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Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!
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As arrepiantes imagens de 
assassinatos de civis, de 
população deslocada a 
viver em condições de-

sumanas e de rastro de destruição 

são, simplesmente, a parte visível 

da tragédia causada pela guerra de 

Cabo Delgado. Mas, de cada vez 

que os insurgentes fazem tocar os 

alarmes, há quem deve estar na 

linha de fogo para honrar o jura-

mento que prestou de defender 

a soberania até ao último espaço 

geográfico do país. O SAVANA 
conta, hoje, as também dramáticas 

estórias desses mártires da guerra 

do norte de Moçambique. 

É a dialéctica da vida. Se, em cada 

ataque dos insurgentes, os civis fo-

gem à procura de refúgio, há quem 

tem a obrigação de cruzar a linha 

de fogo para defender a pátria. 

Ainda que a distância entre a vida 

e a morte seja, praticamente, de 

soma zero. 

Se bem que há militares que lar-

gam armamento e fardamento e 

também se colocam em fuga, mui-

Cabo Delgado:

Por Armando Nhantumbo

perdeu a vida a 20 de Fevereiro de 

2020, cerca de oito meses depois 

de ter entrado na guerra de Cabo 

Delgado.

A família desconhece as circuns-

tâncias em que morreu porque 

as autoridades não se dignaram a 

dar explicações, se bem que hou-

ve quem nem se quer quis que a 

família fosse comunicada sobre a 

morte.

A única explicação dada por uma 

brigada do Comando do Exército 

é de que a base onde Jubílio estava, 

em Mueda, foi assaltada às 6 horas 

da manhã de 20 de Fevereiro.

Jubílio e seus companheiros foram 

mortos por pessoas que vergavam 

uniforme militar. Abriram o por-

tão da base e, seguidamente, rega-

ram os militares que ali estavam.

Hoje, Jubílio repousa no chamado 

“Novo Cemitério”, em Michafu-

tene, distrito de Marracuene, na 

campa número 23578. Seu funeral 

teve lugar às 16 horas de 26 de Fe-

vereiro, antecedido de velório rea-

lizado no mesmo local.

Seu corpo chegou de Cabo Delga-

do num caixão, que a família pre-

fere chamar de “caixote”, embala-

do num saco plástico de cor preta. 

Não se podia abrir para ver o cor-

po. Aliás, as famílias que abriram 

os “caixotes” dos seus filhos mortos 

em Cabo Delgado só compraram 

mais dor: os corpos de seus ente-

-queridos estavam, completamen-

te, desconfigurados e, por isso, ir-

reconhecíveis.

A única coisa que a família de Ju-

bílio fez foi retirar o saco plástico 

para, segundo os seus mandamen-

tos religiosos, conferir um “melhor 

descanso” ao seu filho. Mas mal 

se retirou o saco plástico, o cheiro 

confirmou o estado de decomposi-

ção em que se encontrava o corpo 

do jovem militar.

vida a 20 de Fevereiro de 2020, em 

Mueda, um dos distritos a braços 

com a insurgência. 

Nascido em Maputo, a 15 de De-

zembro de 1996, Jubílio iniciou os 

estudos, em 2000, na Escola Pri-

mária de Mikadjuine, onde, em 

2007, concluiu a 7ª classe. Fez o 

primeiro ciclo do ensino secun-

Os mártires da guerra

de Ciências e Tecnologia Alberto 

Chipande (ISCTAC), delegação 

de Maputo. 

Quando, em 2017, Jubílio fez o 

recenseamento militar, que é obri-

gatório em Moçambique quando 

os jovens completam 18 anos, não 

podia imaginar o futuro que, a par-

tir dali, se desenhava para ele. 

Mas, cerca de dois meses depois, 

Jubílio comunicava ao pai, a sua 

ida para Cabo Delgado. A sua 

mensagem encerrava incertezas 

sobre o que lhe esperava: pedia que 

a família rezasse por ele enquanto 

estivesse em Cabo Delgado, uma 

província que se transformou num 

corredor de morte.

“Ora viva, papá. Por alguns meses, 

estarei incomunicável. Vou ao em-

penhamento. Rezem por nós e nós 

por vós. Um forte abraço”, escre-

veu Jubílio.

Mas a sua mensagem não termi-

nava por aí. O jovem militar pe-

dia segredo sobre a sua deslocação, 

não estivesse ele ciente da missão 

espinhosa que lhe aguardava no 

norte de Moçambique. 

“Peço para não informar a nin-

guém por questões de sensibilida-

de e profissionais. Creio que papá 

sabe melhor que eu. Estamos jun-

tos”, escreveu Jubílio, quando eram 

8h:08 minutos de 25 de Junho de 

2019, naquela que, por ironia, seria 

a sua última comunicação com a 

família.

Órfão de mãe, desde 2008, Jubílio 

tos são aqueles que permanecem 

na frente de combate, quando, por 

força do ofício, têm de encarar a 

morte como se lhes fosse alheia.

Mas alguns acabam por perder vi-

das feitos mártires de uma guerra 

ainda por explicar. 

O assunto é tabu até nas famí-

lias que perderam os seus, na sua 

maioria jovens. O que essas fa-

mílias têm em comum é a dor 

também pela forma problemáti-

ca como o Estado tem tratado as 

mortes dos seus filhos, mas o medo 

de represálias lhes obriga a sofrer 

em silêncio. 

“Rezem por nós” – Jubílio 
Macamo 
Jubílio Macamo, 24 anos de ida-

de, é um dos mártires da guerra de 

Cabo Delgado. O jovem perdeu a 

dário, na Escola Secundária Santa 

Ana da Munhuana.

Ao mesmo tempo que frequentava 

a 8ª, 9ª e 10ª classes, estudava ca-

tequese na Paróquia da Santa Ana 

da Munhuana, onde baptizou, em 

2012. Jubílio cresceu na Igreja Ca-

tólica, da qual continuou crente, 

antes que a pátria lhe chamasse 

para uma viagem da qual não re-

gressou com vida.

Mas antes, em 2015, Jubílio con-

cluiu a 12ª classe na Escola Se-

cundária Francisco Manyanga. O 

seu sonho era cursar contabilidade. 

Foi assim que, em 2016, concor-

reu para a Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM). Mas, como 

não transitou nos exames de ad-

missão para a mais antiga univer-

sidade do país, Jubílio foi cursar 

economia no Instituto Superior 

Mas só passou um ano para a sua 

vida mudar completamente. Fazia 

o 3º e penúltimo ano de economia 

no ISCTAC quando foi solicita-

do, em 2018, a cumprir o Serviço 

Militar Obrigatório (SMO). Sem 

opção, teve de interromper os es-

tudos logo no início do ano acadé-

mico em Março, para ir à prepara-

ção militar no Centro de Instrução 

Militar de Munguine, distrito da 

Manhiça, província de Maputo.

Depois da graduação, em 2019, 

teve apenas dois dias para visitar a 

família, na cidade de Maputo.

No dia 5 de Abril de 2019, seguia 

para Tete. “Viva família, já estou 

em Tete, na vila de Songo, na mi-

nha Unidade. Queria vos saudar e 

dar essa boa nova. Abraço”, escre-

veu para a família, em SMS que o 

SAVANA teve acesso.

