chefe da secretaria com o visto de 

Celestino Checanhanza, na qualida-

de de edil.      

Sobre reclamação do embargo da 

obra que Celestino Checanhanza vi-

nha executando no bairro Mpánduè, 

César Carvalho referiu que a mesma 

estava a ser erguida de forma ilegal, 

para além de que a parcela é reserva 

do Conselho Municipal que estava 

destinada a construção do terminal 

de transportes (Porto seco).

Através da carta número 2151/GP/

CMT/900/2020, datada de 11 de 

Maio de 2020 e assinado por Cé-

sar Carvalho, a presidência do mu-

nicípio diz que no mandato 2008 

– 2013, sob sua liderança, o muni-

cípio submeteu a Assembleia Mu-

nicipal uma proposta de construção 

de porto seco no bairro Mpánduè. 

A proposta foi aprovada e submeti-

da ao Ministério dos Transportes e 

Comunicações, através da direcção 

provincial de transportes e comuni-

cações para apreciação técnica. 

Sublinha que, na época, o CMCT 

procedeu a legalização de espaço, 

cuja área é de 43.557,24 metros qua-

drados, onde foram seguidos todos 

tramites legais.

De acordo com César Carvalho, 

em 2019, após a tomada de posse, 

o CMCT na perspectiva de reto-

mar a construção do terminal  ten-

do sido aprovado na quinta Sessão 

da Assembleia Municipal no dia 

19 de Dezembro de 2019, atra-

vés da deliberação número 23/GP/

AMCT/00.1/2019.

Frisa que, no dia 17 de Abril de 

2020, o Conselho Municipal apro-

vou o projecto por unanimidade e 

entregou ao parceiro para a execução. 

Contudo, continua a fonte, no dia 

30 de Abril, o município recebeu 

denúncias da população de que o 

espaço pertencente ao CMCT esta-

va a ser invadido e, das averiguações 

feitas, constatou-se que o invasor era 

o cidadão Celestino Checanhanza. 

Portanto, segundo o despacho de 

Carvalho, não apresentou declara-

ção do bairro, parecer dos técnicos 

de administração urbana, parecer do 

vereador do pelouro, pedido de de-

marcação definitiva e comprovativo 

de pagamento de taxas.

Ademais, nos arquivos do Conselho 

Municipal não consta nenhum pro-

cesso de transpasse da propriedade 

do município à favor do cidadão 

Checanhenza.

César Carvalho termina a sua ex-

planação referindo que: “no fim do 

mandato 2008 a 2013, foram-lhe 

apresentados os espaços do CMCT 

dentre eles, o terreno para a cons-

trução do terminal de transportes, 

mas, surpreendentemente, Celesti-

no Checanhanza assinou um me-

morando de entendimento com a 

empresa Gesparque, o que lesa  o 

CMCT, com encargos mensais de 

10 % da receita colectada, corres-

pondente ao valor de 150 mil meti-

cais, sabendo que devia construir no 

espaço do CMCT. 

Carvalho é que está a 
espoliar o património do 
município 
Contactado pelo SAVANA, Celesti-

no Checanhanza nega as acusações e 

diz que Carvalho é que está a espo-

liar o património municipal.

A título do exemplo, Checanhanza 

disse que o actual edil  apoderou-se 

do espaço destinado a construção do 

mercado de peixe, mesmo no centro 

da cidade e entregou a terceiros.

Trata-se de um espaço cujo projecto 

está aprovado e o Gabinete do Vale 
do Zambeze tinha-se prontificado a 
financia-lo.
Sobre os sete hectares desanexados 
do terreno do complexo desportivo 
municipal, Checanhanza referiu que 
o processo iniciou no mandato de 
Carvalho.
“A revolta dos munícipes têm a ver 
com a invasão e retalhamento da 
área vedada. Quanto aos sete hecta-
res, quando cheguei estavam desane-
xados e entreguei a terceiros sob pre-
texto de parceria público-privado. 
Pelo contrário, eu condicionei a atri-
buição de DUAT ao cumprimento 
do memorando de entendimento 
que eles tinham assinado com a an-
tiga direcção municipal”, disse.  
Explicou que o memorando deter-
minava a atribuição de algumas par-
celas de terra em troca de construção 
de infra-estruturas no complexo 
desportivo municipal e o que fez foi 
obrigar cumprimento desse entendi-
mento.
“Nunca atribuí DUAT a esses cida-
dãos, o que fiz foi dar autorização 
para desenvolver alguns projectos no 
espaço, mas depois de construírem o 
muro de vedação e as bancadas. In-
felizmente, acabei sabendo que esses 
acordos foram rasgados e o espaço 
do município passou para terceiros”, 
lamentou.

Sobre o espaço destinado ao termi-

nal rodoviário, Checanhenza referiu 

que não encontrou nenhum docu-

mento atinente à reserva do espaço 

e que tudo foi inventado após a sua 

saúda do município. 

(Raul Senda)

É 
necessário melhorar os níveis 
de produção da indústria de 
semente de algodão, no país, 
em cerca de 12 por cento para 

poder fazer face às mudanças climá-
ticas e a actual conjuntura económi-
ca que a Covid-19 está a causar no 
mundo e no país.  

Moçambique tem produzido aproxi-
madamente 350 toneladas de semen-
tes de algodão, não tratadas, por ano, 
sendo que necessita de 4.300 tonela-
das, para poder responder e fazer face 
à demanda.
Estas quantidades que o país produz 
revelam-se preocupantes, numa altu-
ra em que as mesmas são reféns das 
mudanças climáticas, das pragas e 
do impacto da Covid-19 que abalou 
o poder aquisitivo dos compradores 
e tende a ditar um novo comporta-
mento económico, dificultoso, para os 
próximos anos.

Este entendimento foi dado, nesta 

terça-feira, por Luís Tomo, Director 

Geral do IAM (Instituto do Algodão 

de Moçambique) no “Webinar”, or-

ganizado pela Associação Algodoeira 

de Moçambique (AAM) e que ver-

sava sobre “o futuro da semente do 

algodão no país”. 

Semente de algodão

Baixos níveis de produção comprometem futuro
Por: Elias Nhaca

Tomo, incumbido de falar da im-

portância do sistema de sementes 

no subsector algodoeiro, explicou 

que o país se encontra subordinado 

há grandes desafios que variam des-

de as mudanças climáticas, que tem 

surgido e dificultado a produção da 

semente do algodão, bem como da 

actual conjuntura económica inter-

nacional que reduziu o consumo do 

algodão, registando um declínio de 

11.8% para época agrária de 2019-

2020. 

Este facto representa uma redução de 

4% da área de produção para a pró-

xima campanha algodoeira (2020-

2021).

Luís Tomo explicou que é preciso, em 

primeira instância, aumentar os ní-

veis de produção da semente do algo-

dão para que o país não dependa das 

importações de que ainda é refém. 

Aumentando os níveis de produção, 

tendo em conta as mudanças climá-

ticas seria importante para permitir 

que este sector seja resiliente e não 

comprometa a vida dos cerca de um 

milhão de moçambicanos que estão 

directa e indirectamente ligados a 

este sector. 

Na mesma esteira, o presidente da 

AAM, Francisco Ferreira dos San-

tos, explicou que é preciso efectuar 

mudanças, porque “as últimas cam-

panhas não foram satisfatórias de-

vido a condições meteorológicas. É, 

mesmo por isso, que este sector não é 

mais milionário. Já foi, mas está agora 

numa condição difícil, globalizada e 

de um mercado competitivo e requer 

mais esforços da nossa parte”, enfa-

tizou. 

Dos Santos defendeu que é preciso 

permitir que este sector possa impac-

tar financeiramente nos produtores 

existentes, mas, para que se chegue a 

este nível, é necessário potencializar 

a produção e permitir que haja uma 

acessibilidade da semente de algodão 

em grandes quantidades produzidas 

internamente.

Mas não é só pela quantidade que 

Moçambique é obrigado a importar a 

semente de algodão do exterior, pois 

a qualidade também é um requisito 

que precisa ser melhorado interna-

mente. 

É nesse mesmo âmbito que “nos pró-

ximos anos, a estratégia da AAM será 

de apostar em variedades importadas, 

até que o país produza e tenha mais 

qualidade. Por isso, a importância da 

sementes se faz necessária porque 

não temos tipologias suficientes de 

semente  certificada”, sublinhou Os-

valdo Catine. 

Este cenário torna-se problemático, 

também, porque, muitas vezes, para 

se importar as sementes confronta-se 

com as oscilações agravantes dos pre-

ços estabelecidos internacionalmente. 

Neste momento, a semente certifica-

da mais importada em Moçambique 

é a C2, de segunda geração, devido 

a acessibilidade do preço, podendo 

ser adquirida abaixo de 300 meticais 

quilograma (kg) enquanto que a se-

mente certificada de primeira linha é 

adquirida a 2.500 meticais kg. 

Limitações legais são um 
entrave
Apesar do país depender, em gran-

de parte, das sementes importadas, a 

diversificação deste tipo de produto 

ainda está sob grandes desafios. 

As limitações legais são tidas, pelo 

vice-presidente da AAM, Osvaldo 

Catine, como o grande desafio que se 

enfrenta para permitir uma diversifi-

cação de sementes mais produtivas, 

no país. 

A situação das dificuldades legais, se-

gundo Catine, oferece poucas opções, 

as variedades genéticas da semente 

moçambicana que estão degeneradas, 

por um lado, e, por outro, colocam 

restrições na importação da semente.

As normas nacionais impõem que, 

apenas, seja importada semente em 

uso em pelo menos dois Estados da 

Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral (SADC) e que ape-

nas seja aplicada em Moçambique, 

depois de ensaios de adaptabilidade 

realizados no mínimo em três cam-

panhas agrícolas. 

Desta forma, a solução passa pela 

possibilidade do alargamento de op-

ções de importação da semente de 

algodão para que o país possa impul-

sionar a produção e produtividade. 

O aumento da produção no país vai 

permitir que a produção do algodão 

passe dos actuais 550 quilogramas 

para 1.200 quilogramas por hectare, 

na espectativa de aumentar os rendi-

mentos dos produtores e das empre-

sas. 

O sector gera anualmente 40 milhões 

de dólares em exportação de fibra e 

tem 150 mil produtores com um total 

de 8 empresas, sendo que metade são 

nacionais. 

Circuitos de terra  colocam camaradas em “guerra” no Município de Tete
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1. INTRODUÇÃO

Este Flash tem como objectivo analisar a eficácia e oportunidade das 

medidas do Governo acerca da COVID-19 e respectiva implemen-

tação. Apresentam-se algumas das principais medidas anunciadas, 

como foram implementadas e a eficácia das mesmas. Apresentam-se 

dois tipos de medidas em separado: as relacionadas com as precau-

ções para a contenção do alargamento da pandemia; e, as medidas 

económicas do Governo. O texto aborda ainda algumas medidas 

anunciadas pelo Banco de Moçambique.

2. MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

Segundo uma determinada óptica de medidas de precaução da pan-

demia e, no geral, as intervenções do Governo, em particular do Pre-

sidente da República e do MISAU, têm sido acertadas. As restrições 

de circulação, os apelos ao respeito pelas medidas de distanciamento 

social, a higienização e os comportamentos individuais e colectivos, 

são as indicadas e seguidas na maioria dos países. O primeiro perío-

do de Estado de Emergência revelou cautela. Durante o segundo 

período, iniciaram vários lobbys por parte de grupos de interesses 

económicos (sobretudo pequenas e médias empresas e a sua confe-

deração CTA, escolas e universidades privadas), e o Governo res-

pondeu com manutenção das restrições de abertura e definição das 

condições para a abertura gradual e mediante prévia fiscalização de 

alguns sectores de actividade.

Os aspectos abaixo referidos constituem uma síntese dos estudos 

realizados pelo Observatório do Meio Rural nas cidades de Maputo, 

Beira e Nampula, publicados em diferentes canais de comunicação 

do OMR e na imprensa. Pode-se ver em www.omrmz.org, em pu-

blicações.

 

Acerca da implementação das medidas, alguns estudos revelaram o 

seguinte: 

(por vezes, não acertadas) para a implementação, nos transportes 

públicos, seja do uso de máscaras, como da higienização das via-

turas com alguma permeabilidade inicial por parte das forças poli-

ciais, inclusivamente com subornos;

aconselhamento, educação e sancionamento em todo o território 

(privilegiando as zonas nobres das cidades), havendo casos de defi-

ciente interpretação e actuação abusiva dessas forças.

infraestruturas para facilitar o cumprimento das medidas por parte 

dos cidadãos, como, por exemplo, paragens de transportes públicos 

e mercados;

Flash 11, COVID-19

COVID-19: A PRO-(IN)ACTIVIDADE DO GOVERNO
NECESSIDADE DE MEDIDAS FORTES E URGENTES

João Mosca

Para uma leitura do texto veja em: 

e pessoas, perante situações de flagrante não-cumprimento das 

regras de precaução;

obstante existirem reuniões) e com a sociedade civil, no sentido 

de se encontrarem sinergias e coordenação na implementação das 

medidas, resultando em actuações dispersas.

dos preços e abastecimento dos meios urbanos.

-

didas nas empresas de transportes e dos centros e casas comer-

ciais, na obrigatoriedade do uso de máscaras, lotação adequada e 

higienização das viaturas, sobretudo nas cidades da Beira e Nam-

pula (estudo referia as cidades de Maputo, Beira e Nampula); 

decisões no âmbito do Estado de Emergência (horários dos es-

tabelecimentos);

-

nização e anúncios na televisão e jornais de sensibilização para as 

medidas de precaução).

-

ção e posterior relaxamento (no que se refere ao distanciamento 

social, uso de máscaras na rua, venda e consumo de bebidas na 

rua e para além dos horários estabelecidos, entre outras);

camuflagem em relação ao cumprimento das regras de precaução 

individual e de grupo.

Em resumo, não obstante as diferentes velocidades entre as três 

cidades (estudo realizado pelo OMR), pode-se afirmar que as re-

gras de precaução foram, e estão sendo, parcialmente cumpridas, 

com relaxamento à medida que o tempo corre, coincidindo com o 

aumento dos novos casos, debilidades e inércia de monitorização 

(por parte das instituições públicas e privadas), do cumprimen-

to das medidas anunciadas. Estado, empresas e cidadãos têm-se 

revelado negligentes, utilizando estratégias de camuflagem. Por 

outro lado, é evidente que as instituições não estão preparadas 

para mudanças para uma “nova normalidade” (possivelmente não 

realista), e os ajustamentos têm sido a reboque do agravamento 

da pandemia. As forças do Estado, que poderiam ter como fun-

ção acções educativas e de monitorização para que os cidadãos e 

empresas cumpram com as regras de precaução, possuem défices 

no desempenho dessa função e privilegiam, muitas vezes, atitu-

des repressivas e inadequadas. O Estado, sector privado e cidadãos 

têm reforçado, mutuamente, o cumprimento parcial das medidas 

anunciadas o que é mais preocupante considerando o relaxamento 

à medida que aumenta o número de casos.
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A implementação das medidas de precaução tem acontecido com 

acções politizadas do poder, de publicitação de empresas e de 

produtos e de mediatizações de algumas personalidades políticas 

e empresariais. 

3. COVID-19 E ECONOMIA

Existem sinais e estudos (mesmo que espacialmente parciais) 

que indicam uma redução acentuada do rendimento das famí-

lias, retracção do consumo, desemprego e subemprego. Muitas 

empresas, sobretudo nas áreas do turismo, hotelaria, restauração, 

transportes e construção civil, que se deparam com a quebra da 

produção, dificuldades de tesouraria e de cumprimento dos com-

promissos financeiros.  

O Governo prometeu apoios às empresas com o deferimento de 

pagamentos à banca, segurança social para os desempregados em 

consequência do encerramento total ou parcial de empresas, de-

ferimento no pagamento de impostos e dívidas ao fisco, subsídio 

em dinheiro às famílias mais carenciadas. O Banco de Moçam-

bique anunciou disponibilização de divisas para importações de 

bens essenciais no âmbito da pandemia, reduções (pouco signifi-

cativas) das taxas de juro de referência, entre outras.

As medidas não têm sido, na sua maioria, implementadas, ou, se 

sim, têm sito de forma muito parcial. Isto é, ao fim de mais de 

quatro meses, não existem medidas em execução. As principais 

razões para esta ineficácia são, em geral, as seguintes:

-

cedimentos administrativos (em alguns casos de legislação);

-

nhecimento dos critérios de elegibilidade; 

especificação das prioridades entre sectores e empresas, assim 

como a imposição de condicionalidades de acesso aos recursos 

(linhas de crédito e subsídios), para maior direccionamento e 

celeridade dos apoios púbicos. 

diálogo e atendimento das propostas das organizações da socie-

dade civil.

A incidência da pandemia tem aumentado, havendo zonas de 

contaminação comunitária. Não é possível afirmar que uma maior 

eficácia na implementação das medidas e das sugestões dos es-

tudos, mesmo que parciais, tivesse reduzido o evoluir do número 

de pessoas contaminadas. Ou que as medidas económicas mais 

céleres e com maior impacto provocassem uma menor redução 

do rendimento, das despesas familiares e do desemprego. Ou que 

o relaxamento no comportamento dos cidadãos fosse menor. 

Estima-se que a curva da pandemia não tenha atingido o pico. 

Um estudo do OMR indica que, num cenário de decrescimento 

do PIB de 5% (o melhor cenário neste estudo) poderá provocar 

acentuado incremento da pobreza e das desigualdades sociais. 

Os resultados das micro-simulações com base no critério nacio-

que a pobreza, a nível nacional, poderá aumentar para 75.5%. 

a pobreza, a nível nacional, poderá aumentar para 92.6%. Em 

ambos os casos, a pobreza continuará mais acentuada nas zonas 

rurais do que nas zonas urbanas. Pode-se admitir que o efeito da 

COVID-19 seja mais acentuado nas cidades, porém, o ponto de 

incidência da pobreza no meio rural que os efeitos da COVID 

não eliminam plenamente, ao ponto de tornar o índice de pobreza 

urbana mais elevado. Estes aumentos nos índices de pobreza quase 

que impossibilitarão o cumprimento a meta do ODS 1, de erradi-

car a pobreza até 2030.  

4. SÍNTESE DAS PROPOSTAS DOS ESTUDOS

Nesta última secção apresentam-se as principais medidas económi-

cas sugeridas nos diferentes textos elaborados pelo OMR, enviados 

a centros de decisão relacionados com a crise. São as seguintes:

diferentes apoios da comunidade internacional e por emissão de 

moeda, para dois objectivos principais: (1) linhas de crédito com 

taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para apoio às pe-

quenas e médias empresas mais relacionadas com a crise da CO-

VID-19 (saúde – medicamentos, consumíveis, equipamentos e in-

fraestruturas, empresas de produção, importação e distribuição de 

alimentos, indústria agroalimentar, transportes, água e energia; (2)  

subsídios para as pessoas que entraram no desemprego no período 

pós-COVID-19 e apoio alimentar e em dinheiro às famílias mais 

pobres. 