É dura a batalha que os militares travam contra os insurgentes em Cabo Delgado

Antes de ser chamado ao Serviço Militar Obrigatório, Jubílio era um 
crente devoto da Católica, Igreja pela qual baptizou, em 2012

Esta é uma das últimas aparições do jovem militar, em 
plenas matas de Cabo Delgado

Afonso Venhane é uma das inúmeras baixas do grande assalto à Mocímboa da 
Praia, em Junho último
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Afonso Venhane, uma das 

à Mocímboa
Afonso de Oliveira Venhane é 

outro mártir da guerra de Cabo 

Delgado. A sua família não aceita 

abordar, publicamente, o assunto, 

alegando medo de represálias, por 

ser um assunto sensível que envol-

ve o Estado.

Mas, na investigação, também 

apurámos contornos chocantes so-

bre o percurso de um jovem que, 

igualmente, morreu ainda na flor 

da idade. 

Em Dezembro deste ano, Afonso 

de Oliveira Venhane ia completar 

24 anos de idade, ele que nasceu 

num dia 20, decorria o ano de 

1996. 

Venhane concluiu a formação de 

6 meses no Centro de Instrução 

Militar de Munguine, em 2019. 

Finda a formação, não tardou que 

o seu nome saísse para Cabo Del-

gado. À primeira, Afonso até fugiu 

ao longo do percurso para Cabo 

Delgado. Abandonou a equipa em 

Chókwè, província de Gaza, quan-

do, juntamente, com outros jovens 

militares, seguiam em autocarro 

para o teatro operacional norte.

Quando se descobriu da fuga, seu 

salário foi cancelado. Mas, à se-

gunda, foi de vez. A 18 de Março 

de 2020, uma quarta-feira, Afonso 

seguia, definitivamente, para Cabo 

Delgado. Não mais conseguiria es-

capar à missão. 

Albino Bernardo Jamis-
sene Macamo, 57 anos 
de idade, é pai de Jubílio 
Macamo, que morreu 

em Cabo Delgado. 

Natural do distrito da Maxixe, 

província de Inhambane, Albino 

Macamo tem toda a vida feita em 

Maputo, onde vive há 37 anos. 

Estava na 6ª classe, na Escola 

Secundária da Maxixe, quando, 

em 1977, foi selecionado para um 

grupo de alunos carenciados que 

beneficiou de bolsas para estudar 

em Cuba, depois de uma passa-

gem por um Centro de Prepara-

ção Político-Militar em Maputo.

Durante três anos, contados des-

de 1978, Albino Macamo fez a 

7ª, 8ª e 9ª classe no Centro “28 

de Janeiro”, na Ilha da Juven-

tude. Aqui, Macamo conheceu 

Salomão Moyana, o jornalista e 

primeiro editor do SAVANA, na 

altura professor de filosofia em 

Cuba e director do Centro “28 de 

Janeiro”.

Hoje, Macamo vive uma vida hu-

milde na Mafalala, um histórico 

bairro dos subúrbios de Maputo. 

Ele é dos poucos pais que aceita-

ram falar, publicamente, sobre a 

tragédia que se abate sobre várias 

famílias que têm os seus na linha 

de combate em Cabo Delgado.

Albino Macamo, que é catequista na 

Paróquia da Santa Ana da Munhua-

na, deixa tudo nas mãos de Deus.

Homem de trato fácil, o sorriso que, 

várias vezes esboça no rosto, esconde 

a dor que não sara por dentro, desde 

que recebeu a notícia da morte de um 

dos seus três filhos.

“Há um grande vazio na família”, diz 

Albino Macamo, que descreve o filho 

como um jovem que tinha um cora-

ção de uma enorme grandeza.

Um jovem que se dedicava à escola, 

catequese, trabalhos domésticos e por 

onde quer que andasse.

“Não há limites para enumerar a 

grandeza do Jubílio”, refere, algo nos-

tálgico.

Celina Albino Bernardo Jamissene, 

irmã de Jubílio, ainda não consegue 

falar da morte do irmão. “A dor ainda 

é forte”, diz ela, com uma lágrima no 

canto do olho.

O apoio dado pelo Comando do 

Exército para as cerimónias fúnebres 

de um dos seus operativos, morto em 

combate é, por si, uma outra notícia. 

Foram apenas três frangos, 5 kg de 

feijão, 5 kg de peixe, 5 litros de óleo e 

10 kg de farinha de milho.

Seguindo as recomendações do Co-

mando do Exército, Albino Macamo 

tratou toda a documentação necessá-

ria para a pensão pela morte do filho. 

O expediente deu entrada no sector 

de Acção Social do Comando do 

Exército a 2 de Março de 2020, mas 

até 5 de Agosto corrente, não havia 

resposta.

Macamo remeteu um outro processo 

à 3ª Secção do Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo para rea-

ver o dinheiro que Jubílio tinha 

na conta bancária, resultante do 

seu salário. Esse pedido, cujo pro-

cesso leva o número 16/20-L, foi 

submetido a 20 de Março, mas 

também não tem resposta.

Da mesma forma que não conse-

guiu reaver os pertences do filho, 

que incluem um computador lap 
top HP e dois telemóveis. Albino 

Macamo fez uma carta ao Co-

mando do Exército a requerer 

os bens, mas a reposta foi de que 

tudo ardeu em Cabo Delgado.

Perguntamos a Albino Macamo 

sobre o que pensa da guerra de 

Cabo Delgado, ele que perdeu o 

filho no teatro operacional norte.

Claramente a evitar comprar 

sarna com as autoridades, diz 

que entrega tudo ao Governo. 

Mas não deixou de lamentar que 

sejam jovens mal preparados a 

serem enviados para a linha do 

fogo.

“Entregam nossos filhos mal 

preparados. [ Jubílio] nem tinha 

5 anos [de experiência militar]. 

Era miúdo para aquela guerra. 

São jovens mal formados. Aque-

les que estão nos gabinetes, são 

os pilares, são eles que têm expe-

riência para lá [Cabo Delgado]”, 

desabafa.

O desabafo de um pai:
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O 
Estado moçambica-
no “precisa reconhecer 
que enfrenta um grupo 
armado bem liderado 

em Cabo Delgado” e as Forças 

de Defesa e Segurança (FDS) 

devem apostar numa estraté-

gia mais ofensiva para conter as 

acções violentas na região, con-

sideram três investigadores da 

Universidade Joaquim Chissano, 

antigo Instituto Superior de Re-

lações Internacionais (ISRI).

A Universidade Joaquim Chissa-

no é a única no país que lecciona 

diplomacia e a sua antecessora – o 

ISRI – funcionou/a – como vivei-

ro de membros do Serviço de In-

formação e Segurança do Estado 

(SISE).

Os investigadores - Énio Chin-

gotuane e Carlos Faria – do De-

partamento de Paz e Segurança, 

e Jossias Filipe, do departamento 

de Economia da Universidade 

Joaquim Chissano, fazem essa 

análise no boletim “Security 

Brief ”, número 3.

“Moçambique precisa reconhe-

cer que enfrenta um grupo bem 

liderado, que se adapta com fa-

cilidade às condições que lhe são 

impostas”, referem os investiga-

dores ligados ao Centro de Estu-

dos Estratégicos e Internacionais 

(CEEI).

De acordo com os três académi-

cos, o grupo – é a denominação 

que investigadores usam e não o 

plural - que actua em Cabo Del-

Cabo Delgado

gado tem sabido aproveitar-se 

das fragilidades prevalecentes no 

seio das FDS.

Apesar dessas capacidades, o gru-

po tem demonstrado fragilidades, 

nomeadamente ao nível de provi-

são de munições, o que justifica 

as incursões a quartéis das FDS, 

assinalam os investigadores.

“Apesar de portarem armas de 

alto calibre, a sua capacidade de 

reposição de munições é limitada, 

isso justifica as suas investidas so-

bre os quartéis e acampamentos 

militares, que visam reabastecer 

o grupo com armas e munições”, 

ressalta a análise.

Em termos de material de guerra, 

efectivos, logística, estratégia mi-

litar, estratégia de comunicação 

e níveis de controlo territorial, o 

grupo ainda pode ser considerado 

inexperiente.

Nessa perspectiva, “as FDS de-

vem aproveitar o ´momentum`, 

(ímpeto) e optarem por uma 

estratégia mais ofensiva” e não 

devem dar descanso “ao inimigo 

e devem mantê-lo em constante 

fuga, incapacitando-os de toma-

rem e permanecerem em locais 

estratégicos”. 

“Tudo depende da capacidade das 

FDS identificarem os principais 

`choke-points´, dominarem as 

áreas estratégicas e estabelecerem 

postos de observação fixos muni-

dos de meios de comunicação e 

observação”, refere a análise.

 As campanhas militares devem 

ser sequenciadas e continuadas 

para que nenhuma retirada dos 

terroristas permita-lhes reagru-

par-se em outro lugar.

 “Sempre que se conseguem rea-

grupar, os terroristas voltam mais 

determinados, mais conhecedores 

das tácticas das FADM e com ar-

mas cada vez mais eficazes”, lê-se 

no documento. 

Baixas inimigas
Énio Chingotuane, Carlos Faria 

e Jossias Filipe assinalam que as 

FDS têm registado progressos no 

combate ao “terrorismo”, o que se 

vê, de acordo com os investigado-

res, pelo número de baixas infli-

gidas e de zonas reconquistadas.

A ofensiva das FDS, prossegue a 

análise, está a obrigar o grupo a 

recuar e o mesmo se dividiu em 

várias facções dispersas, numa es-

tratégia visando obrigar as forças 

governamentais a dispersarem-se.

“Quando grupos insurgentes, ter-

roristas ou rebeldes ficam acuados 

ou se encontram em desvantagem 

militar dividem o grupo em pe-

quenas unidades de cinco a dez 

membros no máximo, para agi-

rem de forma dispersa e causarem 

confusão e desorientar as forças 

armadas”, referem os autores.

Trata-se, continuam, de um pro-

cedimento normal que não deve 

causar pânico nem desarticular as 

acções de contra-inteligência.

Na sequência das baixas, inten-

sificaram-se também os ataques 

dos grupos armados, assinala o 

Security Briefing.

Grande parte dos progressos re-

gistados pelas FDS em Cabo 

Delgado deve-se ao recurso a 

empresas de segurança privadas, 

nomeadamente a empresas de 

segurança privada - Private Mi-

litary Company (PMC), que têm 

apoiado as operações com heli-

cópteros e drones.

Sobre as críticas ao uso de mer-

cenários por parte das autorida-

des moçambicanas, os autores 

do Security Briefing perguntam 

qual seria a alternativa ao poder 

aéreo das “Private Security Com-

panies”, tendo em conta o des-

mantelamento da Força Aérea de 

Moçambique.

Os autores notam que o recurso à 

ajuda dos países da Comunidade 

de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC) leva tempo a dar 

resultado, porque essas operações 

carecem de aprovação parlamen-

tar nos estados.

“Teria Moçambique outra alter-

nativa senão o recurso a PMCs, 

em face da urgência e elevado ris-

co que os terroristas impunham 

sobre as populações de Cabo 

Delgado?”, questionam os autores 

do estudo.

Por outro lado, os pesquisadores 

entendem que é fundamental o 

apoio da população no combate 

contra os insurgentes em Cabo 

Delgado.

“O policiamento comunitário é o 

primeiro estágio para a edificação 

da mentalidade de vigilância que 

precisa ser instalado ao nível das 

zonas de conflito para eliminar as 

ameaças”, refere-se no relatório.

Afonso de Oliveira Venhane aca-

baria por morrer no último gran-

de assalto à vila de Mocímboa da 

Praia, ocorrido a 27 de Junho.

Tal como o SAVANAreportou, 

na altura, os insurgentes regressa-

ram àquele que é o seu reduto, às 

4h daquele sábado. Ficaram na vila 

durante quatro longos dias, e só saí-

ram a 1 de Julho, uma quarta-feira.

Tinham regressado na sua máxima 

força, naquele que foi o maior as-

salto de sempre desde o início dos 

ataques a 5 de Outubro de 2017. 

Tal como também revelámos na 

edição 1383, os insurgentes esta-

vam, fortemente, armados, dessa 

vez até com morteiros, tendo se 

feito inúmeras baixas do lado das 

Forças de Defesa e Segurança 

(FDS), incluindo o comandante 

Horácio Charles.

E o jovem Afonso de Oliveira Ve-

nhane é uma dessas baixas. Seu 

corpo foi descoberto por colegas 

nas matas ao redor da Mocímboa. 

A urna chegou a Maputo a 2 de 

Julho, um dia depois de os insur-

gentes se terem retirado da vila da 

Mocímboa da Praia.

Às 9h desse dia 2,  uma Mahindra 

das Forças Armadas de Defesa de 

Moçambique (FADM) chegava à 

família, no bairro Patrice Lumum-
ba, Municipio da Matola,  trans-
portando a urna de Afonso.
No mesmo dia, às 11h, o corpo era 
sepultado no Cemitério de Lhan-
guene.
Tal como em relação a Jubílio Ma-
camo, as autoridades não deixaram 
que a família abrisse o caixão, da 
mesma forma que as autoridades 
não explicaram em que circuns-
tâncias Afonso Venhane perdeu a 
vida.
No seu grupo de Munguine, mor-
reram mais quatro colegas no mes-
mo ataque da Mocímboa, no qual 
os insurgentes mataram, também, 
pelo menos oito trabalhadores da 
Fenix Constrution. 

saiba 
A nossa investigação apurou, ain-
da, que há militares que morrem, 
sem que as famílias saibam. 
É o caso de Patrício Francisco 
Cumbane, que foi sepultado por 
pessoas de boa vontade, no “Novo 
Cemitério”, em Michafutene. 
Até Junho último, quando a nossa 
investigação corria, Patrício Cum-
bane, cujo corpo foi depositado na 

campa 23578, não tinha sido re-

clamado.