-

tritos e líderes comunitários (fiscalização, campanhas de infor-

mação directas nos bairros e comunidades) e sancionamento aos 

agentes económicos e dos cidadãos que não cumpram as medidas 

de precaução contra a propagação corona vírus, nos seus estabele-

cimentos, incluindo meios circulantes.

monitorização, aconselhamento para que as pessoas melhor cum-

pram as normas de precaução, evitando-se actuações arbitrárias e 

de abusos do poder e corrupção.

bairros e principais locais de aglomeração de pessoas (paragens de 

transportes públicos, mercados, centros comerciais, empresas com 

muitos trabalhadores e outros locais).

forma a criar sinergias das iniciativas dispersas do sector privado e 

da sociedade civil.

O OMR apresentou, na mais alta instância do Estado, uma pro-

posta aberta para a constituição de um Fundo Nacional de Solida-

riedade para acolher e coordenar a aplicação de fundos relacionados 

com a pandemia. Ao fim de mais de 3 meses ainda não foi recebido 

qualquer comentário.

Considerando que o número de pessoas contaminadas com difícil 

controlo (propagação comunitária) pode vir a ser muito elevado, 

que os efeitos económicos que já são conhecidos são preocupantes 

(sobretudo nas cidades) e que os cenários futuros podem ser preo-

cupantes, é necessário que o Estado assuma, de forma proactiva, 

a implementação de medidas anunciadas, de outras opções mais 

arrojadas para amortecer os efeitos na saúde e na economia das 

empresas e das famílias. Experiências de outras realidades revelam 

que a passividade do Estado, o relaxamento dos cidadãos e a falta 

de apoio às empresas coincidem com os países onde a incidência 

é mais alargada e com maior número de mortos, e de maior crise 

económica. Moçambique parece estar ainda em tempo de evitar 

situações graves. Depende do Estado, das empresas e dos cidadãos.

Sugere-se que, caso o Governo não assuma medidas não normais 

em tempo de estabilidade, é necessário que as organizações da so-

ciedade civil actuem no sentido de exigir actuação, medidas e im-

plementação para a minimização doe efeitos na saúde, na economia 

e na vida dos cidadãos. Os bons discursos do presidente da Repú-

blica e do MISAU, por si só, não resultam.
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O 
Banco Nacional de Inves-

timento (BNI), detido em 

100% pelo Estado moçam-

bicano, tem à disposição 1,6 

mil milhões de meticais para que as 

micro, pequenas e médias empresas 

possam enfrentar o terrível impacto 

da Covid-19. Desse envelope, mil mi-

lhões de meticais foram transferidos 

pelo Governo moçambicano para o 

BNI repassá-los às empresas. A parce-

la de 600 milhões de dólares resulta de 

uma compra de títulos do banco pelo 

Instituto Nacional de Segurança So-

cial (INSS), uma taxa de juro de 4%. 

Em entrevista ao SAVANA, o PCA 

do BNI, Tomás Matola, assume que 

o empréstimo tomado do INSS é de 

“risco elevado”, porque um alto nível 

de incumprimento pode afectar a car-

teira de “crédito em incumprimento” 

do banco. Mas promete rigor na con-

cessão dos recursos e assegura que a 

instituição segue parâmetros pruden-

ciais impostos pela lei e está protegida 

de influências nocivas, incluindo das 

PPE (Pessoas Politicamente Expos-

tas).

Anunciou há três semanas a disponi-

bilidade de duas linhas de crédito para 

o apoio às micro, pequenas e médias 

empresas face à Covid-19. Já recebe-

ram os primeiros pedidos?

Sim, já recebemos os primeiros pedidos. 

Até agora, a estatística que acabei de re-

ceber indica que já recebemos mais de 

30 pedidos que já estão em análise, cujos 

valores totalizam cerca de 600 milhões 

de meticais, portanto, em 30 pedidos, o 

montante são 600 milhões de meticais. 

Vamos analisar, não significa que vamos 

desembolsar tudo, vai depender do nível 

de viabilidade e do enquadramento que 

vamos determinar para cada projecto.

Este número e montante de pedidos 

corresponde a uma das duas linhas do 

programa de financiamento?

Não, é global. Cada proponente indica 

se está a solicitar financiamento desta 

ou daquela linha, mas, naturalmente, 

que a linha do Governo tem maior de-

manda, primeiro, por causa da taxa de 

juro, e, depois, por causa do prazo.

Quais são os requisitos?

Em termos de condições de elegibilida-

de, são muito simples, que é mesmo para 

facilitar neste período de crise, porque 

estas linhas servem mesmo para fazer 

face aos efeitos da crise, portanto, são, 

basicamente, cinco critérios de elegibili-

dade: dispor de alvará ou licenciamento 

que autoriza o exercício da actividade, 

ter situação fiscal regularizada até 31 

de Dezembro de 2019, estar inscrito no 

sistema de segurança social obrigatório, 

com situação regularizada até 31 de 

Dezembro de 2019, e dispor de situa-

ção líquida positiva no último balanço 

aprovado. Esta última exigência não se 

aplica às empresas que não tenham ain-

da completado 12 meses, porque tam-

bém são elegíveis, desde que tenham  as 

contas positivas e que tenham estado a 

operar normalmente até quando fica-

ram afectadas pela covid-19 e não apre-

sentar dívidas não regularizadas no sis-

tema financeiro. Aqui tem de ficar claro, 

porque eu vi nalguma imprensa que se 

exigia não ter dívidas no sistema finan-

ceiro. Não, o que se exige é não ter dí-

vidas não regularizadas. Significa que as 

empresas podem ter dívidas, desde que 

estejam regularizadas até 31de Dezem-

bro, portanto, não estejam na Central de 

Risco. Isto estávamos a falar de critérios 

de elegibilidade.

Relativamente às condições de acesso, 

as empresas devem apresentar a pró-

pria carta de pedido de financiamento, a 

certidão de registo nas entidades legais, 

a licença de exercício de actividade, os 

estatutos da sociedade publicados em 

Boletim da República, Número Único 

de Identificação Tributária (NUIT), 

demonstrações financeiras dos últimos 

exercícios, portanto, falo de balanços e 

demonstrações de resultados e o último 

balancete acumulado disponível. Estes 

últimos requisitos não são aplicáveis às 

micro-empresas e também àquelas em-

presas sujeitas ao regime simplificado. 

Só são aplicáveis às pequenas e médias 

empresas.

Por outro lado, é também necessária a 

apresentação do mapa de fluxo de caixa 

dos últimos três exercícios e apresenta-

ção do resumo do livro de compras e 

vendas também dos últimos três exer-

cícios. Estes dois últimos requisitos são 

aplicáveis apenas às micro-empresas e 

às sujeitas ao regime simplificado de tri-

butação, porque substituem os balanços 

e demonstrações de resultados e o ba-

lancete acumulado aplicado às pequenas 

e médias empresas. No caso das micro-

-empresas, exige-se o mapa de fluxo de 

caixa e o resumo do livro de registo de 

compras e vendas.

Nos requisitos gerais, as empresas têm 

que apresentar uma nota sucinta e um 

resumo sobre a atividade da empre-

sa, onde fala da origem da empresa, os 

principais produtos, os prazos médios 

de existência, os principais mercados, 

os principais concorrentes, os principais 

pontos fortes e pontos fracos, a organi-

zação e a gestão da empresa, a compo-

sição do capital social, informação sobre 

os sócios, assim como informação sobre 

os gestores.

O candidato ao financiamento também 

deve apresentar o orçamento de explo-

ração ou um plano de negócio, consoan-

te a finalidade, se é tesouraria ou inves-

timento, e finalmente, uma declaração 

específica de compromisso de manuten-

ção de postos de trabalho permanente.

Não há exigência de apresentação de 

uma garantia?

Aqui estávamos a falar basicamente dos 

requisitos que são necessários para nós 

podermos fazer a análise do pedido. 

Há aquilo que depois da análise são as 

condições prévias para o desembolso, o 

que significa que aí sim, há a exigência 

de garantias em que para a linha de te-

souraria, exige-se garantias bancárias, 

seguros de garantias, penhor de equipa-

mento, hipoteca de infra-estrutura ou 

qualquer outra forma de garantia que 

seja legalmente aceite como colateral 

em Moçambique. 

Para a linha de investimento, não se vai 

exigir garantias adicionais dos mutuá-

rios, mas sim se vai usar como garan-

tia os activos que se vão adquirir pelo 

equipamento, portanto, vai-se fazer o 

penhor do equipamento ou hipoteca 

das infra-estruturas construídas ou ad-

quiridas pelo financiamento. 

A verdade é que haverá exigência de 

garantias, como instrumento de pressão 

para podermos cobrar, porque, como 

sabe, se não exigirmos garantia àqueles 

prevaricadores, àqueles que não estive-

rem a pagar, não teremos instrumento 

de pressão. 

Apesar de se tratar de uma linha de 

emergência, como o Governo criou essa 

linha no sentido de que deve ser desem-

bolsado para podermos apoiar outras 

empresas, temos que garantir que real-

mente temos um instrumento, para po-

dermos fazer essa pressão de cobrança. 

No caso da linha do BNI, que foi fi-

nanciada com recursos que tomamos 

emprestados do Instituto Nacional de 

Segurança Social (INSS), significa que 

temos o compromisso de devolver es-

ses recursos e  para podermos devolver, 

temos que financiar quem de facto vai 

nos devolver, para podermos devolver ao 

INSS, ao nosso credor, o que significa 

que também temos que exigir garantias, 

para assegurar que temos um instru-

mento de pressão para podermos fazer 

as cobranças. Do ponto de vista de ga-

rantias, é isso que podia dizer.

As taxas de juro para estas linhas de 

financiamento são claramente baixas 

comparativamente com as que são 

praticadas pela banca, no geral. Qual 

foi o critério para a fixação destas ta-

xas?

Para a primeira linha, como se trata de 

recursos que são do Estado - são recur-

sos em relação aos quais só estamos a fa-

zer a gestão -, não são nossos, não estão 

no nosso balanço, só estamos a fazer a 

gestão. A definição destas taxas de juro, 

que são de 5% para a linha destinada ao 

investimento e 7% para a tesouraria, foi 

um pouco baseada naquilo que foram as 

taxas de juro das últimas colocações de 

obrigações de tesouro do Estado. 

O Estado viu aquilo que pagou nas 

suas últimas emissões de obrigações de 

tesouro e definiu isso como referência 

para essas taxas de juro. 

No caso da linha BNI, que é financiada 

por um empréstimo do INSS, a base foi 

aquilo que foi o nosso custo de capital, 

nós tomamos emprestados estes recur-

sos a 4%. Como tomamos a 4%, temos 

que colocar a nossa margem, que é para 

ter a nossa margem comercial e fazer a 

cobertura de uma série de riscos.

Nós definimos um intervalo para a co-

locação da nossa margem, de 4% a 8%, 

ou seja, a margem mínima é 4% e a 

máxima é 8%, o que significa que, em 

termos de taxa de juro, elas vão variando 

de 8% a 12%, ou seja, para aquele cliente 

que for um bom cliente, o risco é baixo, 

vamos aplicar a margem mínima, que 

são 4%, portanto, vão ser 4% do custo 

de capital mais 4% de margem mínima, 

então este vai ter uma taxa de juro de 

8%; se aplicarmos uma margem de 5%, 

então este cliente tem uma taxa de juro 

de 9%, porque vai ser 4% mais 5%; e se 

aplicarmos uma margem de  6%, ele vai 

ter uma taxa de juro de 10%, porque vai 

ser 4% mais 6%, para dizer que as taxas 

de juro para esta linha  BNI varia de 

8% a 12%. O que vai determinar a taxa 

aplicada a cada cliente será o nível de 

risco para o projecto. Quanto maior for 

o risco, maior será a margem e conse-

quentemente será maior a taxa de juro, 

mas nunca ultrapassará os 12%.

Quanto é que o BNI vai devolver ao 

PCA do BNI:

Por Ricardo Mudaukane

meticais e cobro, por hipótese 9%, sig-

nifica que destes 10 milhões de meticais, 

eu vou ganhar de juro anual 900 mil 

meticais. Desses 900 mil meticais, 400 

mil eu pago ao INSS e eu fico com 500 

mil como ganho, mas esse ganho serve 

para eu pagar todos os custos de opera-

ção, todo o trabalho que eu vou ter para 

conseguir fazer esse financiamento e 

também para eu conseguir poder cobrar.

Quantas empresas e postos de traba-

lho serão criados?

Poderão ser beneficiadas mais de 300 

empresas, em termos globais. 

As condições impostas para ao cesso 

a estas linhas de crédito dão garantias 

de que o dinheiro vai parar àqueles que 

verdadeiramente precisam?

Concordo consigo. Poderá haver alguns 

aproveitadores que realmente não es-

tejam tão afetados pela Covid-19, mas 

quererão tirar beneficio, sobretudo, por 

causa das taxas que são baixas, mas é 

nosso papel fazer o devido escrutínio,  a 

devida análise para podermos aferir se 

de facto as empresas beneficiárias são 

merecedoras ou não. Vamos fazer a ´due 

diligence`, vamos verificar ´in loco` para 

ver se esta empresa reúne condições ou 

não, se realmente foi afetada ou não. 

Há aqueles que, pelo sector em que ac-

tuam, é óbvio que foram afectados. Por, 

exemplo, quando falamos do sector de 

hotelaria e turismo, nenhuma empresa 

escapou a isso, ai não é preciso fazer 

nenhuma ´due diligence` para concluir 

que essa empresa foi afectada. Mas tam-

bém temos que acreditar que há outras 

empresas que estão a tirar proveito da 

crise, porque, em virtude da crise, au-

mentaram as suas vendas, porque ven-

dem aqueles produtos mais utilizados 

agora no período de crise.

Corremos grandes riscos, 

INSS e quanto esta entidade ganha 

com este negócio?

Para o INSS, esta é uma operação nor-

mal do mercado de capitais, porque o 

INSS, dos investimentos que pode fazer, 

dos investimentos mais líquidos, pode 

aplicar em depósitos, assim como pode 

comprar títulos no mercado de capitais, 

e neste caso, trata-se de uma operação 

de compra de títulos. Nós emitimos 

obrigações e o INSS comprou, portan-

to, esta foi uma operação normal de um 

empréstimo obrigacionista de um mer-

cado de capitais. A única diferença com 

as outras aplicações que o INSS faz é 

só a taxa de juro, que, no lugar de ser 

aquela taxa de juro de mercado que o 

INSS costuma obter, é uma taxa de juro 

baixa, bonificada, para que nos permi-

tisse também repassar os fundos a uma 

taxa de juro baixa, porque se nos tivesse 

cobrado uma taxa de juro de mercado, 

também íamos passar a taxa de juro de 

mercado. 

O que vai ganhar o INSS são 4% de taxa 

de juro, é um investimento em que, de 

facto, o INSS vai ganhar, porque é um 

investimento normal, a única diferença 

é que não vai ganhar que o que ia ga-

nhar em condições normais de mercado. 

No total, são 24 milhões de juro que o 

INSS vai ganhar. Ou seja, nós vamos 

devolver 624 milhões de meticais e nãos 

600 milhões que tomámos emprestados 

do INSS.

E para o BNI qual é a expetativa de 

ganho?

A nossa expetativa é o que nós vamos 

ganhar da margem, da diferença entre 

os 4% que nós pagamos ao INSS e as 

taxas de juro, que variam de 8% a 12% 

que nós vamos cobrar aos nossos mu-

tuários. Significa que se eu financio, por 

exemplo, alguém com 10 milhões de 

“O empréstimo tomado do INSS é de risco elevado, porque um alto nível d
de crédito em



Savana 31-07-2020 17DO FURACÃO

Por outro lado, nós temos um regulador 

muito rígido que está sempre de olho, 

todos os movimentos, todas as transac-

ções e todas as operações são do conhe-

cimento do banco central, o que signi-

fica que se nós financiarmos operações 

não viáveis, só porque se trata de alguma 

figura com alguma influência política, 

no fim, isso vai cair mal para nós, por-

que, em caso de incumprimento, depois, 

o banco central vai detetar e vamos estar 

em problemas.

Nós transmitimos essa mensagem aos 

nossos clientes, mesmos às chama-

das “Pessoas Politicamente Expostas 

[PPE]”, porque a própria legislação 

bancária, muito em particular a legisla-

ção sobre prevenção e combate ao bran-

queamento de capitais e financiamento 

do terrorismo, é muito clara e específica 

sobre qual deve ser o tratamento das 

PPE. Quando se trata de um financia-

mento para uma PPE, tem que ter um 

parecer do conselho fiscal, a legislação é 

rígida e isso acaba nos ajudando, porque 

muitos dos PPE sabem disso.  

Operações de alto risco
Como classifica o risco destas duas li-

nhas de financiamento?

O risco é alto. Estas são operações de 

alto risco, nós temos a plena consciência 

disso, mas o que acontece que é que nós 

somos um banco do estado e temos que 

ajudar o Governo também a fazer face 

à pandemia. E por que digo que o risco 

é alto? É que nós vamos disponibilizar 

dinheiro para empresas, umas que não 

estão a operar, outras que estão a operar 

a meio-gás em ambiente de crise, num 

contexto em que não se sabe até quan-

do vai persistir esta crise. Mesmo estes 

períodos de carência de capital e dife-

rimento de juros que estamos a dar não 

nos dão garantias de que no final destes 

prazos, as empresas já estarão a produzir 

e a gerar meios para de facto começarem 

a pagar…

A propósito quais são os períodos de 

carência de capital e de diferimento de 

pagamento de taxas de juro?

Relativamente aos períodos de carência 

de capital e diferimento de juro, para a 

linha de tesouraria, o prazo máximo do 

financiamento é de 12 meses, portanto, 

aí não se aplica a questão de carência de 

capital, são 12 meses em que o capital 

pode ser pago de uma única vez no final 

do período, mas, querendo, o mutuário 

pode ir amortizando ao longo do perío-

do, mas isso depende dele, mas ele tem 

essa possibilidade de pagar de uma úni-

ca vez no final do período. 

Relativamente ao pagamento do juro, 

o juro pode ser pago imediatamente, 

após o primeiro desembolso de forma 

mensal, assim como pode ser diferido 

até seis meses depois do primeiro de-

sembolso, ou seja, ele pode tomar os 

recursos hoje e começar a pagar juros a 

partir do final do sexto mês. Tudo isso 

vai depender da análise do negócio e do 

perfil do fluxo de caixa que nós vamos 

fazer ao negócio, podemos constatar que 

esta actividade que estamos a financiar, 

basta injectarmos dinheiro, ele já está a 

produzir, esta a gerar meios e no final do 

mês já pode começar a pagar, mas tam-
bém podemos concluir que este negócio 
que estamos a financiar, ele vai pegar 
estes recursos, mas só daqui a cinco me-
ses, por exemplo, é que ele vai começar 
a gerar meios, então ai vamos dar um 
período de diferimento de juro de cin-
co meses, ele só vai começar a partir do 
quinto mês.
Relativamente à linha de investimento, 
o prazo máximo é até cinco anos, com 
um período de carência de capital de até 
12 meses e um período de diferimento 
de juros de seis a 12 meses, o que vai 
definir qual a situação vai ser a análise 
que vamos fazer do negócio e do perfil 
dos fluxos de caixa
O risco elevado destas operações não 
vai afectar a saúde financeira do BNI?
Nós aqui temos duas situações: a linha 
do Estado, que não está no balanço do 
banco, o que significa que os incumpri-
mentos nesta linha não afectam o ba-
lanço do banco, vão corroer o capital do 
Estado e afectam aquilo que são os ob-
jetivos do Estado, que são os reembolsos 
serem usados para financiar outras em-
presas, esse ciclo vai ser interrompido, 
porque a linha não vai ter recursos su-
ficientes para continuar a ajudar outras 
empresas.
A linha BNI afecta muito o banco, por-
que esse dinheiro é do banco, a partir 
da altura em que o tomou do INSS e 
eu tenho o compromisso de pagar ao 
INSS, independentemente de os nossos 
mutuários pagarem ou, não. Os incum-
primentos dos nossos clientes vão afec-
tar sim o balanço do banco, vão afectar 
os nosso NPL (Non performing Loan: 
Índice que mede o crédito em incum-
primento), por isso, a preocupação em 
relação a esta linha é muito grande e 
esta linha vai ser mais rigorosamente 
escrutinada.
A maior implicação será no NPL, que 
é um indicador muito importante, por-
que todos os investidores olham para 
este indicador, quando olham para as 
contas do banco, porque corresponde 
a uma percentagem do crédito em in-
cumprimento em relação à carteira glo-
bal de crédito. Este indicador no siste-
ma financeiro está a nível de 7%, está a 
um dígito neste momento, mas o nosso 
NPL está a dois dígitos, por causa dos 
efeitos daquela crise de 2016 e 2017 que 
algumas empresas enfrentaram, mas nós 
estamos a tender a voltar ….até ao final 
deste ano… nós estaremos a um dígito 
em termos de rácio credito em incum-
primento/carteira global de crédito.
Agora, com mais este projecto, se esta 
linha de financiamento não for bem ge-
rida, se os mutuários não pagarem, po-
derão aumentar o nosso nível de NPL 
e ficarmos em dificuldades em estar ao 
nível de um dígito e isso não é bom, 
porque nós nos relacionamos com o 
mercado internacional e parceiros in-

ternacionais, que quando olham para 

as nossas contas, olham para o NPL. 

Eles podem ficar preocupados, se for 

muito grande, é por isso que teremos 

de trabalhar para minimizar os níveis 

de incumprimento, porque isso pode 

aumentar os nossos custos, porque in-

dependentemente de os nossos clientes 

pagarem ou não, nós temos que pagar 

juros e reembolsar ao INSS. Se eles não 

pagarem, teremos que mobilizar recei-

tas de outras aplicações para podermos 

fazer face.

Se nós não conseguirmos cobrar nos 

próximos três anos, podemos ter o pro-

blema de redução dos nossos resultados, 

por causa desta operação, por isso, como 

temos plena consciência disso, trabalha-

remos no sentido de assegurar que en-

tregamos o dinheiro a pessoas que têm 

capacidade de gerar resultados. 

Estas linhas são de emergência, para 

um tempo de emergência e para uma 

situação inédita para todos, incluindo 

para o BNI. O escrutínio vai ser per-

manente sobre a utilização dos fun-

dos?

Isso é muito importante, é fundamen-

tal para a minimização dos níveis de 

incumprimentos, porque temos que ga-

rantir que  aqueles que tomam o dinhei-

ro vão utilizar o dinheiro para aquelas 

finalidades que foram acordadas com 

o banco, temos que assegurar que não 

haverá desvios de aplicação, porque os 

desvios de aplicação é que depois levam 

aos incumprimentos, portanto há um 

trabalho de monitoria permanente que 

nós vamos fazer durante o período de 

implementação do projecto.

Estamos protegidos dos PPE
A matriz estatal do banco não o deixa 

exposto a pressões de elites políticas, 

principalmente as ligadas ao partido 

no poder.

Esta é uma pergunta que toda a gente 

coloca, quando olha para o BNI, como 

banco do estado, porque parece que é o 

que acontece um pouco em todo o lado 

em África, mas devo confessar que nós 

temos sorte, provavelmente, em virtude 

da especificidade que é este negócio, 

porque as regras são claras relativamen-

te ao que uma empresa deve reunir para 

poder ter financiamento e nós temos 

estado a explicar as pessoas e a deixar 

isso claro, por um lado.

mas estamos blindados

O que responde aos receios de que o BNI é um BPD em 

potência?

Nós, infelizmente, carregamos este fantasma desde a cria-

ção como banco de desenvolvimento do Estado. As pessoas 

perguntam, se não vai ser mais um BPD ou um BCM. O 

que tenho dito às pessoas é que aquilo que aconteceu com o 

BPD e o BCM foi num contexto completamente diferente 

do actual; foi num contexto em que tínhamos uma socieda-

de que provavelmente não era tão crítica, tão atenta e tão 

fiscalizadora, tal como nós temos agora. Foi num contexto 

em que não tínhamos um jornalismo tão investigativo, tão 

atento e tão fiscalizador tal como temos agora. Sinceramen-

te, não creio que teríamos algum espaço para o banco atingir 

aqueles níveis de descalabro, com esta sociedade, com este 

nível de jornalismo que nós temos. 

Esse é um aspecto. O outro aspecto é o próprio banco, em 

termos de ´governance`.  Está estruturado de modo a mini-

mizar este tipo de problemas, tais como perdas, incompe-

tência de gestão ou por corrupção, porque nós temos uma 

estrutura de ´governance` como um banco privado. A única 

coisa de Estado que nós temos é o dono, que é o Estado. Se 

amanhã você tira o dono, põe outro, um privado, este banco 

continua a funcionar, sem mexer absolutamente nada. Este 

banco é uma sociedade anónima, que tem uma estrutura de 

´governance`, como uma empresa de direito privado, tem 

órgãos de controlo e fiscalização que são unidades de es-

trutura aqui dentro do banco, como gabinete de auditoria 

interna, gabinete de gestão de risco e gabinete de contro-

lo interno e ´compliance`.  São unidades de estrutura cujo 

trabalho no dia-a-dia é fiscalizar, controlar e monitorar o 

trabalho das áreas operacionais, negócio e de apoio. Estamos 

sujeitos a controlos muito rígidos.

Tirando isso, ao nível dos órgãos sociais, temos o conselho 

fiscal, que é um órgão de fiscalização da assembleia- geral, 

dos accionistas, e temos a comissão de controlo interno, 

´compliance` e auditoria, composto por membros que não 

são executivos, a função desse órgão é fiscalizar e controlar o 

trabalho da comissão executiva.

Por outro lado, e muito importante, somos inspecionados 

pelo banco central tal como qualquer banco privado, sem 

nenhuma consideração de que nós somos banco do Estado. 

Todas as regras prudenciais são nos impostas e temos de as 

cumprir e se falharmos, somos penalizados tal como a lei 

prevê, independentemente de ser ou não banco do estado. E 

temos ainda a própria fiscalização do Ministério da Econo-

mia e Finanças. Portanto, do ponto de vista de ´governance`, 

nós estamos muito estruturados e não há muito espaço para 

que este banco se assemelhe ao que aconteceu no passado.

Eu podia estar a falar provavelmente de meras pretensões, 

mas estou a falar de coisas que eu acho que já provamos, 

porque fizemos oito anos de operacionalização efectiva e só 

tivemos prejuízo no primeiro ano, que é o ano da constitui-

ção, 2011, em que não se faz nenhuma operação, exceptuan-

do coisas como comprar mobiliário. 

A partir de 2012, quando começamos a fazer as primeiras 

operações, nós estamos a realizar lucro positivo até 2019.  

Em Março de 2014, atingimos o ´break even point`, o que 

significa que, a partir de 2015, começamos a pagar dividen-

dos, portanto, de 2015 para cá, nós estamos a pagar dividen-

dos, ou seja, nós temos estado a provar que é possível ter um 

banco do Estado bem gerido e  que produza lucros, produza 

resultados para os seus acionistas. 

O exemplo disso é que até agora já produzimos, em termos 

acumulados, um lucro de cerca de 1.207 milhões de meti-

cais, desde de 2012 até cá e já pagamos dividendos de cerca 

de 212 milhões de meticais de dividendos. Em cada ano, 

propomos pagar uma “partinha” do dividendo e a outra parte 

é incorporada no capital para melhorar os capitais próprios, 

para valorizar ainda mais o banco.

Quando o banco foi criado, o capital social era de 2.240 mi-

lhões de meticais, mas neste momento, os fundos próprios 

do banco são 3.315 milhões de meticais. E há um pormenor 

que muitos não sabem: na altura da criação do banco, era 

uma sociedade entre o Estado moçambicano e o Estado 

português, só que, mais tarde, em 2012, o Estado moçam-

bicano comprou a parte portuguesa e passou a ter 100% e 

nessa altura o estado moçambicano não tinha dinheiro para 

desembolsar capital e emitiu obrigações e ficou em dívida. 

Esse capital de 2.240 milhões nós não recebemos na to-

talidade, quando iniciamos, durante esse tempo todo, nos 

trabalhamos com metade do capital social até Dezembro 

do ano passado, quando o Estado completou  capital social, 

o que significa que no fundo no fundo nos geramos esses 

3.315 milhões, não com 2.240 milhões de meticais mas com 

1.120 milhões de meticais, porque é o valor que recebemos. 

Acho que as pessoas, a sociedade, já deviam olhar-nos de 

uma forma diferente e dar-nos um voto de confiança. 

Um outro aspecto é que um banco de desenvolvimento do 

Estado como nós tinha que receber dinheiro através de do-

tações do Orçamento do Estado, porque nós somos obri-

gados e temos que financiar a taxas de juro baixas, mas por 

causa das dificuldades do próprio accionista Estado, nunca 

conseguiu aportar-nos recursos financeiros para podermos 

desempenhar o nosso papel como banco de desenvolvimen-

to. Porém, como não podíamos parar, fomos nos virando e 

produzimos todos estes resultados com fundos do mercado 

e não com fundos do Estado. Se nós tivéssemos recursos 

do Estado, tal como os outros bancos de desenvolvimento, 

estaríamos a falar de outros resultados.

Não seremos o novo BPD
de incumprimento pode afectar a carteira 

m incumprimento do banco”, Tomás Matola 



o

A Confederação das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA) e a Associação de 
Comércio, Indústria e Serviços (ACIS), as 
duas mais importantes agremiações empre-

sariais do país, posionaram-se semana passada quan-
to ao processo de selagem de cervejas, coincidindo 
inequivocamente no desencorajamento ao Governo 
para avançar de imediato com o processo, tal como 

assinado há um mês pelo ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane, que teve o cuidado de 
mandar suspender a sua publicação em Boletim da 
República (BR), que ditaria a sua entrada em vigor, 
logo que recebeu reclamações dos empresários.

-
da em vigor do referido instrumento legal (que com-
preende, além das cervejas, tabaco manufacturado) 
poderá causar, destaca-se a retracção de investimentos, 

cadeia de valor como um todo, geração e manutenção 
de emprego, qual “bandeira de ouro” do ciclo governa-
tivo iniciado em Janeiro ultimo, inclusas. 
Notas circunstanciais sobre o posicionamento da CTA e 
da ACIS nas páginas 2 e 3 deste Suplemento Temático.

Governo desencorajado 
a avançar com selagem 

de cervejas
-Há duas semanas, Maleiane mandou parar publicação de diploma sobre 
a matéria, depois de tê-lo assinado sem audição das partes interessadas

Maleiane prudente!

 CIP denuncia venda 
ilícita de selos
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A 
Associação de Comércio, Indústria e Serviços (ACIS) apresentou, em 

conferência de imprensa realizada semana passada, em Maputo, o seu pa-

recer sobre o contrabando de selos de bebidas alcoólicas e da proposta de 

diploma ministerial que aprova o Regulamento de Selagem de Bebidas 

Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, tendo categoricamente concluído que faltam 

condições para a implementação do mesmo. 

Falando na referida conferência de imprensa, Edson Chichongue, director executivo 

da ACIS, disse que da análise ao binómio custo e benefício da selagem de cervejas 

e RTD´s, foi constatado que não é social nem economicamente eficiente, por várias 

razões, a introdução de selagem para esta categoria de bebidas alcoólicas.

Chichongue explica que o custo do selo digital é de 4.95 Euros por cada mil selos. Ao 

preço proposto, detalha a fonte, acresce-se os custos atinentes à aquisição e instalação 

de maquinarias necessárias para aposição do selo nas diversas linhas de produção, a 

contratação de mão-de-obra especializada e a contratação de serviços de consultoria.

Acrescenta que, devido às características específicas deste sector, a quebra de produ-

tividade é inevitável. Ou seja, a velocidade média das máquinas de enchimento das 

garrafas de cerveja varia entre quarenta a sessenta mil unidades/hora. A aplicação 

da selagem implicaria reduzir significativamente as saídas de produção (na ordem 

dos 20% a 40%), daí derivando um forte sub-abastecimento do mercado nacional e 

redução do contributo fiscal. Recordar que o sector das cervejas e RTD´s canaliza 

anualmente cerca de 8 mil milhões de Meticais em impostos para o Estado.

O executivo da ACIS fala também da desaceleração dos investimentos e explica que, 

nos últimos dois anos, foram cumulativamente feitos grandes investimentos no país, 

Iminente início da terceira fase da selagem de bebidas alcoólicas

ACIS apela à maior 
ponderação do Governo

na expectativa de um ambiente regulatório estável e previsível que seja favorável à 

prática de negócios. 

É nesse contexto que a ACIS entende que a implementação da selagem poderá re-

duzir o rendimento médio desses investimentos, o que resultará num menor influxo 

de investimento local e estrangeiro para o sector. 

Frisa que, adicionalmente, para além de impactar na redução do investimento para 

a produção doméstica de cervejas e RTD´s, vai constituir barreira para a introdução 

de marcas “premium” globais no mercado cujos volumes ainda não justificam pro-

dução local e a selagem de importados não é eficiente (o que poderá resultar numa 

perda de receita fiscal para o Estado).

Comparando com a realidade universal, a ACIS revela que contrariamente ao que 

se afirma na fundamentação do Diploma Ministerial – cuja publicação em Boletim 

da República (BR) foi suspensa, dias depois de o instrumento legal ter sido assinado 

pelo titular da pasta de Economia e Finanças, sem a mandatória auscultação aos 

interessados – a selagem de cervejas e RTD´s não é muito comum. Dos 195 paí-

sespertencentes ao sistema das Nações Unidas, pouco menos de uma dúzia fazem 

selagem de cervejas e RTDs e não existe nenhum país a nível da região dos países 

da África Austral que faz selagem de cervejas.

Chichonge adverte que a materialização desta pretensão pode ser vista como uma 

barreira ao comércio e propiciar a retaliação de países para onde Moçambique ex-

porta os seus produtos. 

Sublinha que a selagem de cervejas e RTDs, também impacta negativamente no 

consumidor, na medida em que, se o preço dos produtos lícitos for impulsionado 

A 
introdução em Moçambique do sistema de selagem de bebidas alcoó-

licas, sobretudo nas cervejas, pode retrair o ciclo de investimentos que 

se vêm registando neste sector que, nos últimos dois anos, investiu mais 

de 300 milhões de dólares norte-americanos no país. 

Segundo o parecer sobre a proposta de Regulamento de Bebidas Alcoólicas e Ta-

baco Manufacturado, encomendado pela Confederação das Associações Econó-

micas (CTA), a indústria e comércio de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado 

vêm, desde 2019, sofrendo grandes dificuldades nas suas operações em toda a sua 

cadeia de suprimentos, por conta de várias perdas ocorridas devido aos ciclones 

Idai e Kenneth, tensão político-militar na zona centro, insurgência activa no norte 

do país – particularmente na província de Cabo Delgado, mas afectando a econo-

mia regional como um todo – e, de há quatro meses a esta parte, a pandemia da 

COVID-19, causada pelo novo coronavírus. 

Nessa senda, o sector privado entende que é necessário, antes de mais, fazer-se a 

avaliação económica e social de toda a envolvente na qual o projecto de selagem 

alcança a fase três, com a qual passam a ser inclusas as cervejas, de forma a apurar 

os benefícios e as distorções eventualmente ocorridas nas fases anteriores. 

Sublinhar que a proposta de Regulamento de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manu-

facturado, para além de outras inovações, introduz procedimentos para a selagem 

de cervejas e bebidas pronto a consumir (RTDs) de produção nacional e importa-

dos (dando início, desta forma, à fase três do projecto de selagem).

De acordo com a CTA, devido a factores endógenos e exógenos, a economia mo-

çambicana registou uma desaceleração dos previstos 4.6% para 2.2% em 2019 (o 

pior desempenho económico dos últimos 10 anos) e para o ano em curso prevê-se 

um crescimento negativo que ultrapassa os 3%. 

“Portanto”, continua o parecer da CTA, “a introdução e alargamento da selagem 

deverá ter em conta estes aspectos para que se possa alcançar a devida eficiência 

Selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado

Retracção de investimentos 
preocupa CTA

técnica, sem comprometer a eficiência do tecido empresarial que já se encontra fragili-

zado”.

O parecer da CTA frisa que, numa avaliação preliminar feita no sector das bebidas al-

coólicas, as fases que antecederam a esta poderão não ter alcançado os efeitos desejados 

devido a vários factores de diversa ordem. A título de exemplo, uma pesquisa recente-

mente realizada pelo Centro de Integridade Pública (CIP) revelou que a introdução da 

selagem nos vinhos e espirituosas não só reduziu a arrecadação fiscal, como propiciou o 

surgimento de uma ‘rede paralela’ de transporte, distribuição e venda de selos envolven-

do agentes do Estado e da concessionária da selagem.