Mas o drama de militares mortos 

em Cabo Delgado não é só assun-

to das famílias Cumbane ou Ma-

camo e Venhane. 

São tantas famílias que perdem 

filhos e filhas, irmãos e irmãs, es-

posos e esposas, numa guerra que, 

de acordo com a da ACLED Data 

Project, um projecto de localização 

de conflitos armados e dados de 

eventos, já fez mais de mil mortos, 

entre civis e militares, e mais de 

250 mil deslocados.

E não são só os operativos que 

caem. Até oficiais superiores tom-

bam aos pés dos insurgentes em 

Cabo Delgado. No ataque de 27 

de Junho último, por exemplo, fez 

manchete a morte do comandante 

da Unidade das FADM destacada 

para Mocímboa da Praia, Horácio 

Charles.

Ao que o SAVANA apurou, o co-

modoro Horácio Charles encon-

trou a morte enquanto falava ao 

telefone, em plena vila da Mocím-

boa, depois de ter dirigido, com 

sucesso, uma ofensiva que repeliu 

uma das investidas dos insurgen-

tes.

Natural de Maputo, Horácio 

Charles fez boa parte da vida em 

Nampula, onde vivia desde os anos 

Continuação da pág. 3

da guerra civil. Seu corpo foi en-

terrado em Maputo.

Já em 2017, primeiro ano dos 

combates, pelo menos um outro 

comandante das FDS perdeu a 

vida numa emboscada dos insur-

gentes no distrito de Mocímboa 

da Praia.

Os insurgentes até pousaram numa das viaturas capturadas às FDS

Horácio Charles é um comandante que tombou aos pés dos insurgentes
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Sweden has a long and close relationship with Mozambique.  Development 

cooperation, dialogue and trade promotion are at the centre of the Swedish- 

Mozambican collaboration. 

Sweden’s development cooperation with Mozambique aims to improve oppor-

tunities for people living in poverty to contribute to and benefit from economic 

and democratic development. Environment & climate change, democracy, hu-

man rights and gender equality, and inclusive growth are the main cooperation 

areas during the current strategy period (2015-2020). 

With an increased focus on renewable energy and Nationally Determined Con-

tributions (NDC) implementation to cope environmental and climate change 

challenges, the Embassy of Sweden is now recruiting a National Programme 

Officer in the area of renewable energy, environment and climate change to a 

team of just over 30 people currently employed at the Embassy. 

Sweden has supported the energy sector in Mozambique for more than 40 

years and has an extensive portfolio in areas related to the environment and 

climate change such as forestry, coastal resilience and management of natural 

resources and renewable energy generation and distribution. The existing por-

tfolio consists of support to different actors such as government institutions, 

multilateral agencies, civil society and the private sector. 

As environmental challenges are generally interdependent and mutually cor-

related, the Embassy acknowledges that energy, land, and water have to be 

addressed in an integrated way, and that women’s equal access has to be ensured. 

The National Programme Officer shall contribute to portfolio development and 

manage programmes and policy dialogue related to environment, climate chan-

ge and energy and, ensure integration of a poverty, peace and security, rights 

and gender perspectives. This means that the National Programme Officer is 

expected to be a resource within his/her area of expertise and liaise with all 

relevant actors in line with the Aid Effectiveness Agenda.

Required qualifications of the candidate: 

− At least a Master’s degree in an area relevant for the position;

− At least 5 years’ experience working with energy, environment, and/or climate 

change;

− Documented experience from project management, including financial ma-

nagement, procurement, and monitoring & evaluation;

− Excellent oral and written proficiency in English and Portuguese, as well as 

verbal communication skills.

It is further seen as a strong merit if the candidate has documented experience 

from development cooperation.

In addition, the candidate is expected to: 

- Be pro-active, problem-solving, analytical, and open to learn;

- Be results orientated;

- Have an in-depth understanding of gender, and a human rights-based ap-

proach;

- Drive a culture of teamwork

The position also requires that field trip missions are taken.

The successful candidate should subscribe to the Embassy values relating to 

respect and sensitivity towards gender, cultural, and religious differences.

Applications, including a personal letter in English and a CV, should be sub-

mitted via e-mail to ambassaden.maputo@gov.se and the subject line should 

indicate the post of interest including the reference UM2020/27410. Final day 

for submission is on 04 September 2020.

Please note that applicants must have Mozambican nationality or hold a valid 

residence and working permit. 

For further information please contact the Programme Manager for Environ-

ment, Climate Change and Energy, Mr Samer Fayadh and Mr. Paulo Junior on 

+258 21 480 300.

A Suécia tem uma relação longa e estreita com Moçambique. A cooperação 

para o desenvolvimento, o diálogo e a promoção do comércio estão no centro da 

parceria Sueco -Moçambicana. 

A cooperação Sueca para o desenvolvimento com Moçambique visa melho-

rar as oportunidades das pessoas que vivem na pobreza, para que elas possam 

contribuir e se beneficiarem do desenvolvimento econômico e democrático. As 

principais áreas de cooperação da actual estratégia (2015-2020) são o meio am-

biente e mudanças climáticas, a democracia, os direitos humanos e igualdade de 

género e o crescimento inclusivo. 

Com um crescente foco na energia renovável e na implementação de Contri-

buições Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar os desafios am-

bientais e de mudanças climáticas, a Embaixada da Suécia pretende recrutar um 

Oficial de Programa Nacional na área de energias renováveis, meio ambiente 

e mudança climática para se juntar a uma equipa de mais de 30 funcionários 

actualmente afectos à Embaixada.

A Suécia apoia o sector de energia em Moçambique há mais de 40 anos, e tem 

um amplo portfólio em sectores relacionados ao meio ambiente e mudanças 

climáticas, tais como floresta, resiliência costeira e gestão de recursos naturais, 

e geração e distribuição de energia renovável. O portfólio existente consiste no 

apoio a diferentes actores, como instituições governamentais, agências multila-

terais, sociedade civil e  sector privado. 

Como os desafios ambientais geralmente são interdependentes e se correlacio-

nam mutuamente, a Embaixada reconhece que a energia, a terra e a água devem 

ser tratadas de forma integrada e que o igual acesso das mulheres a estes recursos 

deve ser garantido. 

O Oficial do Programa Nacional contribuirá para o desenvolvimento do portfó-

lio, gestão dos programas e  o diálogo político sobre o meio ambiente, mudanças 

climáticas e energia, e assegurará a integração das perspectivas da pobreza, paz e 

segurança, direitos humanos e género. Isso significa que se espera que o Oficial 

do Programa Nacional seja um recurso dentro da sua área de especialização e 

estabeleça ligações com todos actores relevantes, de acordo com a Agenda de 

Eficácia do Apoio. 

Qualificações exigidas do candidato:
- Pelo menos grau de Mestrado numa área relevante para o cargo; 

- Pelo menos 5 anos de experiência trabalhando com energia, meio ambiente e/

ou mudanças climáticas; 

- Experiência documentada na gestão de projetos, incluindo gestão  financeira, 

procurement  e monitoria e avaliação;

- Excelente proficiência oral e escrita em inglês e português, bem como habili-

dades de comunicação verbal. 