Fragilidades das fases anteriores 

Debruçando-se sobre as características do selo de controlo, o documento da CTA su-

blinha que a Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas (APIBA) 

Eduardo Sengo, Director Executivo da CTA
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pelo suporte dos custos com a selagem, o alto preço da cerveja lícita, com todos impos-

tos, nomeadamente, Imposto sobre Consumo Específico (ICE), Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), Direitos Aduaneiros e outras taxas pagas na importação de mer-

cadorias, levará uma larga faixa de consumidores a mudarem de hábitos, procurando 

bens substitutos, normalmente de teor alcoólico muito mais elevado e não raras vezes 

de proveniência  ilícita ou sanitariamente questionável.

Isso, argumenta, seria altamente prejudicial para o sector privado e para o país em to-

dos os aspectos, desde a não preservação da saúde dos consumidores, até à redução de 

receitas fiscais assim como a quebra de investimentos no sector de produção e venda 

já havia submetido, à consideração da Direcção Geral das Alfândegas, uma solicitação 

relativa à diferenciação das cores dos selos dos vinhos e espirituosas de produção do-

méstica e importadas. 

A qualidade e capacidade de aderência dos selos de vinhos e bebidas espirituosas, 

actualmente em uso, também são questionáveis.

Os selos que estão em uso agora para vinhos e bebidas espirituosas não aderem com 

firmeza nas garrafas, sendo que, quando submetidas a temperaturas elevadas, facil-

mente se descolam. Neste quadro, adverte a CTA, há necessidade de reforço da qua-

lidade dos selos agora introduzidos para que os mesmos possam aderir às embalagens 

até ao consumo.

A CTA entende que o prazo de fornecimento de selos, que é de 30 dias após o pa-

gamento, continua longo e penoso, ao que se acresce o facto de encerrar o risco de se 

comprometer os planos de produção das empresas. A sugestão do sector privado é de 

um máximo de 20 dias.

Para a CTA, numa altura em que o Governo e o Banco de Moçambique têm aplicado 

medidas rigorosas com vista à “desdolarização” da economia, impondo restrições na 

utilização de moeda externa nas transacções internas, é incoerente e contraditório que 

o próprio Governo fixe ou indexe os preços dos selos em moeda externa.

Ainda de acordo com a CTA, para além de constituir uma violação directa ao regime 

jurídico aplicável (visto que a lei no sentido orgânico tem valor jurídico superior aos 

diplomas ministeriais), esta postura desfavorece sobremaneira o empresário nacional 

visto que o país apresenta alta volatilidade cambial com tendência de desvalorização 

da moeda local, o que tornará “o valor correspondente ao contravalor dos preços dos 

selos” sempre maior.

Selagem para os produtos do tabaco

A preocupação do sector privado alarga-se à área de tabaco, visto que a proposta de 

incremento do preço dos selos para a produção local de tabaco aumenta de 7,54 Euros 

para 10,69 Euros, representando um acréscimo de cerca de 42%. 

Sustenta que este aumento terá impacto muito significativo nos custos da indústria, 

que irão aumentar em mais de 28 milhões de Meticais, o que, acredita a CTA, poderá 

precipitar uma redução de produção/produtividade, resultando, desta forma, numa 

redução da receita fiscal em cerca de 9 milhões (a indústria de tabaco contribui com 

mais de 1.9 mil milhões em receitas fiscais).

A CTA recorda o que o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 e as Políticas 

do Governo visam a promoção da indústria nacional. “Um aumento do preço do selo 

em 42% não pode, de maneira alguma, ser no interesse da indústria nacional”, frisa a 

CTA.

Explica que, actualmente, os custos anuais da indústria do tabaco são de cerca de 70 

milhões de Meticais. Com a proposta de aumento ora em análise, o custo elevar-se-ia 

para 100 milhões de Meticais, o que periga a eficiência da actividade tendo em 

conta o contexto e desafios económicos que a indústria enfrenta.

É que, na realidade, segundo o parecer do sector privado, este custo dos selos de-

verá ser repassado para os consumidores, colocando o preço do cigarro mais caro 

e, olhando para as restrições que o consumidor actualmente enfrenta, acredita-se 

que esta decisão, a ser tomada, proporcionará o crescimento do mercado ilícito de 

cigarros a preços baixos, à custa dos legítimos produtores de cigarro.

A CTA diz que o ideal é que se mantenham os actuais preços dos selos de 600,18 

Meticais para produção local e 137,71 Meticais para o produto importado, con-

sentânea com a promoção da indústria nacional e menos onerosa para o negócio 

de tabaco manufacturado. 

De contrário, continua, havendo qualquer alteração do preço deve-se incluir a 

comparticipação do Estado na diferença entre o actual preço praticado e o preço 

proposto.

A CTA avisa que a implementação do actual Regulamento revela que o prazo de 

180 dias é impraticável. Nesses termos, propõe-se que o prazo seja de 365 dias, 

prorrogáveis por 180 dias. 

Acrescenta ainda que as fiscalizações que têm vindo a ser realizadas pela Direcção 

Geral das Alfândegas “são insuficientes e ineficazes”, o que tem permitido a con-

tínua entrada do álcool ilícito no país. Ou seja, na modelação actual, parece haver 

favoritismo nas fiscalizações realizadas no território nacional e nas fronteiras pelo 

aumento das bebidas que não cumprem os requisitos legais e de comercialização 

introduzidas para o consumo.

Para a CTA, a fiscalização deve estar no cerne da implementação do Regulamento 

de Selagem, para permitir que o processo faça sentido para o agente económico 

enquanto permite uma maior arrecadação de receitas para o Estado.

Sugestões 

Mediante os cenários acima descritos, o sector privado recomenda a introdução de 

medidores de vazão, o que permitirá que a Autoridade Tributária de Moçambique 

possa, em tempo real, aferir as quantidades manufacturadas assim como a con-

tinuação do controle por parte das autoridades dentro das fábricas de produção 

local.

O sector privado também sugere a efectivação da introdução do armazém alfan-

degário dentro do recinto das mesmas ou nos seus pontos de distribuição, assim 

como o uso de código de barras para efectuar-se o adequado rastreio dos produtos, 

para além da criação de um programa conjunto entre a Direcção-Geral das Alfân-

degas (DGA) e as empresas para fiscalização destinada ao controlo da entrada de 

bebidas nas fronteiras.

de cervejas no País, além da mais do que previsível redução de mão-de-obra numa 

situação tal.

A ACIS desarma a tese de que a selagem de cervejas e RTD´s visa combater a fuga 

ao fisco. Explica, citando uma pesquisa internacional da Euromonitor, que o índice 

de evasão fiscal no sector das cervejas é muitíssimo baixo, ou seja, menos de 1%, 

contrariamente ao sector de bebidas espirituosas e vinhos, cuja cifra atinge os 60%. 

Isto é, o nível de evasão fiscal demonstra o eventual descontrolo pelas autoridades 

fiscais sobre um determinado produto, pelo que não se justifica o dispêndio de vá-

rios milhares de meticais para controlar uma fracção insignificante de cervejas que 

escapam ao controlo fiscal.

Nestes termos, avança a ACIS, pode-se concluir que a introdução do selo obrigató-

rio para as cervejas e RTD´s virá resolver um problema quase inexistente.

Recordar que em todas as unidades de processamento de bebidas alcoólicas exis-

te um controlo fiscal exercido pela Autoridade Tributária, havendo uma presença 

permanente de fiscais das Alfândegas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

sendo inspeccionada a produção e saída de mercadorias para o mercado a cada hora, 

pelo que não se percebe a razão de um selo de controlo.

Experiências anteriores  

No seu parecer, a ACIS faz uma descrição histórica da selagem de bebidas alcoólicas 

no país e conclui que as fases que antecederam a esta poderão não ter alcançado os 

efeitos desejados.

 A fonte cita uma pesquisa do Centro de Integridade Pública (CIP), que revelou 

que a introdução da selagem nos vinhos e espirituosas não só reduziu a arrecadação 

fiscal, como propiciou o surgimento de uma rede de transporte, distribuição e venda 

de selos envolvendo agentes do Estado e da concessionária da selagem, tendo até 

funcionários de direcção desta última sido afastados porque comprovadamente se 

encontravam em esquemas pouco transparentes. 

Neste quadro, mostra-se, pois, razoável qustionar: será que os afastados terão expli-

cado como desencadeavam as suas acções e sobretudo, quem as encobria? Porque 

não se desencadearam processos crime contra os mesmos? 

Chichongue explica que o facto de haver reportes de extravio de selos envolvendo a 

entidade concessionária levanta questões acerca da sua capacidade de intervir nesta 

nova fase de forma credível, transparente e íntegra. Adicionalmente, ainda sobre a 

concessionária, a luz do contrato de concessão, obrigou-se a produzir os selos local-

mente decorridos dois anos após o início de actividades, facto que não foi observado 

volvidos mais de três anos.

A ACIS adverte que a melhoria do ambiente de negócios resultará de um envol-

vimento conjunto de todos os actores, o que exige maior diálogo entre estes para 

vários assuntos de interesse das partes.
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Alguns dias depois de receber uma carta da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), solicitando-lhe que usasse dos seus 
“bons ofícios” no sentido de suspender a publicação do Diploma Ministe-
rial sobre selagem de bebidas alcólicas e tabaco manufacturado, Adriano 

Maleiane, ministro da Economia e Finanças, agiu conforme solicitado pela mais in-
SAVANA.

-

ordenar para que o mesmo fosse publicado no Boletim da República (BR) antes das 
-

forme de lei e de praxe. 

Moçambique (AT), Amélia Muendane, ter remetido à CTA a proposta do Diploma 

o mesmo foi assinado por Maleiane. Concretamente, a CTA recebeu o instrumento 
em referência a 18 de Junho, uma quarta-feira, tendo o mesmo sido assinado pelo 

SAVANA.  

pelo SAVANA.

-
-

administrados, na formação das decisões que lhe disserem respeito”. 
De referir que na semana passada, tanto a Confederação das Associações Econó-

(ACIS) tornaram, em momentos separados, públicos os seus posicionamentos sobre 

Que ele mesmo assinara dias antes

Maleiane, cauteloso, suspende 
publicação de Diploma Ministerial

Um relatório de ma pesquisa recentemente publicado pelo Centro de 
-
-

-

mesmos. 

da transparência, anti-corrupção e integridade, os selos contrabandeados são es-
tampados nas embalagens e garrafas de bebidas alcoólicas, também contraban-

-

-

-

-
-

portadores de bebidas alcoólicas, abaixo da metade do que foi fornecido no ano 

o consumo de bebidas alcoólicas baixou no país. Implica que muita bebida al-

CIP denuncia contrabando de selos
Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças

Edson Cortez, Director do CIP,
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Cartoon
EDITORIAL

Afirmou Bolsonaro que a pro-

posta de criar uma lei de 

combate às fake news é uma 

tentativa de limitar a liber-

dade de expressão. Este distorcimen-

to arrepia-me, o cargo político mais 

influente no Brasil foi ocupado por 

quem desconhece que a liberdade não 

existe em abstracto, que a liberdade 

está irmanada com a responsabilidade 

sob pena de os dois valores se diluirem 

e perverterem. Esta incapacidade de 

discernimento é comum a quem teve 

uma educação exclusivamente ancora-

da nos “valores” da sociedade de mas-

sas, onde a função simbólica da cultura 

é objecto de uma conversão mercantil. 

Na generalidade a paisagem cultural 

tornou-se um pântano onde se “com-

batem” quatro diferentes regimes/ 

modos de produção e de recepção 

cultural: a cultura de massas, a cultura 

humanista/erudita, a cultura popular, a 

cultura digital

Desta amálgama pouco esclarecida – 

porque cada um desses diferentes re-

gimes articula pautas distintas para a 

sensibilidade, os códigos do gosto e até 

para a aprendizagem da subjectivida-

de – é que brota aquilo a que hoje se 

chama “as indústrias culturais”.

Nos países desenvolvidos onde este 

“novo” paradigma se instalou há mui-

tas décadas reconhece-se facilmente 

os aspectos vantajosos e negativos das 

indústrias culturais e percebe-se como 

estas só funcionam sem estragos se 

houver o resguardo de uma cultura 

humanista séria e aprofundada. 

Porque a cultura humanista é o úni-

co regime cultural em que se estuda a 

história dos padrões sociais e as suas 

mutações, bem como a história das 

disciplinas artísticas na sua evolução 

cronológica e técnica – numa dimen-

são mais global. Qual a vantagem dis-

to? Comecemos por esta constatação,  

para tocar Rachmaninoff no piano são 

precisos oito anos de estudo, para to-

car uma canção pop basta um. Ora, o 

Rachmaninoff não tinha o capricho de 

A cultura de massas
ser complicado, isto acontece porque o 

foco do Rachmaninoff não era o en-

tretenimento mas sondar-se e conhe-

cer os abismos da sua paixão. Quando 

o objectivo é só entreter, provocar um 

agrado momentâneo ou suscitar uma 

sensação corporal, bastam duas notas. 

Mas a gratificação do entretenimento 

é desprovida de qualquer acesso a um 

conhecimento mais profundo, diver-

te sem aumentar os graus de atenção 

necessários ao conhecimento. Pelo 

contrário, a pop distrai, e essa leveza às 

vezes é-nos necessária. Mas já a desci-

da na reflexão de si e a experiência (in-

telectual) de deixar que a música como 

expressão nos conduza a paragens 

nunca vistas exige o domínio da escala 

inteira, uma técnica que maneje todas 

as teclas do piano. E cada vez que isto 

acontece há uma nova conquista ex-

pressiva, chegou-se a um novo limiar 

na linguagem artística que obriga ao 

estudo e faz emergir uma nova sensibi-

lidade, uma nova matriz, cuja novidade 

despertará paulatinamente na socieda-

de, de comum apegada ao hábito.

A cultura humanista mobiliza os pro-

cessos criativos que geraram as van-

guardas artísticas, as quais não eram 

tanto manifestações de uma elite (- 

que etimologicamente significa “ex-

celência” e não uma classe priviligeada 

e dominante, uma distorção imposta 

pela cultura de massas) como a aptidão 

de quem anseia conduzir a liberdade 

expressiva a novas modulações e técni-

cas. O que, paradoxalmente, só é possí-

vel na humildade, quando o estudante, 

em vagarosa assimilação do legado que 

lhe é transmitido, reconhece ser apenas 

um elo numa tradição milenária. Antes 

de ser “artista” é apenas um intérprete. 

Neste sentido a educação humanista 

faz vivenciar uma moral que nasce da 

consistência da tradição que o aluno 

escolheu dignificar - e dificilmente 

um homem desonesto logrará ser um 

grande artista.

A cultura de massas é antes o resulta-

do de uma arte combinatória de tudo o 

que já foi assimilado. As belíssimas or-

questrações das canções dos Beatles ou 

do Elton John, em termos de lingua-

gem da música, mais não fazem do que 

usar os padrões musicais conquistados 

pelos movimentos musicais do século 

XIX. Tiveram sucesso popular, depois 

de um século de acomodação a essa 

sensibilidade musical. Parecem agora 

simples porque houve uma educação 

do gosto e da sensibilidade, lá atrás 

achavam-se essas formas excessiva-

mente complexas e foram frequente-

mente rejeitadas. Quem lembra hoje as 

resistências suscitadas pelas dissonân-

cias que o jazz introduzia na música?   

A cultura de massas converte em re-

ceitas o que já foi assimilado, daí que 

agrade à grande maioria e gere renda, 

lucro, impacto comercial. Deste modo 

organiza uma rede de consumidores 

passivos e cativos duma gratificação 

imediata, superficial, que se torna 

forma de vida. Pelo contrário, a cul-

tura erudita/humanista privilegia um 

tipo de conhecimento menos dirigido 

para o sucesso e o “lucro” do que para 

a abertura a novas aventuras e estilos 

artísticos e com isso enriquece o ser 

humano na sua plenitude pessoal, pois 

leva o indivíduo à reflexão e à com-

preensão de outros padrões mais ele-

vados – quer artísticos, quer sociais.

Percebe-se que tudo isto é político an-

tes de se declarar como tal; como 

a cultura de massas, devido à mercan-

tilização maçica dos dons, é um fraco 

promotor da cidadania. Porque para 

um filho da cultura de massas não 

existe o mundo antes de si, e o pre-

sente não passa do pomar onde colhe 

os lucros. E os produtos da cultura de 

massas, que aparecem “sob receita” e 

descontextualizados, rapidamente se 

esvaziam de valores e de substância – a 

uma moda sucede-se outra: depois do 

reggae, o hip hop, o kuduro, etc, etc. O 

objectivo é disparar o consumo e de-

sestimular a consciência - nivelar por 

baixo é a sua regra. Daí que um desti-

tuido consiga ser presidente.

internacional?

As imagens de caravanas de militantes do Estado Islâmico, na sua 

campanha de ocupação de partes do território iraquiano a partir da 

Síria, em 2014, mantêm-se vivas e continuam a ser o testemunho do 

nível de organização e de eficiência mortífera daquele grupo.

Depois de declarar os territórios ocupados dos dois países um califado, se-

guiu-se uma rotina de cerimónias públicas requintadas de todo o tipo de 

sadismo, onde cidadãos não alinhados com a nova ordem eram transporta-

dos em gaiolas para os locais de execução. O método mais preferido era a 

degolação, e entre as vítimas contam-se trabalhadores de organizações hu-

manitárias, jornalistas, turistas e praticantes do cristianismo.  

A presença do público nestas cerimónias servia de lição sobre o que a qual-

quer um podia acontecer em caso de desobediência ao rigor das novas regras 

estabelecidas. As cerimónias eram filmadas e depois transmitidas para o res-

to do mundo através da poderosa máquina de propaganda das novas auto-

ridades. As principais cadeias internacionais de televisão nunca chegaram a 

mostrar os verdadeiros actos de execução, de tão chocantes e cruéis.

Na verdade, nunca na história moderna tanto sofrimento foi causado sobre 

a humanidade em nome de uma religião, muito menos uma cujo nome em 

si é significado de paz.

As barbaridades na Síria e no Iraque só cessaram depois de uma intervenção 

de grande envergadura que envolveu contínuos bombardeamentos aéreos 

contra alvos deste grupo extremista. 

Desde então, desdobrando-se numa extensa rede internacional de grupos 

terroristas, o Estado Islâmico tem estado a actuar em várias partes do mun-

do, incluindo África, onde os seus métodos de operação se têm caracterizado 

por uma violência extrema.

Em África, os seus principais pontos de actuação são a Nigéria, Burkina 

Faso, Somália, Mali e na região do Magrebe. Acredita-se que seja um destes 

grupos que está a operar desde 2017, na província de Cabo Delgado, onde o 

exército e a polícia têm demonstrado incapacidade de se impor perante uma 

força bem treinada, com um alto nível de organização e recurso a tácticas de 

guerrilha. O grupo denomina-se Ansar al-Sunna (apoiantes da tradição) ou 

como o chama a população local al-Shabaab, em alusão aos seus semelhantes 

da Somália. 