É ainda visto como um mérito forte se o candidato tiver experiência documen-

tada na cooperação para o desenvolvimento. 

Além disso, o candidato deverá: 
- Ser pro-activo e capaz resolver problemas, ser analítico e aberto para aprender; 

- Ser orientado para os resultados;

- Ter uma compreensão profunda de questões sobre o género e uma abordagem 

baseada em direitos humanos; 

- Conduzir uma cultura de trabalho em equipa. 

A posição também exige que visitas de campo sejam realizadas. 

O candidato a ser selecionado deve se identificar com os valores da Embaixada 

relativos ao respeito e sensibilidade às diferenças de género, cultura e religião. 

As candidaturas, incluindo uma carta de apresentação e o CV em inglês, devem 

ser enviadas por e-mail para ambassaden.maputo@gov.se  e deve indicar a Vaga 

de interesse com a referência UM2020/27410 no campo do assunto. O último 

dia para submissão das candidaturas é 04 de Setembro de 2020. 

Os candidatos devem ter nacionalidade moçambicana ou possuir licenças de 

residência e de trabalho válidas. 

Para mais informações, pode contatar com o Gestor de Programas para o Meio 

Ambiente, Mudanças Climáticas e Energia, Sr. Samer Fayadh e Sr. Paulo Júnior 

pelo telefone +258 21 480 300.
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Num contexto de fortes 
divergências entre a co-
munidade jurídica sobre 
o próximo passo após o 

fim do estado de emergência e as 

três prorrogações que se seguiram, 

no dia 05 de Agosto, Filipe Nyu-

si bateu com o martelo e decidiu: 

Moçambique vai ter mais um EE 

e, possivelmente, mais três prorro-

gações.

Vários juristas entendem que, de-

pois de 120 dias, a Constituição 

da República de Moçambique 

(CRM) não dá lugar a um novo 

estado de emergência. Tal, a acon-

tecer, seria uma “fraude à lei fun-

damental” do país.

Um novo estado de emergência, 

consideram, seria tornar um regime 

de excepção em regra e prolongar 

restrições de direitos e liberdades 

fundamentais.

Uma outra corrente de juristas 

defende que, no silêncio da Cons-

tituição da República, é possível 

mais um estado de emergência. 

Uma das vozes que tinha sinaliza-

do nesse sentido é António Boene, 

Presidente da chamada Primeira 

Comissão da Assembleia da Repú-

blica, seguido de um cortejo de ju-

ristas acolitados ao partido Frelimo. 

Defendiam haver espaço na CRM 

para mais um capítulo. 

O anúncio do Conselho de Minis-

tros da submissão duma proposta 

de lei de gestão e redução do risco 

de desastres à Assembleia da Repú-

blica fez muitos acreditarem que o 

chefe de Estado não iria optar por 

um novo estado de emergência, mas 

por um de Calamidade Pública.

Mais 30 dias
Falando esta quarta-feira, Filipe 

Nyusi lançou um olhar ao cená-

rio da covid-19 em Moçambique, 

lembrando que nos últimos dias 

se caracterizou pelo aumento de 

número de infectados, de óbitos e 

alastramento do padrão de trans-

missão. Anotou que graças as me-

didas tomadas atempadamente foi 

possível salvar vidas e o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS). 

Disse que era necessário conjugar 

a manutenção das medidas de pre-

venção e delinear estratégias para 

retoma das actividades económicas, 

“pois temos que aprender a conviver 

com a pandemia”.   

“ (...) Acreditamos que os nossos 

próximos passos se baseiam em 

duas linhas de acção fundamentais. 

A primeira é  a manutenção das 

medidas de prevenção e controlo da 

covid-19 e a segunda é a garantia 

que a vida social e económica tenha 

o seu curso normal”, disse.

Estas duas linhas de acções, prosse-

gue, podem parecer contraditórias, 

mas elas podem decorrer de forma 

simultânea, integrada e comple-

mentar.  

Fez notar que, no quadro das reco-

mendações da OMS,   aconselhado 

pela Comissão Técnico Científica e 

ouvido o Conselho de Estado, bem 

como o Conselho Defesa e Segu-

rança decidiu decretar o estado de 

emergência por mais 30 dias, que  

começa a vigorar a partir da zero 

horas do dia 8 de Agosto com tér-

mino às 23:59 do dia 6 de Setem-

bro.

Sublinhou que “visando evitar a 

existência de um vazio legal e dar 

suporte as medidas de prevenção da 

Covid-19”,  enviou esta quarta-fei-

ra à Assembleia da República dois 

documentos: a proposta de ratifica-

ção do decreto presidencial sobre o 

estado de emergência e a proposta 

de lei de gestão de risco e de desas-

tres por forma a fazer uma revisão 

profunda da lei das calamidades.  

Retoma da economia 
A segunda decisão tomada por 

Nyusi na noite desta quarta-feira 

foi a retoma faseada da economia 

depois de quatro meses de confina-

mento. 

‘‘O alívio das restrições será con-

duzido de forma faseada e com 

critérios dirigidos por cada sector”, 

anotou. 

Nesta senda, comunicou que a 

abertura das actividades irá com-

preender três fases, sendo que 

aquelas que não estiverem contidas 

neste processo serão reguladas por 

um decreto emanado pelo Conse-

lho de Ministros. 

PR volta a impor polémico estado de emergência 

Fase I- actividade de baixo risco e 
deverá iniciar a 18 de Agosto:
  

Retomada  das aulas no ensino supe-

rior; 

Academias  e escolas das Forças de De-

fesa e Segurança; 

Instituições de formação de professo-

res para ensino primário e educação de 

adultos; 

Aulas das instituições do Ensino Téc-

nico Profissional; 

Instituições e Centros de Formação de 

Saúde; 

Centros de Formação Profissional Pú-

blicos. 

Alargamento do número de partici-

pantes em cerimónias fúnebres para 

máximo de 50, excepto se a causa da 

morte for por Covid-19, que deverá 

prevalecer 10 pessoas; 

Retoma dos cultos religiosos que não 

devem exceder 50 pessoas.

Fase II-actividades de médio risco 
que arranca a 1 de Setembro.

Retomada em pleno do Ensino Técni-

co Profissional, isto porque há institui-

ções que ainda não estão prontas e, por 

conseguinte, estarão a concluir os pre-

parativos e até aqui se espera prontas 

para retomar.  

Cinemas,  teatros, casinos, ginásios. 

Escolas de condução e exercícios de 

desporto motorizado. 

Fase III- actividade de alto risco 
que inicia a 1 Outubro

-Início das aulas da 12ª classe. 

Quanto ao ensino pré-escolar, primá-

rio e secundário geral a sua retomada 

está dependente da verificação das 

condições que serão  impostas pelas 

autoridades sanitárias e organismos de 

inspecção obedecendo a tendência da 

pandemia. 

O mesmo princípio se aplica a modali-

dades colectivas. 

Quem ganhou os ajustes 
directos?
Com o voto favorável da bancada parlamen-

tar da Frelimo, a Assembleia da República 

(AR) aprovou, esta terça-feira, o relatório 

do PR sobre o término do estado de emer-

gência.