Nos países africanos onde os grupos actuam, a estratégia de violência gra-

tuita é a mesma, e parece destinada a desgastar as forças governamentais 

e provocar um descontentamento popular que culmine com a queda dos 

governos do dia. 

Em parte, essa estratégia parece já estar a dar resultados, uma vez que se 

levantam vozes contestatárias, acusando os respectivos governos de serem 

incapazes de combater os insurgentes devido à corrupção.

Muito recentemente, na Nigéria, surgiram clamores exigindo a demissão 

em bloco de todas as chefias militares devido à sua alegada incapacidade 

para conter os ataques do Boko Haram, a versão local do Estado Islâmico. 

No Mali, um líder muçulmano tem estado à frente de manifestações que 

visam obrigar o governo do Presidente Ibrahim Keita a demitir-se, também 

devido à sua alegada incapacidade de combater os insurgentes islamitas que 

actuam no norte do país.

Em Moçambique, o tom tem sido diferente. A falta de desenvolvimento e o 

alegado esquecimento a que foi relegada a província de Cabo Delgado são 

considerados, em certos sectores da opinião pública, como alguns dos facto-

res que concorrem para a radicalização dos insurgentes.

A resposta do governo aos ataques em Cabo Delgado parece estar assente 

numa estratégia que inclui o envolvimento de empresas estrangeiras de se-

gurança como elemento de apoio à actuação das forças armadas e da polícia. 

O resultado é que, nos últimos tempos, os insurgentes, apesar de continua-

rem esporadicamente com as suas investidas, parecem ter sido colocados na 

defensiva. Contudo, esta pode ser uma vantagem de curto prazo. O modelo 

de ataques de guerrilha a que os insurgentes têm recorrido significa que se 

torna difícil prever as suas próximas investidas, cujo objectivo final parece ser 

o de fragilizar a capacidade de resposta do governo, e eventualmente ocupar 

uma parte do norte de Cabo Delgado e declarar um califado. 

Por isso, uma solução baseada no envolvimento de empresas privadas, a um 

custo bastante elevado, não parece ser sustentável para o governo moçambi-

cano. Exércitos poderosos como os da Nigéria e do Mali já demonstraram as 

suas limitações para lidar com estas forças. 

Tratando-se de forças terroristas, a luta contra as quais cabe na definição das 

Nações Unidas de combate ao terrorismo internacional, parece haver espaço 

para que Moçambique recorra legitimamente a mecanismos internacionais 

que ajudem o país a enfrentar esta grave ameaça à sua soberania. Resta saber 

se é vontade do governo internacionalizar o conflito para além dos limites 

dos mecanismos regionais representados pela SADC.

Aparentemente, o governo está relutante em optar pelo tipo de apoio in-

ternacional  que resulte numa intervenção de grandes potências mundiais 

como aconteceu na Síria e no Iraque, mas também não parece dispor de 

muitas opções.   
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A 
FRELIMO também 

presta apoio ao povo nas 

suas actividades agrícolas 

e com a comercialização 

dos seus produtos dentro do país. 

Na província de Cabo Delgado, 

revitalizamos as cooperativas dos 

produtores agrícolas que os por-

tugueses haviam tentado delibe-

radamente desencorajar ou que 

tinham conseguido destruir. Um 

dos autores da petição dirigida ao 

Comité das 24 das Nações Unidas 

em 1965, Mzee Lázaro Kavanda-

me, prestou testemunho sobre 

as dificuldades com que se tinha 

deparado em Cabo Delgado, nos 

esforços que empreendeu para 

ajudar os camponeses na criação 

de cooperativas agrícolas. Agora, 

uma vez mais, Mzee Kavandame 

está de volta, prestando apoio ao 

povo para a reorganização da sua 

vida económica, e ao mesmo tem-

po dirigindo programas políticos 

e militares visando o alcance da 

independência política. Os cam-

poneses de Cabo Delgado estão 

agora, mais do que nunca, a pro-

duzir cereais, feijões, oleaginosas 

e pequenos animais, apesar do 

constante assédio por parte das 

forças portuguesas. Estão livres da 

dependência local em relação às 

culturas de rendimento impostas 

pelo sistema de concessões, que 

em alguns anos os havia reduzido 

à condição de famintos. 

Tanto em Cabo Delgado como 

em outras zonas libertadas do in-

terior de Moçambique, como na 

província do Niassa, a FRELI-

MO, de modo a garantir a susten-

tabilidade destas novas iniciativas, 

tem estado a importar e a distri-

buir instrumentos agrícolas. Em 

1966, compramos e distribuímos 

5 mil destes instrumentos só em 

Cabo Delgado.  

Para ajudar o nosso povo a melho-

rar o seu sistema de agricultura de 

subsistência, estamos a dar passos 

importantes na organização do 

cultivo e comercialização de cul-

turas de rendimento em condições 

muito melhores do que aquelas 

em que o fazem no sistema por-

tuguês de concessões. Durante o 

ano de 1966, a FRELIMO conse-

guiu exportar das zonas libertadas 

de Moçambique 500 toneladas de 

castanha de caju, 100 toneladas de 

semente de gergelim, 100 tonela-

das de amendoim e 10 toneladas 

de semente de rícino (…) Esta-

mos também à procura de formas 

de comercializar obras da nossa 

famosa Arte Makonde, e estamos 

a desenvolver outras pequenas 

indústrias. Dessa forma modesta, 

a nação moçambicana começa a 

reconstruir a sua vida política e 

económica.

À medida que estas actividades 

são expandidas, também aumen-

tam as responsabilidades do nosso 

governo revolucionário. A estru-

tura da FRELIMO é ditada pe-

las necessidades da revolução. 

O órgão mais importante é o 

comité central, com respon-

sabilidades tanto adminis-

trativas como legislativas. É 

composto de 22 membros, 

a maioria dos quais são 

também directores ou se-

cretários executivos 

de departamen-

tos operacionais 

da organização. O 

principal departa-

mento é o gabinete 

do presidente, que 

consiste do presi-

dente e do vice-

-presidente e de 

um secretário para 

a presidência como 

os principais res-

ponsáveis. Todas 

as acções – polí-

ticas, militares e 

educacionais – são 

coordenadas a este 

nível. Ao alistar 

os outros departa-

mentos, não quero 

dar a impressão de 

que essa ordem in-

dica a sua relativa 

importância.

Certamente que um dos mais im-

portantes departamentos é aquele 

que é responsável pelo trabalho 

político clandestino dentro de 

Moçambique. O secretário execu-

tivo responsável por este departa-

mento conta com o apoio de um 

comité de secretários adjuntos, 

cada um representando uma pro-

víncia. Eles preparam as (nossas) 

acções em todo o lado – antes do 

exército, com o exército e depois 

do exército. Eles são responsáveis 

pela formulação da linha política 

e sua transmissão junto dos líde-

res locais. Eles criam células em 

todo o lado em Moçambique e 

garantem que cada célula saiba 

o que deve fazer e como as suas 

funções devem estar em sintonia 

com a estratégia do partido para 

a libertação de todo o país. Um 

departamento de organização 

dentro de Moçambique tem a 

responsabilidade de preparar psi-

cológica e politicamente o povo 

para a longa luta que enfrentamos. 

Não fazemos promessas fáceis ao 

povo, pois é absolutamente essen-

cial que o povo partilhe connosco 

o conhecimento de que a liberta-

ção do colonialismo poderá levar 

muitos anos e custar muitas vidas. 

Todas as regiões de Moçambique 

têm um grupo a trabalhar clan-

destinamente para a formação de 

líderes locais e para providenciar 

o tipo de educação cívica que per-

mitirá a cada moçambicano(a) a 

compreender como é que ele(a) 

se relaciona pessoalmente com a 

estratégia geral da FRELIMO. 

Onde a população se organiza 

ela própria antes 

da chegada 

da equipa 

o r g a n i -

zacional 

da FRE-

L I M O , 

o pessoal 

p r o c u r a 

estabelecer 

a liga-

ção entre a estrutura já existente 

e a FRELIMO, enfatizando a 

orientação quanto à necessidade 

de coordenação das actividades 

contra o poderoso exército por-

tuguês. 

O departamento de defesa, que 

todos os dias presta contas direc-

tamente ao presidente, recruta, 

treina, faz o abastecimento lo-

gístico e presta educação política 

para os jovens guerrilheiros. Tam-

bém planifica e dirige as activi-

dades militares. O departamento 

das relações exteriores, composto 

por um secretário executivo, um 

secretário executivo adjunto e ou-

tro pessoal, tem a responsabilida-

de de solidificar as relações com 

todos os países e organizações 

estrangeiras que apoiam a luta de 

libertação de Moçambique. For-

mula pedidos de ajuda, faz circu-

lar informação, centraliza todos os 

apoios estrangeiros para a organi-

zação, representa a FRELIMO 

em conferências no estrangeiro, 

e funciona como o elo de ligação 

formal entre a FRELIMO e a 

CONCP, a organização que coor-

dena os movimentos de libertação 

em todas as colónias portuguesas. 

O departamento de finanças, que 

também funciona como o te-

soureiro da organização, recolhe 

todos os fundos, elabora orça-

mentos, e, em coordenação com 

o gabinete do presidente, super-

visiona a distribuição de fundos 

para cada departamento. É tam-

bém responsável pela planificação 

dos programas da acção económi-

ca que devem ser realizados para 

garantir o bem-estar da popula-

ção nas zonas libertadas.

O departamento de educação é 

responsável pelo crescente pro-

grama de formação académica, 

política e técnica levado a cabo 

pela FRELIMO. Tem sob sua 

responsabilidade um conjunto de 

escolas dentro e fora de Moçam-

bique, e coordena todos os pro-

gramas de bolsas para os nossos 

estudantes no estrangeiro. Man-

tém contactos com governos 

estrangeiros, instituições de 

educação e filantrópicas 

amigas, e outras poten-

ciais fontes de apoio em 

bolsas de estudo. Tam-

bém selecciona e prepa-

ra estudantes, transmite 

os seus documentos de 

qualificações, e organi-

za os seus documentos 

de viagem, vestuá-

rio e transporte, 

conforme as ne-

cessidades. Este 

departamento 

é também o 

elo de liga-

ção entre a 

FRELIMO e 

o Instituto de 

Moçambique, em 

Dar es Salaam, que é a princi-

pal instituição de ensino dentro 

do movimento de libertação de 

Moçambique. Uma direcção da 

saúde, composta por um número 

de médicos e enfermeiros, assume 

responsabilidade sobre os progra-

mas de saúde da FRELIMO. Em 

coordenação com o Instituto de 

Moçambique, é responsável pela 

formação de todos os enfermeiros 

que todos os anos são necessários 

para irem trabalhar nos nossos vá-

rios postos de saúde em Moçam-

bique; também supervisiona esses 

mesmos centros de saúde, solicita 

ou adquire os medicamentos ne-

cessários, e canaliza estes medica-

mentos onde eles forem necessá-

rios. Um departamento de acção 

social é fundamentalmente res-

ponsável pela alimentação e ves-

tuário para os refugiados e deslo-

cados dentro de Moçambique, e 

na solicitação do apoio necessário 

para lidar com os problemas des-

tes grupos de cidadãos. 

Um departamento de informação, 

localizado na nossa sede em Dar 

es Salaam, procede à recolha e 

processamento de informação so-

bre as actividades da FRELIMO 

e emite comunicados de imprensa 

semanais; também prepara docu-

mentos e panfletos para a circula-

ção no estrangeiro e publica uma 

revista mensal em inglês, denomi-

nada ‘Mozambique Revolution’. 

Outros panfletos são elaborados 

para uso em Moçambique, de 

modo a manter a população in-

formada e para ajudar a explicar 

a linha de acção do partido. Noti-

ciário radiofónico e outros anún-

cios são transmitidos para ouvin-

tes em Moçambique, através de 

países amigos e outros pontos. 

A FRELIMO não é simplesmen-

te uma máquina administrativa. 

É um partido democrático. Já me 

referi às responsabilidades legis-

lativas do Comité Central. Este 

órgão reúne-se semestralmente, 

e as suas reuniões podem durar 

até duas semanas, dependendo 

das questões em debate. Cada 

departamento apresenta um re-

latório sobre o seu trabalho e há 

um debate livre, a partir do qual 

decisões são tomadas. É nestas 

sessões do Comité Central onde 

os nossos problemas são apresen-

tados e os pontos de vista do povo 

moçambicano são expressos atra-

vés dos seus representantes. Os 

debates não são apenas livres, mas 

também francos, e as decisões são 

tomadas por consenso. 

Muitas vezes sou questionado so-

bre como todas estas actividades 

são sustentadas. Quero enfatizar 

que a principal e mais importante 

fonte de apoio em todos os nos-

sos esforços é o trabalho árduo e 

empenho do povo moçambicano. 

Não obstante o importante papel 

da ajuda que recebemos de alguns 

países africanos e de outras latitu-

des, é a determinação política dos 

moçambicanos e a plataforma or-

ganizacional que a FRRELIMO 

oferece, o que sustenta a nossa 

acção. 

Tendo clarificado isso, posso 

dizer que o apoio para todo o 

nosso programa de libertação, a 

completa gama das actividades 

políticas, militares e de educação 

provém de três principais cate-

gorias de apoiantes. Primeiro, 

África. A maior parte da ajuda 

para o programa político e mili-

tar é disponibilizado por estados 

independentes africanos, quer na 

forma de dinheiro quer na forma 

de equipamento que nos é cana-

lizado através do Comité de Li-

bertação da OUA, ou como doa-

ções individuais de apoio material 

e financeiro. Desde 1963, que o 

Comité de Libertação designou a 

FRELIMO como a única plata-

forma para a canalização de apoio 

ao nacionalismo moçambicano. 

O apoio proveniente de África 

constitui mais de dois terços de 

todos os nossos recursos.

Em segundo lugar, recebemos 

ajuda dos países socialistas e asiá-

ticos, incluindo a Índia, a Repú-

blica Popular da China, Indo-

nésia, Japão e URSS. Esta ajuda 

inclui tanto fundos como equipa-

mento úteis para a nossa luta.

Em terceiro lugar, também rece-

bemos ajuda dos países ociden-

tais. Esta vem na sua grande parte 

de igrejas e comités de apoio a 

África, e destina-se aos pro-

gramas de educação, apoio aos 

OPINIÃO

Por Arild Drivdal*

A libertação teria que passar pelo uso da força* (Concl.)
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Basta usar uma máscara para 

termos livre acesso a esta ou 

aquela instituição, seja ela pri-

vada ou pública. Cruzamo-nos 

com alguém, conferimos se usa más-

cara e já nos sentimos seguros. Somos 

todos consumidores de um produto a 

que nos obrigamos por razões óbvias. 

Poucas vezes nos questionamos sobre 

a eficiência/eficácia das máscaras que 

usamos. A relação entre essa mesma 

eficiência/eficácia e o preço das másca-

ras pode até ser colocada, mas, segura-

mente, a esmagadora maioria não o faz. 

A preocupação geral é ter uma másca-

ra. É usá-la. As que mais se destacam, 

tendo em conta a massificação e, claro, 

o preço, são aquelas feitas de capulana. 

Pouco interessa o tipo de material que 

a compõe. Assume-se que o produtor 

terá considerado as três camadas de que 

tanto se falou. Camada um, dois, três 

e já está. Caprichadas no formato e na 

combinação de cores, as mesmas são 

vendidas aqui e ali. 

Alguns usam as máscaras, procurando 

cumprir recomendações, mas, por vezes, 

acontece o problema do nariz que não con-

segue segurá-las devido a folga criada pelas 

“amarras” (sobretudo quando os elásticos já 

dão mostras de cansaço). Aliás, cria-se ai 

uma folga suficientemente atractiva para 

a sucção ou espalhamento da covid-19. 

Um espirro. Um forte espirro é suficiente. 

Algures, pangolins e morcegos partilham 

gargalhadas por estarem entre os prováveis 

culpados dos confinamentos, do estado 

de emergência, da situação de calamidade 

pública, das chamadas máscaras comunitá-

rias… 

As máscaras, combinadas com viseiras e 

óculos, conferem ao “usuário”, logo à pri-

meira, um determinado estatuto social. 

Encontramos nesse conjunto uma boa 

contribuição para avaliar o nível de preo-

cupação e de cometimento da pessoa para 

com a saúde pública. Seria, provavelmente, 

o ideal para “zerar” a pandemia. No entan-

to, o grosso da população prefere máscaras 

à Michael Jackson, mas feitas à base de 

capulana, o que, mesmo sem elevar, con-

firma o estatuto social geral. Entre o uso 

e a eficiência/eficácia da máscara vai uma 

distância considerável. Interessante é que 

ainda não foram reportados casos de com-

partilhamento de máscaras. Cada um com 

a sua máscara, sua viseira, sua protecção. 

No movimento de “massas” somos todos 

iguais, aliás, parecidos. Cada consumidor 

é um consumidor, independentemente do 

rótulo socialmente definido. Poderão as 

máscaras, nos próximos tempos, ter o dom 

de agrupar os moçambicanos por classes 

sociais? Uma condição já se encontra em 

formação: o preço das máscaras versus 

eficiência/eficácia. As melhores máscaras, 

nessa perspectiva, têm os preços mais ele-

vados, passam por uma certificação, dis-

tinguem consumidores. Não há relatos de 

certificação de máscaras à base de capulana 

e outros tecidos usados entre nós. 

Esta questão da certificação de máscaras 

é um claro desafio para um País pobre 

como Moçambique, o que não signi-

fica impossibilidade de o fazer. Tem a 

ver com o direito dos consumidores. 

Remete-nos novamente à questão do 

risco e segurança em termos de saúde 

pública. Quem controla a qualidade 

das máscaras que usamos? O que nos 

dizem as instituições vocacionadas? 

Acompanhamos com interesse notí-

cias recentes sobre máscaras produzi-

das em Portugal, capazes de inactivar 

o novo coronavírus; um bom exemplo 

em prol da defesa do consumidor. Não 

basta sermos “usuários” de máscaras. É 

importante que não se marginalizem os 

direitos do consumidor. As máscaras 

que usamos têm que ter como próximo 

alvo a certificação. Podemo-nos inspi-

rar na experiência de certificação de be-

bidas. As máscaras são tão importantes 

como os que as usam. A certificação é 

uma garantia de saúde pública.

refugiados e outras ques- t õ e s 

humanitárias. O Instituto de Moçambique 

recebe uma grande parte do apoio finan-

ceiro dos países ocidentais e equipamento 

escolar da Europa do Leste.