As bancadas da Renamo e do MDM, oposi-

ção, votaram em bloco contra o documento 

e exigem explicações sobre a alocação dos 

68 mil milhões de meticais gastos em ajus-

tes directos, durante os 120 dias da vigência 

do estado de emergência.

A sessão arrancou com a Renamo a exigir 

a partilha do parecer da Comissão dos As-

suntos Constitucionais, Direitos Humanos 

e Legalidade submetida à Comissão Perma-

nente. 

As chefias das três bancadas tiveram que ne-

gociar com a presidente da AR. 

Na apresentação da resolução que aprova 

o relatório, Ana Rita Sithole, deputada da 

Frelimo, propôs a  inclusão de um terceiro 

artigo, na resolução através do qual se apro-

vou o relatório do PR, um apelo, exortando 

ao cumprimento das medidas de prevenção. 

Esta situação foi criticada pela oposição por 

considerar que se estaria a usurpar as fun-

ções do PR, que tem a prerrogativa de limi-

tar as liberdades fundamentais. O deputado 

da Renamo Ezequiel Gusse lembrou a Ana 

Rita Sithole que as resoluções não levam 

“apelos”, o que obrigou a deputada frelimis-

ta a retirar a sua proposta.

Durante os quatro meses de  vigência do 

estado de emergência, foram realizados 

14.204 processos de contratação pública por 

ajuste directo, correspondendo ao volume 

global de despesa pública de 68 mil milhões 

de meticais. 

A nível do sector de saúde, único em que 

foram mencionados os valores alocados, o 

informe diz que foram registados 110 pro-

cessos por ajuste directo, o que gerou um a 

despesa pública de 3.32 mil milhões de me-

ticais. 

Numa adenda enviada mais tarde, o relató-

rio apresenta a mobilização financeiras jun-

to dos parceiros, que permitiu financiar as 

necessidades que estavam estimadas em 700 

milhões de dólares dos quais apenas foram 

concedidos 340,8 milhões de dólares. 

Deste montante, 309 milhões de dólares fo-

ram concedidos pelo FMI e foram destina-

dos ao apoio directo ao orçamento e balança 

de pagamentos. Quinze milhões de dólares 

são em forma de alívio ao serviço da dívida.

Do total recebido, 309 milhões de dólares, 

o executivo diz ter aplicado mil milhões de 

meticais para o apoio às micro, pequenas e 

médias empresas, através de linhas de cré-

dito. 

Apesar deste triunfalismo, o sector em-

presarial queixa-se do facto de não estar a 

conseguir aceder a este apoio. Igualmente, 

o relatório diz que outros parceiros de coo-

peração concederam um apoio de 16,8 mi-

lhões de dólares de donativos ao sector da 

saúde .  

Ajuste directo facilita negociatas
A bancada parlamentar da Renamo repro-

vou o informe do PR, apontando que en-

ferma de vício de inconstitucionalidade por 

não apresentar  os nomes dos cidadãos atin-

gidos pelas situação do estado de emergên-

cia, bem como das vítimas de baleamento 

pela Policia da República de Moçambique 

(PRM) nas províncias  de Niassa, Sofala e 

Maputo.

A Renamo crítica igualmente o facto de o 

relatório não apresentar detalhes sobre a 

alocação das verbas, nomeadamente os no-

mes das empresas a que foram adjudicados 

serviços, o que foi adquirido, preços e os be-

neficiários dos bens ou serviços. 

Para António Muchanga, deputado da Re-

namo, esta prática facilita negociatas, lesa a 

pátria e finanças as públicas. 

Venâncio Mondlane, também deputado da 

Renamo,  referiu que a realização da despe-

sa pública naquele montante  extrapola os 

limites estabelecidos pelo Parlamento, o que 

equivale dizer que foi violada a lei orçamen-

tal e a Constituição. 

Disse que 68 mil milhões de meticais re-

presentam 30% de toda a receita do esta-

do, bem como 62 % do défice orçamental, 

numa altura em que não foi aprovado um 

orçamento rectificativo. 

Acrescentou ainda que aquele montante 

está acima daquilo que o Estado previa co-

lher dos impostos no presente ano, que era 

de 66 mil milhões de meticais.   

O PR tinha de vir apresentar 
relatório 
Para o MDM, o PR  deveria ter ido à AR 

apresentar o seu relatório, ao invés de se li-

mitar ao simples envio do texto, para depois 

delegar competências. 

Silvério Ronguane, deputado do MDM, 

entende que esta situação não abona a favor 

do desejado respeito e reforço das relações 

institucionais e muito menos para a consi-

deração que se deve ter para com o povo, 

através dos seus dignos representantes. 

O MDM também exigiu informação deta-

lhada sobre o uso dos 68 mil milhões anga-

riados para mitigar os efeitos da propagação 

da Covid-19. 

Lamentou a falta de apoio prometido às mi-

cro, pequenas e médias empresas e o incum-

primento da promessa de redução do IVA 

nas tarifas de água e luz. 

Como era de esperar, a Frelimo considerou 

o informe exaustivo e claro, sublinhando 

que o Governo tomou as medidas neces-

sárias para preservar a vida dos cidadãos e 

evitar o colapso do SNS. 

Para António Niquice, deputado da Freli-

mo, “o Governo foi bem-sucedido”, porque 

cumpriu as recomendações emanadas por 

diversas entidades, como a OMS, comissão 

técnico-científico e o Ministério da Saúde.

Por Argunaldo Nhampossa

Filipe Nyusi anuncia um novo estado de emergência e abertura da economia 
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Numa cerimónia sem gran-

des pompas devido a 

emergência imposta pela 

pandemia da Covid-19, o 

SUSTENTA, um ousado progra-

ma de integração da agricultura 

familiar em cadeias de valor pro-

dutivas, foi, semana passada, for-

malmente colocado em marcha 

na província de Tete, um mega-

projecto que vai albergar todos os 

distritos do país e integrar cerca 

de um milhão de famílias.

O Presidente da República, Filipe 

Nyusi, que lançou o SUSTENTA, 

na margem sul do rio Zambeze, no 
bairro de Chingale, arredores da ci-
dade de Tete, considera o programa 
como crucial e de grande interesse 
estratégico para Moçambique, vin-
cando que o seu Governo quer fazer 
deste projecto “um programa que nos 
traga a independência na produção 
de alimentos no país”. 
No entanto, numa análise intitulada 
“SUSTENTA: uma nova luta de liber-
tação da pobreza”, João Mosca conside-
ra que  integração dos camponeses no 
mercado, e a consequente diferencia-
ção social resultante de um progra-
ma de desenvolvimento e do acesso 
a recursos, deve ser consequência das 
dinâmicas políticas, económicas e 
sociais de cada local, numa base de 
acessibilidades, tão equitativa quanto 
possível, aos recursos, e não de deci-
sões políticas de “cima para baixo”. 
A fase piloto do SUSTENTA, en-
volvendo cinco distritos na Zam-
bézia e igual número na vizinha 
província de Nampula, foi lançado 
em 2017 e, segundo Nyusi, assistiu-
-se a um aumento significativo da 
produção familiar, o que permitiu 

a duplicação da renda familiar em 

78% dos beneficiários, “propiciando 

um bom retorno nos financiamentos 

conseguidos tendo como consequên-

cia efeitos multiplicadores sobre a 

economia das comunidades locais”.