Mas há vários outros tipos de apoio que 

precisamos urgentemente, e que não esta-

mos a receber. Não temos, como gostaría-

mos de ter, o inequívoco apoio político e 

diplomático das potências ocidentais sobre 

a nossa luta. Os Estados Unidos, a França, 

a Alemanha Ocidental, a Grã-Bretanha, e 

a maioria das potências da NATO, estão 

aparentemente satisfeitos em dar o apoio 

tácito ao status quo da presença portugue-

sa em África. Os Estados Unidos, durante 

o governo de Kennedy, passaram por um 

período de equívoco que parecia estar a 

dar lugar a uma política de um apoio mais 

positivo. Depois da morte do Presidente 

Kennedy, esta trajectória sofreu um re-

verso. A política mais recente dos Estados 

Unidos parece estar mais virada a favore-

cer o status quo. No voto do ano passado 

na Assembleia Geral (das Nações Unidas), 

numa moção condenando Portugal e a pe-

dir uma acção das Nações Unidas contra a 

ocupação colonial portuguesa, os Estados 

Unidos e a Grã-Bretanha, juntamente com 

a Austrália, Nova Zelândia e Holanda, 

juntaram-se à África do Sul, Portugal e 

Espanha num voto negativo. Outros países 

da NATO, tais como a Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Grécia, Itália e Noruega pelo 

menos optaram por se juntar ao pequeno 

grupo dos que se abstiveram. A vasta maio-

ria dos países do Terceiro Mundo, incluin-

do os países da Commonwealth em África 

e na Ásia, votou a favor da resolução, jun-

tamente com a Rússia e a Europa do Leste. 

É impossível exagerar o conforto que Por-

tugal obtém de tais padrões de votação por 

parte das potências ocidentais.

Ainda assim, tenho sido questionado no 

Ocidente sobre se a FRELIMO é pró-

-Leste ou pró-Ocidente, pró-Comunista 

ou pró-Capitalista. A minha resposta, na 

qualidade de presidente da FRELIMO, 

é de que a FRELIMO é simplesmente 

pró-Moçambicana. Mas estamos a lutar e 

o nosso povo não consegue compreender 

que o Ocidente, através da NATO, esteja 

a prestar apoio no treinamento do exército 

português, treinamento esse que até inclui 

técnicas anti-insurgência. Torna-se difícil 

para o nosso povo saber que armas prove-

nientes da França, Alemanha e Grã-Bre-

tanha estão a ser usadas pelos portugueses 

contra os moçambicanos. O povo moçam-

bicano está consciente de que são os países 

ocidentais que votam a favor de Portugal 

nas Nações Unidas, que estabelecem bases 

militares em Portugal, que não fazem pra-

ticamente nada para desencorajar o inves-

timento privado em Angola, Moçambique 

e Guiné-Bissau.

Não é que uma mudança de atitude da 

parte do Ocidente irá alterar o resultado da 

nossa luta. Mas acreditamos que ajudaria a 

determinar o tempo que nos levará até à vi-

tória. Só vos posso deixar com esta questão: 

o que é que o Ocidente pode esperar de 

nós, quando estivermos finalmente livres, e 

se ele mantém a actual política (de colabo-

ração com Portugal)?

Pois é preciso que não haja dúvida quanto 

à vulnerabilidade de Portugal. O seu orça-

mento militar, em 1967, atingiu o recorde 

de 67 milhões de libras, um aumento de 30 

porcento em relação ao ano anterior, não 

menos de 47 porcento de todo o orçamen-

to do Estado português. Em 1967, a idade 

mínima para o recrutamento militar foi re-

duzida para 18 anos, e o período de serviço 

alargado de dois para três anos. Em 1968, 

os que são considerados inaptos para o ser-

viço militar activo estão a ser recrutados 

para os serviços auxiliares. Portugal tem 

60 mil tropas só em Moçambique, mais 50 

mil em Angola e 20 mil na Guiné-Bissau, 

onde há indicações de que parece estar a 

considerar a possibilidade de sair. Na perti-

nente questão ligada ao número de mortos 

e feridos, não quero pedir que aceitem os 

nossos números. Em Agosto de 1967, um 

jornal sul-africano – o Sunday Tribune, de 

Durban – citava dados disponibilizados 

pelas autoridades portuguesas indicando 

5 mil mortos e feridos em Moçambique, 

desde 1964. 

Um recente comunicado português anun-

ciou que 12 soldados tinham sido mortos 

em apenas três dias, nos dias 2, 3 e 4 de 

Janeiro deste ano. Durante a minha últi-

ma visita às zonas libertadas, no interior 

de Moçambique, há menos de duas sema-

nas, vi montanhas e montanhas de armas 

capturadas pelos nossos guerrilheiros, na 

maioria de fabrico alemão e belga. Estes 

dados demonstram que é o apoio que Por-

tugal recebe dos países ocidentais (…) – o 

investimento estrangeiro nas companhias 

concessionárias e projectos de desenvolvi-

mento, a ajuda militar que Portugal recebe 

da NATO, e as vantagens económicas que 

colhe da Associação Europeia do Comér-

cio Livre (EFTA) – que o ajudam (Portu-

gal) a manter-se inflexível. 

Até aqui, fiz apenas algumas referências 

superficiais a uma das principais fontes de 

apoio de Portugal. Refiro-mo à República 

da África do Sul. Depois dos acontecimen-

tos do verão passado, quando as forças de 

segurança sul-africanas entraram na Rodé-

sia, apesar dos protestos da Grã-Bretanha, 

não preciso de recordar uma audiência em 

Londres de que a partir de agora deverá ser 

assumido que a África do Sul reserva-se 

ao direito de intervir em qualquer um dos 

territórios vizinhos na África Austral, em 

defesa do que ela considera seus interes-

ses estratégicos. ( John) Vorster – na altura 

primeiro-ministro da África do Sul - co-

mentou, então, que não era necessário es-

perar até a assinatura de um acordo formal 

de defesa entre a África do Sul, Portugal e 

Rodésia, porque amigos em perigo devem 

defender-se uns aos outros. Torna-se cla-

ro que as linhas estão a ser definidas tendo 

em vista a última luta pelo poder na África 

Austral. Tal como uma parte significativa 

do povo britânico, lamento profundamente 

o grande envolvimento económico britâ-

nico na África do Sul. Torna-se simples-

mente claro que este envolvimento tem 

profundamente dificultado os esforços da 

Grã-Bretanha em lidar com o regime ilegal 

na Rodésia, para a sobrevivência do qual o 

papel de Moçambique, enquanto colónia 

portuguesa, é crucial. Embora compreenda 

que se torne pouco provável uma mudança 

imediata da política britânica, o que posso 

apenas dizer é que aqui, como em Moçam-

bique, o resultado final da luta não está em 

dúvida. Estarão a Grã-Bretanha e o Oci-

dente realmente convencidos de que está 

nos seus interesses estratégicos estarem 

identificados, nos olhos de África e de todo 

o mundo afro-asiático e dos povos dos ter-

ritórios em causa, com os regimes racistas 

e minoritários da África Austral? Gostaria 

de respeitosamente sugerir que pelo menos 

para a Grã-Bretanha, o princípio da rotura 

reside não só no surgimento de um regime 

de maioria na Rodésia, para o qual o gover-

no (do primeiro-ministro Harold) Wilson 

está empenhado, mas também na retirada 

do seu apoio tácito ao regime colonial por-

tuguês em Moçambique, Angola e Guiné-

-Bissau.

*Discurso proferido pelo primeiro Presidente 
da FRELIMO, Eduardo Mondlane, no 

Chatham House, Londres, no dia 7 de Março 
de 1968. Título da responsabilidade do 
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Projeto: LNG Moçambique

ZAGOPE Construções e Engenharia, entidade registada de acordo com as leis da Re-
pública de Moçambique, contratada pela CCS JV, consórcio contratado pela, Total para 
Engenharia, Gestão de Compras e Construção do Projeto de LNG de Mozambique (“Pro-
jeto”), uma instalação de liquefação de gás natural, localizada na península de Afungi 
na província de Cabo Delgado, destinada a se tornar uma futura líder industria global 
de LNG, convida as empresas interessadas a apresentar Manifestação de interesse para o 
Fornecimento de Equipamentos/Materiais para o Projeto.

1. ESCOPO DE TRABALHO

O escopo de trabalho inclui o seguinte:

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

As empresas interessadas neste convite devem submeter a sua Manifestação de

Interesse (MDI) em participar no processo de concorrência para o Fornecimento de Equi-
pamentos/Materiais através do envio da seguinte documentação obrigatória:

2.1. Documentação Técnica

a) Cópia válida da licença de operação emitida pela autoridade competente.

2.2. Envio do formulário de (MDI)

As empresas interessadas neste convite devem submeter a sua (MDI) enviando toda a 
documentação solicitada para o seguinte endereço de correio eletrónico: 
procurement.mozambique@zagope.pt

3. IMPORTANTE:

a) O email a enviar deve referir-se ao objeto do Anúncio Público Fornecimento de Equi-
pamentos/Materiais.

b) Sujeitas à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas estarão 

c) A ZAGOPE, fará uma avaliação da documentação acima solicitada e, se esta cumprir 
com os requisitos, irá incluir o fornecedor na lista de concorrentes para Fornecimento de 
Equipamentos/Materiais.

-

consideradas como empresas com potencialidade para entrar na lista de concorrentes 
para Fornecimento de Equipamentos/Materiais.

e) Este anúncio não deve ser considerado como um convite à concorrência e não repre-
senta ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou compromisso de qualquer 
espécie por parte de ZAGOPE, CCS JV ou Total para celebrar qualquer contrato com a 
sua ou com qualquer outra EMPRESA participante desta consulta.

f) Todos os dados e informações fornecidas durante o processo não devem de ser con-
siderados como um compromisso por parte da ZAGOPE, CCS JV ou Total de celebrar 
qualquer acordo ou contrato com a sua EMPRESA, e nem dará à sua EMPRESA o direito 
de reivindicar qualquer indenização.

divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas.

h) O prazo para envio da Manifestação de Interesse pelo e-mail indicado acima está de-

i) Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifesta-
ção de Interesse serão de inteira responsabilidade das próprias empresas e serão supor-
tados integralmente pelas mesmas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por 
ZAGOPE, CCS JV ou da Total não tendo essas empresas direito a quaisquer reclamações 
contra a ZAGOPE Construções e Engenharia, CCS JV ou Total.

ANÚNCIO PÚBLICO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR
Fornecimento de Equipamentos/Materiais

Cliente Final: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada

Project: LNG Mozambique

ZAGOPE Construções e Engenharia, an entity registered under the laws of the 

Republic of Mozambique, and contracted by CCS JV, the consortium contracted by 

Total for Engineering, Procurement and Construction of Mozambique LNG project 

(“the Project”), a natural gas liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo 

Delgado province, bound to become a future leader in the global LNG industry, 

invites interested companies, to submit an Expression of Interest for the Supply of 

Goods/Equipment for the Project.

1. SCOPE OF WORK

The scope of the work includes the following:

2. DOCUMENTATION REQUIRED

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 

(EoI) to participate in a tender process for Supply of Goods/Equipment by provi-

ding the following mandatory information and documentation:

2.1. Technical documents

a) A copy of Company’s valid license to operate issued by the relevant authority.

b) Commercial Registration Certificate

2.2. Submission of (EoI)

Interested companies should submit their Expression of Interest by sending all the 

requested documentation to the following email address: 

procurement.mozambique@zagope.pt

3. IMPORTANT:

a) The Email submission must refer to the Public Announcement object Supply of 

Goods/Equipment.

b) Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Compa-

nies may receive from ZAGOPE, the Qualification Package.

c) ZAGOPE, will evaluate the above requested documentation and, if it meets re-

quirements, will include the Vendor in the list for invitation to tender for Supply of 
Goods/Equipment.

d) The purpose of the information and documents is to identify suitably qualified and 

experienced companies that have the proven capability to be considered for potential 

invitation to tender for Supply of Goods/Equipment.

e) This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent 

or constitute any promise, offer, obligation or commitment of any kind on the part of 

ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement with you 

or with any other Company participating in this enquiry.

f ) All data and information provided within the application shall not be conside-

red as a commitment on the part of ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into any 

agreement or arrangement with you, nor shall it entitle your COMPANY to claim 

any indemnity.

g) Data and information clearly marked as “confidential” provided pursuant to this 

enquiry will be treated as confidential by ZAGOPE, CCS JV or Total, and will not 

be disclosed to non-authorized persons or companies.

h) The deadline for submission of Expression of Interest through the email above 

indicated is set for 15/08/2020.

i) Any costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of

Interest shall be solely the entire responsibility of the companies, and shall be fully 

born by such companies which will not be entitled to any reimbursement by ZA-

GOPE, CCS JV or Total and such companies shall have no recourse to ZAGOPE, 

CCS JV or Total.

PUBLIC ANNOUNCEMENT
EXPRESSIONS OF INTEREST FOR

Supply of Goods & Equipment
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1

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E OUTROS RESULTADOS INTERCALARES

 Notas  Jun2020 Jun2019
   
Juros e rendimentos similares 3 62,399,832 58,978,614 

62,399,832 58,978,614 

Rendimentos de serviços e comissões 4 770,458 1,459,529 

Diferenças cambiais não realizadas 8.2 (2,876,973) (218,147)

Encargos com serviços e comissões 4 - -

(2,106,515) 1,241,382 
60,293,317 60,219,997 

Imparidade líquida do exercício 10 1,683,735 829,484 

61,977,052 61,049,481 

Gastos com pessoal 5 (36,025,214) (33,563,393)
Depreciações e amortizações 14.15 (8,929,393) (3,523,218)
Outros gastos operacionais 6 (33,489,038) (11,149,595)
Outros rendimentos operacionais 7 29,328 155,005 

(16,437,265) 12,968,279 
Imposto corrente -
Imposto diferido 8  - (4,149,849)

  (16,437,265) 8,818,430 

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

Notas Jun2020 Jun2019

Caixa 8 714,554 474,208 

Disponibilidades em instituições de crédito 9 87,007,360 17,225,740 

Aplicações em outras instituições de crédito - -

Empréstimos e adiantamentos a clientes 10 184,005,994 215,499,461 

Outros activos 11 8,374,769 5,739,931 
Activos tangíveis 12 136,281,986 134,180,861 
Activos intangíveis 7,720,661 -
Activos por impostos correntes - -

424,105,323 373,120,201 

Recursos de clientes - -
Outros passivos 13 56,335,466 13,446,602 
Empréstimos 14 83,426,844 51,272,318 

Passivos por imposto diferido - -

139,762,310 64,718,921 

Capital social 15 300,000,000 300,000,000 

Resultados transitados (Aguardando aprovação BM) 780,278 (4,566,999)

Lucro liquido do exercício (16,437,265) 12,968,279 

284,343,013 308,401,280 

424,105,323 373,120,201 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES EM CAPITAL PRÓPRIO

 -  

 300,000,000          -  300,000,000 

Prejuízo líquido do exercício        
(16,437,265)

                                       
- 

                       
(16,437,265)

                 
283,562,735                                        

-                        
283,562,735 

                 780,278          780,278 

283,562,735                780,278  284,343,013 

 

Prejuízo líquido do exercício  - - 

283,562,735                              
780,278                        

284,343,013 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
,SA

Microbanco

,SA
Microbanco

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa apresenta-se como seguem:
Notas Jun2020 Jun2019

Resultado antes de imposto  (16,437,265) 12,968,279 
Ajustamentos de:

Depreciações e amortizações 12 8,929,393 3,523,218 
Perdas por imparidade de crédito 10  (9,093,376)  (829,484)
Abate/utilização de imparidade de empréstimos e adian-

tamentos a clientes - 

Variação de empréstimos e adiantamentos a clientes 12 29,936,625 15,065,840 
Variação de aoutros activos operacionais 11  (6,699,824)  (4,064,986)
Variação de passivos operacionais 18 42,888,865 6,810,281 
Imposto sobre o rendimento

49,524,416 33,473,149 

Aquisição de activos tangíveis 12 (15,169,822)  (3,421,326)
Alienação de activos tangíveis - - 
Aquisição de activos intangíveis 7,720,661 - 

12  (7,449,162)  (3,421,326)

Reembolso de empréstimos 32,154,526  (18,213,561)
Recebimento de empréstimos 14 - 

32,154,526  (18,213,561)

74,229,780 11,838,261 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13,492,135 5,861,687 
Capital social - 

8.9 87,721,914 17,699,948 

Jun2020 Jun2019

Caixa e disponibilidades em Banco Central 9 714,554 374 208 
Disponibilidades sobre instituições de crédito 10 87,007,360 17 325 740 
Aplicações em instituições de crédito - 

87,721,914 17 699 948 

(milhares de meticais)

2020 2019
79+80 Juros e Rendimentos Similares 66,843  62,951  

66+67 Juros e Encargos Similares 3,049  2,731  

 63,794  60,220  

82 Rendimentos de Instrumentos de Capital 0  0  

81 Rendimentos com servicoes e Comissoes 0  0  

68 Encargos com Servicos e Comissoes (687)  (304)  

 -692-693-695 (1)-696 (1)-698-
69900-69910+832+833+835 (1)+836 

(1)+838+83900+83910

Resultados de Activos e Passivos Ava-
liados ao Justo valor através de Resul-
tados

0  0  

 -694+834 Resultados de Activos Financeiros Dis-
poniveis para Venda 0  0  

 -690+830 Resultados de Reavaliacao Cambial (2,877)  (218)  

 -691-697-699 (1)-725 (1)-726 
(1)+831+837+839 (1)+843 (1)+844 (1)

Resultados de Alienacao de Outros 
Activos 0  0  

 -695 (1)-696 (1)-69901-69911-75-720-
721-725 (1)-726 (1)-728+835 (1)+836 

(1)+83901+83911+840+843 (1)+844 (1)+848
Outros Resultados de Exploracao (19,537)  (789)  

 40,694  58,909  

70 Custo com Pessoal 35,354  31,385  

71 Gastos Gerais Administrativos 14,556  11,188  

77 Amortizacao do Exercicio 8,929  3,523  

 784+785+786+788-884-885-886-888 Provisoes Liquidas de Reposicoes e 
Anulacoes 0  0  

 760+7610+7618+7620+76210+76211+762
3 +7624+7625+7630+7631+765+766-870-
8720-8710-8718-87210-87211-8723 -8724-

8726-8730-8731-875-876

Imparidade de Outros Activos Financei-
ros Liquidos de Reversoes e Recupera-
coes

(1,708)  (155)  

 768+769 (1)-877-878 Imparidade de Outros Activos Liquida 
de reversoes e Recuperacoes 0  0  

 (16,437)  12,968  
65 Impostos  Correntes 0  0  

 74-86 Impostos Diferidos 0  0  

640 Resultados após Impostos (16,437)  12,968  

 -72600-7280+8480+84400 Do qual: Resultado Liquido após Im-
postos de Operacoes Descontinuadas 0  0  

(16,437)  12,968  

RELATÓRIO INTERCALAR SEMESTRAL 2020
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30-Jun-2020

30-Jun-
2019

 Pro-

-

Amor-

-

     

10+3300
1. Caixa e disponi-
bilidades em bancos 
centrais

    

11+3301
2. Disponibilidades 
em outras instituições 
de crédito

                                   
7,037 

                                          
-   

                     
7,037 

                               
474 

153 (1)+158 (1)+16
3. Activos Financeiros 
Detidos para nego-
ciacao

                                 
80,685                             

80,685 
                         

17,226 

153 (1)+158 (1)+17

4. Outros Activos 
Finaceiros ao Justo 
valor através de Resu-
latados

                                      
-   

                                   
-   

154+158 (1)+18+34888 (1)-53888 
(1)

-
ros disponiveis para 
Venda.

                                          
-                                        

-   
                                   

-   

13+150+158 (1)+159 
(1)+3303+3310 (1)+3408 (1)-350-

3550-5210 (1)-5300

Aplicacoes em Insti-
tuicoes de Crédito

                                          
-   

                                          
-   

                                    
-   

                                   
-   

14+151+152+158 (1)+3304+3310 
(1)+34000+34008-3510-3518-
35210-35211-5210 (1)-53010-

53018

Créditos a clientes                                           
-                              

-   
                                   

-   

156+158 (1)+159 
(1)+22+3307+3310 (1)+3402-355-

3524-5210 (1)-5303 (1)

Investimentos detidos 
até a maturidade

                               
211,559 

                                 
21,555 

             
190,004.53 

                       
215,499 

21 Derivados de Cobe-
rtura

                                          
-                              

-   
                                   

-   

25-3580 Activos nao correntes 
detidos para Venda

                                          
-                                        

-   
                                   

-   

26-3581 (1)-360 (1) Propriedade de 
Investimentos

                                          
-                              

-   
                                   

-   

27-3581 (1)-360 (1) Outros Activos tan-
giveis                                       

-   
                                   

-   

29-3583-361 Activos Intangiveis                                
141,876 

                                 
16,584 

                  
125,293 

                       
134,181 

24-357

Investimentos em 

Empreendimentos 
conjuntos

                                 
18,710 

                                          
-   

                           
18,710 

                                   
-   

300 Activos por Impostos 
correntes

                                          
-                                        

-   
                                   

-   

301 Activos por Impostos 
diferidos

                                          
-                                        

-   
                                   

-   

12+157+158 (1)+159 
(1)+31+32+3302+3308+3310 

(1)+338+3408 (1)+348 (1)-3584-
3525+50 (1)(2)-5210 (1)-5304-

5308 (1)+54 (1)(3)

Outros Activos                                           
-                                        

-   
                                   

-   

2,376   2,376 5,740 

      

462,244 38,138 424,105 373,120 

30-Jun-2020 30-Jun-2019

38-3311 (1)-3410+5200+5211 (1)+5318 (1)  Recursos de Bancos Centrais                                 
-                       -   

43 (1)  Passivos Financeiros detidos 
para Negociacao   

43 (1)
 Outros passivos Financeiros 

ao Justo valor através de Resul-
tados 

                                
-                       -   

39-3311 (1)-3411+5201+5211 (1)+5318 (1)  Recursos de outras Instituicoes 
de Créditos 

                       
83,427            51,272 

40+41-3311 (1)-3412-3413+5202+5203+5211 
(1)+5310+5311

 Recursos de Clientes e Ou-
tros Emprestimos 

                               
24                    49 

42-3311 (1)-3414+5204+5211 (1)+5312  Responsabilidades represen-
tadas por Titulos 

                                
-                       -   

44  Derivados de Cobertura                                 
-                       -   

45
 Passivos nao correntes detidos 
para Venda e operacoes descon-
tinuadas 

                                
-                       -   

47  Provisoes                                 
-                       -   

490  Passivos por Impostos correntes                                 
-                       -   

491  Passivos por impostos deferidos                          
5,835                     -   

480+488+/-489 (1)-3311 (1)-3416 (1)+5206 
(1)+5211 (1)+5314 (1)

 Outros passivos Subordina-
dos 

                                
-                       -   

51-3311 (1)-3417-3418+50 (1)
(2)+5207+5208+5211 (1)+528+538-
5388+5318 (1)+54 (1)(3)

 Outros Passivos                        
53,816            13,397 

    

55 Capital         300,000          300,000 

602 Premios de Emissao                                 
-                       -   

57 Outros Instrumentos de Capital                                 
-                       -   

-56 Accoes Proprias                                 
-                       -   

58+59 Reservas de Reavaliacao                                 
-                       -   

60-602+61 Outras reservas e resultados 
transitados

                       
-2,559             -4,567 

64 Resultado Transitado-Aguarda 
aprovacao BM   

-63 Resultado do Exercicio                      
-16,437            12,968 

 (Dividendos antecipados)                                 
-                       -   

    

 424,105 373,120

Atentamente, 

 _____________________________ ______________________________
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Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Estes dias de estado de emergência, tal como as aves em pleno 

voo foram de manifestação plena de esperança. As aves, mensa-

geiras de alegria e exuberância de cada cântico, onde escolhem 

pousar. Muitos de nós acordamos diariamente prontos para a 

batalha. Mas esta mesma prontidão combativa, inspirada nos heróis 

da pátria, à boa maneira militar, que o país nos habituou não esconde 

«o capim da hesitação», como grafou o poeta Carlos Cardoso, em 

DIRECTO AO ASSUNTO. Hesitação e desconfiança, acrescenta-

mos hoje! Quem está à vontade num autocarro cheio de gente, com 

máscara de qualidade duvidosa? Mas lá por que é máscara ou lenço, 

qualquer coisa e tal, assumimos. Fazer mais como, então. Assumimos 

sem outro remédio. Salve-se quem puder.

Tenho saudades do frenesim da campanha eleitoral. Aquilo era uma 

alegria verdadeira. Éramos todos importantes, a gente, os bradas to-

dos, camaradas para aqui, amigos para acolá, etc e tal. Gostei de ver 

os camaradas Agostinho do Rosário e Adriano Maleiane, a soltarem 

tudo e todos. Durante a campanha ninguém se punha a fazer aquelas 

contas para esconder a mola, não havia batota. Era a gente pedir e, 

como se diz por aqui, os boisses autorizavam bem mesmo, sem olhar a 

quem, nem onde. É por isto que também tenho saudades de ver Gil-

berto Mendes, de my love em my love, nas bancas das comadres espa-

lhadas pelos mercados informais. Ele, o Gyl, sem stress, era como nós, 

a comer pão com badjia. Malta Celso Correia a distribuir abraços. E 

aí Tchetchu? Aquilo é que animava de verdade. Mas agora que é a 

covid, coisa e tal, a fronteira entre eles e nós é demasiado pronunciada 

como se fosse uma gravidez no sétimo mês de gestação, com não me 

toques e aqueles desejos de se distanciar. Bastou corona aparecer para 

vermos quem fica na bicha do chapa, quem vai ao bazar, à padaria e 

esses aglomerados desnecessários. Quem foge da polícia municipal, 

dos mahindras? A gente tirava uma boa foto, sem distanciamento so-

cial. Quem agora oferece máscara ao outro são eles. E assim ficou cla-

ro que NÓS não somos NÓS TODOS. E, como as aves do Eduardo 

White ao lado da pedra da evidência do Alba, outro poeta do Índico 

deslembrado, muitos bateram asas no último cântico de Julho, em voo 

rasante para planícies bem distantes. Lá nessas tais planícies, talvez 

encontrem milho maduro e os camponeses, esses que não se dêem ao 

trabalho de espantar macacos e pássaros com batucadas desnecessá-

rias. Enfim, aguentamos Julho, malta, o mês de Madiba, que venha 

Agosto com suas brisas e tempestades. Heróis somos nós, O POVO 

and not a word!

O último voo de Julho
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Diz-se.
.. Diz-se
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Foto: Ilec Vilanculos

O 
Fórum de Monitoria 
do Orçamento (FMO), 
coligação da sociedade 
civil moçambicana, lan-

çou, esta terça-feira, a iniciativa 

“Resposta à Covid-19 com Con-

tas Certas”, visando monitorar as 

despesas públicas no combate à 

pandemia.

Falando na ocasião, o coordena-

-

-

-

-

-

-

-

-

FMO quer vigiar dinheiro 
da pandemia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Covid-19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em voz baixa
-

-
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O 
Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, di-
rigiu, na última quinta-
-feira, no distrito de Ma-

tutuíne, província de Maputo, a 

cerimónia de celebração dos 60 

anos da criação do Parque Nacio-

nal de Gorongosa e das Reservas 

Especial de Maputo e Nacional de 

Marromeu.

A celebração dos 60 anos da criação 

das três áreas de conservação, que 

teve lugar na Reserva Especial de 

Maputo, foi classificada como um 

momento de exaltação dos efeitos 

do povo moçambicano no uso sus-

tentável dos recursos naturais. 

Falando na ocasião, o PR encora-

jou a população a denunciar todas 

práticas nocivas ao meio ambiente 

e a biodiversidade. Segundo o che-

fe de Estado, a destruição do meio 

ambiente representa ameaça à so-

Nyusi marca 60 anos de 
conservação da biodiversidade  

brevivência de espécies naturais. As 

práticas de destruição consubstan-

ciam-se na caça furtiva, comércio 

dos produtos da vida selvagem, 

destruição de florestas em conse-

quência das queimadas descontro-

ladas, exploração ilegal de madeira, 

poluição dos rios, erosão dos solos, 

entre outros fenómenos.           

Nyusi sublinhou que, depois do 

conflito armado que devastou o 

país por 16 anos, as áreas de con-

servação recuperaram e agora são 

reconhecidas como lugares onde 

uma restauração bem-sucedida está 

a beneficiar a natureza, a vida sel-

vagem e os seres humanos.

Sublinhou que devem ser as escolas 

a criar um vínculo duradouro en-

tre a natureza, as gerações futuras 

e o mundo sagrado que se conserva 

nestas áreas. 

Na ocasião, Filipe Nyusi apelou 

para a responsabilidade colectiva 

em relação à proteção do meio am-

biente, que se manifestará “nas ati-

tudes sobre as políticas energéticas 

da terra, florestas, a caça, a fauna 

bravia e o turismo, num equilíbrio 

entre os interesses económicos e a 

necessidade de um futuro sustentá-

vel das próximas gerações’’.

Sobre direcção do Ministério da 

Terra  e Ambiente, além do chefe 

de Estado, o evento contou com 

as intervenções da Ivete Maibasse, 

Ministra da Terra e Ambiente; da 

Secretária de Estado na Província 

de Maputo, Vitória Diogo e do 

Biólogo Mia Couto. Também es-

tiveram presentes os ministros do 

Interior e de Mar, Águas Interio-

res e Pescas, Miquidade Amade e 

Augusta Maíta respectivamente. O 

governador da província de Mapu-

to, Júlio Parruque e o director ge-

ral da Administração Nacional das 

áreas e Conservação, Mateus Mu-

themba, também testemunharam o 

evento. 

O 
Banco Comercial e 

De Investimentos - 

BCI lança soluções 

de crédito em forma 

de apoio à Tesouraria e Cré-

dito ao Investimento, um acto 

que surge na sequência da for-

malização, no mês de Maio 

último, da assinatura de um 

acordo entre os governos de 

Moçambique e de Portugal, 

juntamente com a Associação 

Moçambicana de Bancos, para 

a operacionalização do Fundo 

Empresarial da Cooperação 

BCI disponibiliza 350 milhões 
às PME moçambicanas

Portuguesa – FECOP. O valor glo-

bal do fundo totaliza MZN 843 

milhões. Deste montante, cerca de 

MZN 350 milhões estão sob gestão 

do BCI.

O lançamento e a dinamização co-

mercial deste fundo têm em vista 

apoiar os projectos de investimen-

tos promovidos pelo sector empre-

sarial moçambicano considerado 

relevante para o fortalecimento da 

estrutura económica produtiva e 

competitiva e apoiar intervenções 

nas regiões afectadas pelas calami-

dades naturais decretadas pelo Go-

verno Moçambicano.

Beneficiam do Fundo de Ga-

rantia FECOP todos os actuais 

ou potenciais Clientes Micro, 

PMEs moçambicanas, que 

estejam a operar nos seguintes 

ramos de actividade: Indústria 

alimentar e agro-indústrias, 

assim como as indústrias de 

mobiliário, de materiais e ins-

trumentos de construção, entre 

outros. A comercialização e a 

colocação do crédito ao abrigo 

desta Linha arrancaram neste 

mês de julho. 

Está em curso a concepção de 

um projecto que visa  envol-

ver a juventude na cadeia de 

comercialização agrícola no 

país. Trata-se de uma iniciativa que 

envolve duas instituições moçambi-

canas ligadas ao sector de agro-pro-

cessamento com vista a estimular o 

rendimento das famílias rurais.

O projecto é levado a cabo pelo 

Instituto de Cereais de Moçambi-

que  (ICM) e a Agência de Desen-

volvimento e Empreendedorismo 

(ADE), que acabam de assinar um 

memorando de entendimento para 

assegurar o desenvolvimento da ac-

tividade comercial e agrícola, agro-

-processamento, infra-estruturas 

de armazenamento e segurança ali-

mentar nas zonas rurais.

O instrumento foi assinado, última 

ICM assiste ADE
terça-feira, por Mohamed Valá e 

Policarpo Tamele, director-geral do 

Instituto de Cereais de Moçambi-

que e director Executivo da Agência 

de Desenvolvimento e Empreende-

dorismo.

Para o director-geral do Instituto 

de Cereais de Moçambique, Mo-

hamed Valá, o investimento na co-

mercialização agrícola vai permitir 

um desenvolvimento célere em toda 

a cadeia de produção de alimentos.

Já o director Executivo da Agência 

de Desenvolvimento e Empreen-

dedorismo, Policarpo Tamele, disse 

que trinta jovens estão a ser capa-

citados no distrito de Bárue, em 

Manica, em matéria de produção de 

alimentos, com o objectivo de des-

pertar nesta camada social o interes-

se pela agricultura. (CC)
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A 
Gapi elevou o tecto do 

montante de crédito asse-

gurado pelo Agro-Garan-

te de 15 milhões para 20 

milhões de Meticais por operação. 

Este sistema de garantias ao agro-

negócio, gerido pela Gapi-SI, be-

neficiou até ao momento 120 Pe-

quenas e Médias Empresas (PME) 

que obtiveram financiamentos na 

ordem de 360 milhões de Meticais.

Os beneficiários são PME que 

operam em todo o País na provisão 

Gapi-SI garante 360 milhões 
em crédito a 120 PME

de insumos, na produção, conserva-

ção, armazenamento, processamen-

to, transporte e comercialização de 

produtos de origem vegetal (excep-

to florestas) ou avícola. 

A decisão da Gapi-SI em elevar o 

nível de crédito elegível ao Agro-

-Garante constitui uma resposta às 

constatações das crescentes dificul-

dades que estas PME vêm enfren-

tado no sector do agro-negócio, 

bem como para atenuar o efeito da 

desvalorização do Metical.

 “O Agro-garante é um instrumen-

to nacional desenhado por técnicos 

nacionais, sob a coordenação da 

Gapi, para responder às necessi-

dades específicas e únicas do nosso 

mercado. O envolvimento da As-

sociação Moçambicana de Bancos 

tem assegurado igual oportunida-

de a todos os bancos interessados 

em utilizarem esta facilidade para 

apoiar a sua clientela”, assegurou 

Amiro Abdula, director de Finan-

ciamento da Gapi.

Numa altura em que o país 
tende a registar subida do 
número de casos positivos 
da Covid-19, o Millen-

nium bim reforça medidas do seu 
Plano de Contingência com um 
seminário especializado, via onli-
ne, aos seus colaboradores sobre os 
cuidados e prevenção contra aque-
la doença no local de trabalho.

O webinar, promovido pelo “Mil-

lennium bim Academia”, foi dirigi-

do pelo Director Geral do Instituto 

Nacional de Saúde, Ilesh Jani que 

fez uma breve apresentação sobre 

Millennium bim actualiza-se sobre 
dinâmicas e cuidados contra Covid-19

a origem da pandemia, sintomato-

logia e, de forma em particular, os 

cuidados a ter nas organizações no 

actual contexto.

Na ocasião, houve oportunidade 

para Ilesh Jani esclarecer as ques-

tões colocadas pelos Colaborado-

res do Millennium bim, tendo o 

orador considerado a pandemia do 

coronavírus como sendo a maior 

crise de Saúde Pública dos tempos 

modernos. 

Contudo, o director reconheceu a 

importância de se assegurar o fun-

cionamento permanente e seguro 

dos serviços financeiros nos tem-

pos conturbados que estamos a vi-

ver, ajustando práticas, processos e 

procedimentos conducentes à uma 

melhor e maior protecção da saúde 

dos Colaboradores e dos Clientes 

que interagem dentro das organi-

zações.

Para o PCE do Millennium bim, 

Reino da Costa, este engajamento 

retrata o compromisso e dedicação 

do Banco aos moçambicanos nes-

ta fase particularmente difícil para 

todos, formando e informando os 

seus colaboradores como forma de 

prover o melhor atendimento pú-

bico. (CC)

A 
MultiChoice Group 

(MCG) e a The Walt 

Disney Company Africa 

anunciaram,  esta semana, 

a assinatura de uma parceria, que 

servirá de base à adição significati-

va ao desporto disponibilizado aos 

seus clientes em todo o continen-

te. O acordo resultará na disponi-

bilização de dois canais da ESPN 

(ESPN 1 e 2) de 24 horas aos 

Clientes da DStv e GOtv a partir 

29 de Julho, onde irão desfrutar o 

Multichoice oferece canais ESPN 
aos clientes da DSTV e GOTV

melhor do desporto dos Estados 

Unidos e do futebol europeu. O 

Canal ESPN 1 estará disponível 

aos Clientes DStv (a partir do pa-

cote DStv Família) e GOtv (pacote 

Max) e o canal ESPN2 estará dis-

ponível na DStv, podendo ser vi-

sualizado a partir do pacote Grande 

Mais. 