Um milhão de famílias
 Na primeira fase foram igualmente 

abrangidas 9.548 famílias, de peque-

nos agricultores, 91 produtores semi-

-comerciais e 12 agro-industriais. 

Um total de 186. 656 beneficiários 

recebeu assistência à produção, cré-

ditos ao insumo, seguro agrícola e 

duats, no quadro de uma abordagem 

de desenvolvimento integrado sen-

do a destacar a edificação de infra-

-estruturas de suporte de acesso à 

produção. 

“Essa experiência foi positiva, carac-

terizada pelo alto nível de disciplina, 

que permitiu cumprir com os planos 

do SUSTENTA e atingir uma taxa 

de reembolso de 64%. Foi dentro 

deste espírito que assumimos, du-

rante o lançamento da nossa propos-

ta governativa para o quinquénio que 

agora começou, elevar o SUSTEN-

TA a todas as províncias de Moçam-

bique”, realçou. Nyusi assinalou que, 

ao longo dos próximos cinco anos, 

o seu Governo tem “uma ambição 

gigantesca” de integrar um milhão 

de famílias em cadeia de valor pro-

dutiva.

É que, segundo Nyusi, a agricultura 

é o epicentro “da nossa acção go-

vernativa”, daí a importância de um 

realinhamento com um programa de 

infra-estrutura e transporte.

“Temos consciência de que alcançar 

estas metas representa uma mudança 

estrutural na base produtiva nacional, 

mas são acima de tudo os impactos 

projectados sobre o alcance das me-

tas que torna este programa de suma 

importância a nível nacional”.     

Em Moçambique, as zonas rurais re-

presentam 90% do território nacio-

nal e acolhem cerca de 67% da po-

pulação total do país. A agricultura 

familiar representa cerca de 82% da 

economia rural.

País de terra fértil e com enormes 

oportunidades de fertilizar o solo de 

forma orgânica, Moçambique não 

tem conseguido, durante décadas, 

sair do texto constitucional, que de-

fine a agricultura como a base para o 

desenvolvimento do país. 

Porém, o Sustenta, como definiu 

Filipe Nyusi, está alinhado “para ali-

mentar Moçambique rumo a fome 

zero”. 

Segundo o SUSTENTA, o cresci-

mento do sector agrícola com a im-

plementação do programa passará 

dos actuais 2,6%/ano para cerca de 

8.0%/ano. Irá igualmente gerar um 

excedente agrícola comercializável 

de cerca de 92 mil milhões de meti-

cais contra os actuais 34 mil milhões 

de meticais.

Por enquanto, de acordo com o mi-

nistro da Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural, Celso Correia, estão 

disponíveis 700 milhões de dólares 

para animar a actividade agrícola, 

num valor global que pode ultrapas-

sar os dois mil milhões de dólares, 

provenientes de diversificadas fontes 

de financiamento. Recorde-se que 

o Governo de Filipe Nyusi decidiu 

alocar 10% do Orçamento do Estado 

(OE) para agricultura.  

Segundo o documento detalhado 

do programa SUSTENTA, a que o 

SAVANA teve acesso, o investimen-

to médio anual previsto é de 29 mil 

milhões de meticais, dos quais nove 

mil milhões virão do OE e vinte mil 

milhões “de um esforço de mobiliza-

ção de outras fontes”. 

O projecto prevê linhas de crédito 

para o pequeno agricultor integrado, 

produtor semi-comercial, comercial 

e agro-indústria. Para um crédito a 

insumos, o pequeno agricultor, com 

uma área de um a cinco hectares, 

pode beneficiar até 60 mil meticais, a 

uma taxa de juro de 0%, com 12 me-

ses de reembolso. O mesmo agricul-

tor pode igualmente obter um crédi-

to de mecanização de pequena escala 

que ascende a 200 mil meticais, a 

uma taxa de juro de 5%, 36 meses de 

reembolso e oito de carência. 

O produtor semi-comercial, com 

uma área de produção de 5 a 50 hec-

tares, integrando no mínimo 100 pe-

quenos produtores no sistema, pode 

obter um crédito a insumos para pro-

dução e fomento de três milhões de 

meticais, a uma taxa de 0% e reem-

bolso “rotativo anual”. 

O mesmo tipo de produtor tem no 

sistema a possibilidade de aceder a 

um crédito para a mecanização de 

dois milhões de meticais, a uma taxa 

de juro de 5%, para um período de 

reembolso de 60 meses e período de 

carência 12 meses. Um outro crédito 

disponível para este nível é de infra-

-estruturação e ordenamento produ-

tivo da sua área, com um valor de até 

seis milhões de meticais, a uma taxa 

de zero por cento reembolsável em 

120 meses. 

O produtor comercial com uma área 

em produção de mais de 50 hectares, 

com um mínimo de 100 pequenos 

produtores integrados no sistema 

produtivo, pode beneficiar de um 

crédito de até 60 milhões de meti-

cais, para investimento e tesouraria. 

Já para a agro-indústria, um compra-

dor da produção local e fomentador 

de cadeias de valor estratégicas, pode 

aceder a um crédito ao investimento 

no mínimo de 30 milhões de meti-

cais. 

Um dos grandes entraves para o 

acesso ao crédito no sistema finan-

ceiro moçambicano são as garantias 

reais. Contudo, o PCA do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Sus-

tentável (FNDS), Cláudio Borges, 

disse ao SAVANA que a garantia 

será o equipamento constante no 

plano do negócio apresentado pelo 

produtor/investidor. 

Em Moçambique, o DUAT ainda 

não é usado como colateral no acesso 

ao financiamento, o que pode mudar 

com a actual auscultação sobre a po-

lítica nacional de terras aberta recen-

temente.  

O fantasma dos 7 Milhões
Outra das críticas recorrentes sobre 

projectos desta natureza é que par-

te significativa dos valores vão parar 

nos bolsos de figuras que orbitam 

à volta do partido governamental, 

que habitualmente nunca chegam a 

reembolsar, como aconteceu com o 

conhecido projecto dos “7 milhões”, 

durante a administração Guebuza. 

O economista João Mosca conside-

ra que um dos aspectos que poderão 

concorrer para uma melhor imple-

mentação do projecto, constituindo 

também riscos, é a necessidade da 

importância da concepção organi-

zacional e da selecção da estrutura e 

dos técnicos, basear-se no mérito, na 

formação e na residência dos agen-

tes de desenvolvimento e dos exten-

sionistas, evitando-se a politização 

da estrutura funcional do programa 

“como tem acontecido com a rede 

pública de extensão e com os “7 mi-

lhões”. 