Ao apresentar todos os principais 

desportos dos EUA e futebol euro-

peu, os Clientes da DStv e GOtv 

poderão agora ver as principais ligas 

americanas, incluindo a National 

Basketball Association (NBA), a 

National Football League (NFL), 

a National Hockey League (NHL) 

e a Major League Baseball (MLB), 

através do ESPN e ESPN2. Os 

canais também contarão com fute-

bol em directo da Liga de Futebol 

Inglesa  (EFL), Liga Holandesa e 

Major League Soccer (MLS), além 

de desporto local, incluindo a Taça 

das Nações da União de Futebol da 

África Ocidental (WAFU) e even-

tos e torneios de boxe. 

A 
Comunidade Acadé-
mica para o Desen-
volvimento (CADE), 
realiza de 01 a 03 de 

Setembro, do ano em curso, o 
Educa Moçambique: Feira e 
Conferência Internacional de 
Educação online; trata-se de 
um evento que já movimen-
ta milhares de participantes 
anualmente, ganhando, este 
ano, o formato online.

Sob o lema ‘‘Educação digitali-

zada, tecnologia educacional e 

conexão global: desafios e pers-

pectivas do Sistema Nacional 

CADE promove 1ª 
Feira Internacional 
de Educação Online

de Educação’’, a iniciativa vem 

responder à dinâmica mundial 

desse tipo de eventos, assim 

como torná-lo realizável no 

novo contexto global influen-

ciado pela Covid-19.

A interrupção das aulas, devido 

a Covid-19, é vista como uma 

das consequências do “atraso” 

de Moçambique no uso das 

tecnologias; pois se o país já ti-

vesse apostado na minimização 

das aulas presenciais e aposta-

do num sistema educacional 

digital poucas seriam as conse-

quências do encerramento das 

escolas.

A 
Global Banking & Finan-

ce Review distinguiu o 

Banco Único pelo tercei-

ro ano consecutivo com 

o prémio de Banco de Retalho 

com o crescimento mais rápido de 

Moçambique. A forte evolução do 

Banco Único nestes cinco anos de 

actividade, aliada à qualidade, soli-

dez e inovação dos seus serviços no 

mercado moçambicano têm garan-

tido à instituição vários galardões 

institucionais tornando-o no Ban-

co escolhido por um número cada 

vez maior de clientes um pouco por 

todo o país. 

Banco Único reeleito o 
Banco de Retalho com o 
crescimento mais rápido

A propósito de mais esta distinção, 

Elsa Graça, CEO interina do Ban-

co Único afirmou que “Este prémio 

vem mais uma vez não só reconhe-

cer a dedicação, entrega e empe-

nho que todos os colaboradores do 

Banco Único colocam todos os dias 

na construção de um banco ver-

dadeiramente único, mas também 

relembrar-nos da responsabilidade 

acrescida de continuarmos a dar 

o nosso melhor e nos superarmos 

todos os dias para continuarmos 

a merecer a confiança dos nossos 

lientes.” 

É 
o renascer de cerca de 15 

mil pessoas que foram dura-

mente afectadas pelo ciclone 

Idai, que fustigou a zona 

centro do país no anterior ano, 

2019. Trata-se de famílias acam-

padas nos centros de reassenta-

mento de Manica (Dombe), Sofala 

(Dondo) e Zambézia (Maganja da 

Costa) que estão a produzir os seus 

próprios rendimentos na base de 

algumas culturas empreendidas. 

Tudo é o resultado da produção 

de hortícolas como: alface, toma-

te, cebola, cenoura, couve e quia-

bo, culturas de rendimento (feijão 

manteiga e nhemba), batata doce 

de polpa alaranjada, milho e bana-

na com o fim de gerar rendimentos. 

Esta produção surge como uma 

iniciativa de reconstruir a vida de 

quem tudo perdeu com o fenómeno 

Idai, e vai possibilitar a arrecadação 

FDC promove agronegócio aos 
afectados pelo Ciclone Idai

de 55 mil meticais em apenas três 
semanas, tendo em conta o prin-
cipio da colheita e a consequente 
comercialização dos produtos, que 
simboliza um marco para as famí-
lias que asseiam pelo seu progresso. 
Estes resultados são alcançados 
depois do auxilio facultado pela 
assistência técnica da FDC (Fun-
dação para o Desenvolvimento da 
Comunidade), o que tem permitido 
dinamizar o florescimento do agro-
negócio, incluindo o envolvimento 
de privados e associações de pro-
dutores que vêm a possibilidade de 
gerar renda. 
A fonte fez saber que através do 
auxílio da FDC, para aquisição de 
insumos de que agora dispõe,  vê 
aliviadas as dificuldades que antes 
enfrentava, pois, tinha que percor-
rer 30 Km para obter sementes de 
batata-doce e de outras culturas.

 (E. Nhaca)
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PUBLICIDADE

Em Julho de 2019, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade e 

aclamação, a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras. Trata-se da 

Lei número 19/2019 de 22 de Outubro, que define o quadro jurídico de proi-

bição, prevenção, mitigação e combate às uniões prematuras, além de estabele-

cer a idade mínima de 18 anos para as uniões que visam o propósito imediato 

ou futuro de constituir família.

Recorde-se que, segundo o Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS, 2011), 

Moçambique é um dos países com taxas mais altas a nível mundial de ca-

samentos prematuros, ocupando o 10º lugar, e o 2º lugar ao nível da África 

Austral. 

O inquérito refere que cerca de 48% de mulheres com idades compreendidas 

entre 20 e 24 anos estiveram numa união conjugal antes de 18 anos e 14% 

antes de completar 15 anos.

A Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras é iniciativa da Assem-

bleia da República liderada pela Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, 

Tecnologias e Comunicação Social (3ª Comissão) em parceria com Coligação 

para Eliminação das Uniões e Casamentos Prematuras (CECAP) na altu-

ra, sob coordenação do Fórum da Sociedade Civil para Direitos da Criança 

(ROSC).

Dois meses após a aprovação da Lei de Prevenção e Combate as Uniões Pre-

maturas, o mundo é assolado pelo surto do novo Coronavirus causador da 

doença Covid-19. A pandemia da Covid-19, cujo primeiro caso, em Moçam-

bique, foi registado no dia 22 de Março, havendo registo de mais de 1300 casos 

até à data, poderá inviabilizar a implementação desta lei e colocar em perigo a 

realização dos direitos crianças e, particularmente, das raparigas.

Com o aumento do nível de infecções, o Governo de Moçambique viu-se 

forçado a adoptar um conjunto de medidas restritivas e limitativas de direitos, 

liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. As consequências negativas 

das restrições decretadas pelo Governo incidem mais sobre a mulher e sobre 

a rapariga e crianças, quer sob ponto de vista de sustentabilidade económica, 

bem como nos direitos atinentes à dignidade da pessoa humana. Estudos e 

experiências de vários países no mundo mostram que em situação de crise ou 

de emergência, os sistemas de protecção da criança, em particular da rapariga, 

ficam mais fragilizados e como consequência muitas perdem ou ficam sem os 

seus pais e mais expostas a pobreza, à doença, ao analfabetismo, à insegurança 

alimentar, a violência doméstica, a exploração sexual, as uniões prematuras, e a 

práticas tradicionais prejudiciais. 

“Para dez milhões de crianças de Moçambique que já vivem nalgum tipo de 

pobreza, a Covid-19 significa uma pobreza mais extrema e prolongada e a 

negação dos seus direitos fundamentais. A crise da Covid-19 é uma crise dos 

direitos das crianças” .

Massingir: o exemplo da ameaça 

Se a adopção das imposições resultantes da Lei de Prevenção e Combate às 

Uniões Prematuras era um desafio enorme para a população do distrito de 

Massingir, província de Gaza, a pandemia da Covid-19 poderá complicar ain-

da mais a implementação desta Lei.

Massingir é considerado um dos distritos que mais casos de uniões prematuras 

regista na província de Gaza. As lideranças comunitárias dizem que o mal de-

riva de práticas culturais e da pobreza. Com a pandemia da Covid 19 e os im-

pactos negativos a si associados, esta situação pode ficar muito mais dramática.

 “Infelizmente, aqui no distrito, temos uma realidade bastante complicada, em 

que crianças tornam-se mães de outras crianças, algumas vezes com anuência 

dos pais e, noutras situações, os menores são aliciados com bens materiais e 

envolvem-se com adultos acabando por engravidar. Tememos que, com esta 

pandemia, a situação venha a piorar na medida em que as crianças estão em 

casa e com os pais sem recursos para garantir o seu sustento”, disse Jorge Ma-

the, líder comunitário do povoado de Matxinguetxingue.

Romualdo Matusse, representante da Associação dos Médicos Tradicionais 

(AMETRAMO), revelou que há pessoas que contraem dívidas e, na incapaci-

dade de salda-las, usam as filhas como moeda de troca.

“Submeter menores de idade aos casamentos sempre foi uma prática aqui no 

distrito. Diria que é uma prática antiga cuja erradicação vai precisar de esforço 

de todos nós. Com o apoio do Governo e da sociedade civil estávamos a conse-

guir controlar a situação, agora, com os problemas criados pela Covid-19, não 

sabemos se vamos conseguir vencer esta luta”, lamentou Matusse.

Cafitória Zunguze, responsável pelo Gabinete de Atendimento a Mulher e 

Criança no Comando Distrital da PRM em Massingir, contou que, no distri-

to, dificilmente se pode falar de uniões prematuras sem fazer a conexão com a 

pobreza.

“Muitas vezes, há uma relação directa entre os dois males. É que, na maioria 

das vezes, as pessoas com algum poder económico aliciam toda gente, desde 

as raparigas, os pais, líderes comunitários e até aos secretários dos bairros. As 

raparigas ambicionam viver numa casa de alvenaria, com duas, três viaturas, 

mesmo que para tal seja a quarta esposa. 

O mesmo acontece com os pais e os encarregados da educação que ignoram o 

futuro da rapariga porque o mais importante é viver bem naquele momento”, 

explicou.

Zunguze contou que grande parte das comunidades que vivem no distrito de 

Massingir são pobres e, quando aparece alguém com dinheiro a pretender uma 

menor para casar, os pais cedem sem questionamentos e escondem o acto as 

autoridades.

A nossa fonte teme que todos ganhos que vinham sendo conquistados com a 

sensibilização feita pela sociedade civil e com a implementação da Lei 19/2019 

fracassem devido a pandemia da Covid-19 porque a pandemia desocupou a 

rapariga que já não vai a escola ou não participa em campanhas de educação 

além de muitas famílias estarem a empobrecer cada vez mais devido ao encer-

ramento das fontes de renda.

Sérgio Moiane, administrador de Massingir, olha as uniões prematuras como 

entraves ao desenvolvimento do distrito, mas que é um mal facilmente aceite 

pela sociedade local. Diz, por exemplo, que, em 2019, mais de 250 raparigas 

desistiram da escola devido as uniões prematuras.

No entender de Moiane, é urgente que o povo de Massingir se livre deste 

imbróglio sob o risco de retardar ainda mais o desenvolvimento da rapariga e 

do distrito.

“Como cidadãos devemos saber que a criança não é moeda de troca. O lugar 

da criança é na escola. O Governo vai continuar a envidar esforços no sentido 

de garantir o respeito pelos direitos da criança e os prevaricadores serão devi-

damente punidos pelos seus males”, disse.

Recordou que, no caso concreto do seu distrito, há algumas práticas tradicio-

nais que também incentivam uniões antes da idade desejada.

“Já identificamos o problema, agora precisamos de encontrar soluções. Que-

remos que toda gente contribua nesta empreitada. Toda sociedade deve se en-

volver nesta luta. Não podemos ficar acomodados na cultura. Gravidez fora da 

idade tem consequências na saúde e na vida da criança. Hipotecar a vida da 

criança é colocar em causa o futuro da nação. A sociedade civil deve ser o nosso 

principal parceiro nesta luta”, advertiu.

Segundo dados do UNICEF.  Mais de 700 milhões de mulheres casaram-se 

ou uniram-se maritalmente antes de 18 anos, em todo o mundo. A eclosão 

da Covid-19 pode agravar o quadro das uniões prematuras em Moçambique 

e no mundo uma vez que as raparigas estão em casa e as famílias enfrentam 

carências relacionadas com o abrandamento das actividades económicas e o 

confinamento.

Para mitigar esta situação, é necessário o envolvimento do Governo, sociedade 

civil e de todos os actores vivos da sociedade no combate a este mal. 

Em tempos da Covid-19, há que continuar a educar as raparigas, sensibilizar 

os pais e toda comunidade sobre o impacto negativo das uniões prematuras.

É pertinente a disseminação de informação sobre os riscos que a pandemia 

representa na verificação dos direitos das crianças, sobre as medidas de preven-

ção que as raparigas devem tomar e a divulgação dos mecanismos de apoio e 

de denúncia de qualquer acto de violação dos direitos das crianças.

Implementação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras

COVID-19: Um mal que põe em risco os ganhos e conquistas das raparigas
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MUDANÇA DE ENDEREÇO

O Centro para Democracia e De-
senvolvimento (CDD) comunica 
aos seus parceiros e ao público 
em geral a mudança do endereço 
físico a partir de hoje, sexta-feira, 
dia 31 de Julho de 2020. O novo 
endereço passa a ser: Rua Dar-Es-
-Salaam, Nº 279, Bairro da Som-
merschield, Cidade de Maputo.

A Direcção

A 
Fundação para Conser-

vação da Biodiversidade - 

BIOFUND lançou nesta 

quarta-feira de um Fundo 

de Emergência para as Áreas de 

Conservação no país, denominado 

o BIO-Fundo de Emergência, com 

o lema, “Protegendo os Recursos 

Naturais em Tempos de Crise.” 

Trata-se de um fundo avaliado em 

3.000.000 USD (Três milhões de 

dólares), destinado aos operado-

res das Áreas de Conservação sob 

gestão pública e privada, criado em 

Junho do ano corrente, que visa 

permitir o pagamento de salários 

aos fiscais das Áreas de Conserva-

ção, sobretudo neste momento em 

que a pandemia da Covid-19 vem 

BIOFUND lança fundo 
de emergência para 
áreas de Conservação

afectando de forma significativa as 

receitas do Turismo e das Áreas de 

Conservação da Biodiversidade.

Este fundo, visa igualmente asse-

gurar os postos de trabalho dos fis-

cais e pessoal essencial para apoio 

à fiscalização das Áreas de Conser-

vação, durante o período da crise 

provocada pela pandemia.

A acção será implementada em 

duas fases, sendo que a Fase 1 irá 

providenciar apoio directo ao sec-

tor público para cobrir os custos 

salariais de aproximadamente 150 

fiscais, e para o sector privado para 

cobrir 50% dos custos salariais dos 

seus fiscais, estimado actualmente 

em 800 pessoas. 

A 
falta de capital para per-
mitir que os pequenos 
produtores tenham con-
dições de adquirir semen-

tes e moto-bombas, é a questão 

que preocupa a Federação Nacio-

nal das Associações Agrarias de 

Moçambique (FINAGRE), que 

exorta a um engajamento do exe-

cutivo para tirar do sufoco os pe-

quenos produtores de culturas que 

tem enfrentado duras dificuldades 

para manter as suas culturas. 

Teodósio Manjate, a falar nesta 

quarta-feira, em conferência de 

imprensa, na apresentação da sua 

nomeação como presidente inte-

rino desta Federação, mostrou-se 

preocupado com a condição em 

Falta de Financiamento 
compromete os 
pequenos produtores

que os pequenos produtores tem se 

encontrado, ainda mais, numa altu-

ra em que o país se vê afectado com 

o impacto económico da Covid-19. 

Explicou que se, nos últimos tem-

pos, a perspectiva da agricultura 

nacional é de torna-la mecaniza-

da, este fim se mostra “irracional” 

quando nos deparamos com condi-

ções em que “alguns produtores de 

Boane, por exemplo, tem enfrenta-

do duras dificuldades para adquirir 

material simples para irrigação” 

apontou. 

A Federação Nacional das Associa-

ções agrarias de Moçambique (FI-

NAGRE) aglutina 26 associações, 

e registou uma paragem na actua-

ção por dois anos, devido a proble-

mas na gestão. (E.Nhaca)

A 
Sociedade de Águas de 
Moçambique (SAM), 
proprietária das mar-
cas Água da Namaa-

cha e Fonte Fresca, tendo em 

atenção a situação de saúde 

pública que o país atravessa em 

função da pandemia de Co-

vid-19, apoiou o Hospital Cen-

tral de Maputo (HCM) com a 

oferta de mais de 16 mil garra-

fas de água mineral natural.

Na ocasião, o Director do 

HCM, Mouzinho Saide, agra-

deceu o apoio da SAM, que 

considerou de extrema impor-

tância motivacional para todos 

os funcionários da sua institui-

ção, realçando o facto de se tra-

tar de um gesto que vem sendo 

habitual na SAM que em várias 

ocasiões se tem mostrado atenta 

às necessidades do HCM e se 

tem feito presente.

Mouzinho Saíde referiu tam-

bém que o reconhecimento pela 

SAM oferece água mineral  ao HCM

SAM do esforço que os profissio-

nais de saúde têm efectuado, numa 

época complexa como a que temos 

vivido, torna-se inspirador e recon-

fortante para todos quantos todos 

os dias dão o melhor de si para o 

bem-estar geral.

Miguel Padrão, em representação 

da SAM, afirmou que esta oferta 

assume o significado de um agra-

decimento e um reconhecimento 

profundo e sincero que os 

profissionais da sua institui-

ção fazem questão de prestar 

a todos os profissionais de 

saúde de Moçambique pela 

sua abnegação e empenho 

ao longo de um período tão 

complicado para a saúde pú-

blica como o que temos vivi-

do, com os excelentes resulta-

dos que estão à vista de todos. 

A 
Vale Moçambique, em 

parceria com vários dos 

seus fornecedores, entre-

gou, na última semana, à 

cidade de Moatize, na província de 

Tete, mais de 11 mil máscaras para 

ajudar no combate à pandemia do 

novo coronavírus. Trata-se de uma 

acção conjunta da Plataforma So-

cial Vale Fornecedores que reúne, 

nesta iniciativa, seis empresas que 

trabalham com a Vale Moçambi-

que, designadamente a IFS, CIS, 

EPIROC, EIS, BUREAU VERI-

TAS e a JFS.

Vale e empresas fornecedoras 
doam máscaras a Moatize

Todo o material vai ser distribuído 

a profissionais de saúde e também 

à população em geral, sendo que a 

maioria das máscaras foi confeccio-

nada por empresas locais de Moati-

ze e de Maputo.

Carlos Portimão, o edil da cida-

de de Moatize, referiu na ocasião 

que este apoio veio a calhar numa 

altura em que se prepara a reaber-

tura das escolas. “Assim, boa parte 

destas máscaras que recebemos será 

destinada às escolas de Moatize”, 

assegurou aquele responsável. (CC)