Entretanto, num esforço para afastar 

eventuais suspeições, o SUSTENTA 

introduziu uma plataforma digital de 

monitoria e fiscalização que estará 

disponível para consulta pública.  
(Francisco Carmona)

Nova fase envolverá um milhão de famílias na cadeia produtiva 

SUSTENTA ganha novo ímpeto 

Acto de lançamento formal do projecto SUSTENTA na província de Tete.  O 
Presidente Filipe Nyusi, no centro, a  sua direita está o ministro da Agricultura e 

Desenvolvimento Celso Correia e a esquerda, Domingos Viola, governador de Tete

A 
produção do sector priva-
do moçambicano caiu pelo 

quinto mês consecutivo 

em Julho, como reflexo do 

impacto da pandemia da Covid-19,  

refere o Purchase Managers Index 

(PMI) do Standard Bank (SB), 

consultado  esta semana pelo SA-
VANA.

O PMI, que é um inquérito sobre a 

actividade das empresas, nota ainda 

que as novas encomendas diminuí-

ram em Julho ao ritmo mais lento na 

actual conjuntura pandémica.  

“As condições operacionais nas em-

presas do sector privado moçambi-

cano continuaram a deteriorar-se 

em Julho”, refere o documento.

Contudo, o declínio da economia 

abrandou, uma vez que algumas em-

presas começaram a ver uma melho-

ria, após o impacto inicial do novo 

coronavírus.

O Standard Bank avança que os ín-

dices relativos à produção e novas 

encomendas mantiveram-se abaixo 

do limiar do crescimento de 50,0 em 

Julho, enquanto as empresas enfren-

taram constrangimentos, devido às 

restrições impostas pelo Governo.

As empresas indicaram uma fraca 

procura por parte dos clientes, com 

um declínio das encomendas de no-

vos trabalhos pelo quarto mês con-

secutivo.

“Contudo, o declínio mais recente 

foi, sem dúvida, o mais suave deste 

período, uma vez que algumas em-

presas sublinharam que os clientes 

voltaram ao longo do mês”, lê-se no 

texto.

Em Julho, os níveis de produção 

também sofreram a queda mais 

fraca em quatro meses, ao mesmo 

tempo que as empresas observaram 

um declínio mais suave nas novas 

encomendas.

Entretanto, as aquisições de meios 

de produção caíram a um ritmo mo-

derado, o que levou a uma menor 

redução dos níveis de stock.

No início do terceiro trimestre, as 

empresas moçambicanas continua-

ram a perder colaboradores, uma 

situação a que os inquiridos atribuí-

ram às más condições da economia.

Ainda assim, a taxa de perda de pos-

tos de trabalho foi a mais lenta desde 

Abril e, no geral, modesta. 

As empresas notaram ainda uma eli-

minação das encomendas em atraso 

durante o mês de Julho, apesar de 

um ritmo significativamente mais 

lento do que o registado em Junho.

O PMI indica ainda que a pressão 

dos preços diminuiu pelo quarto 

mês consecutivo em Julho, enquanto 

a menor procura de meios de pro-

dução provocou uma queda adicio-

nal dos preços dos fornecedores e as 

empresas continuaram a reduzir os 

salários, devido a um menor cresci-

mento das vendas.

“Entretanto, a pressão das cadeias de 

fornecimento começou a abrandar, 

uma vez que os tempos de entrega 

tiveram o menor prolongamento em 

quatro meses”, refere o inquérito.

Segundo os inquiridos, os preços de 

venda aumentaram pela primeira 

vez desde Abril, devido a um menor 

declínio das vendas.

Contundo, prossegue, o aumento 

geral foi apenas fraccionário.

O panorama relativo à actividade 

futura das empresas moçambicanas 

melhorou gradualmente durante o 

mês de Julho.

O sentimento positivo foi por vezes 

associado ao plano de expansão para 

outras regiões. Em particular, o nível 

de optimismo foi, em grande medi-

da, semelhante à media da série.

Produção em queda pelo quinto mês 
Moçambique
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RESUMO:

Este texto tem dois objectivos: (1) analisar o discurso do Presidente da 
República em Tete, no dia 30 de Julho de 2020 à luz dos enunciados 
do Programa; (2) comparar o SUSTENTA com o ProSAVANA quanto 
à concepção de desenvolvimento (política agrária subjacente), formas 
de actuação do capital, tipo de modernização dos sistemas de produ-
ção, entre outros aspectos.

O SUSTENTA é um programa que pretende ser central na estratégia 
de desenvolvimento agrário e, portanto, necessariamente de longa du-
ração, com uma concepção endógena e integrada de desenvolvimento 
(dos sistemas de produção e entre sectores económicos e sociais) cen-
trado na produção que aumente a renda dos produtores como forma 
de redução/eliminação da pobreza e da subnutrição (importância da 

dos camponeses no mercado e nas cadeias de valor, assente em linhas 

conhecimento e práticas através de agentes locais promotores do de-
senvolvimento.

Destaque Rural nº 95
03 de Agosto de 2020

SUSTENTA: 
UMA NOVA LUTA DE LIBERTAÇÃO DA POBREZA?

João Mosca

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-95/

Quadro 1 
Comparação entre o ProSAVANA e o SUSTETA 

ProSAVANA Sustenta 
Capital externo Capital externo e interno 

Grande propriedade Pequena e média propriedade 

Modernização intensiva (máquinas e químicos). Modernização crescentemente intensiva 

Produção de commodities para exportação 
Bens alimentares para mercado interno (bens da 

cesta básica alimentar) e commodities para 
exportação 

Monocultura Integração de parte do sector familiar nas cadeias 
de valor com domínio do capital nacional 

Domínio vertical das cadeias de valor pelo 
agronegócio internacional 

Sector familiar com integração do campesinato nas 
cadeias de valor com domínio do capital nacional 

Assalariamento (proletarização do campesinato). 
A revisão do Plano Director, o ProSAVANA 
incluía a transformação dos camponeses em 

pequenos e médios agricultores 

Transformação do campesinato em pequenos e 
médio produtores e em semi-proletários (semi-

assalariados) 

Abordagem instrumental centrada na 
desflorestação e não em sistemas de produção e 

práticas sustentáveis 

Possui uma vertente de “salvaguardas ambientais e 
sociais”, assente em práticas agrícolas sustentáveis 

e produção orgânica 

Isolamento institucional, centralização e 
verticalização decisional e exclusão da sociedade 

civil 

Envolvimento governamental a diferentes níveis 
territoriais, elevado grau de descentralização e 

inclusão da sociedade civil 

O SUSTENTA implica reformas importantes nas políticas públicas, 
na concepção de desenvolvimento da economia no seu conjunto. 
Isto é o sucesso do Sustenta depende da capacidade reformista do 
Estado, do tecido produtivo e dos mercados. Uma nova luta de li-
bertação da pobreza. E, … os riscos de desvirtuamento do modelo/

O SUSTENTA deve ter um perspectiva de décadas, não somente 
para a eliminação da pobreza, como para assegurar a transformação 
estrutural da economia.
O Programa SUSTENTA, como programa de desenvolvimento na-
cional da agricultura, foi lançado pelo Presidente da República em 
Tete, no dia 30 de Julho de 2020. Este texto tem dois objectivos: (1) 
analisar o discurso à luz dos enunciados do Programa; (2) comparar 
o SUSTENTA com o ProSAVANA quanto à concepção de desenvol-
vimento (política agrária subjacente), formas de actuação do capi-
tal, tipo de modernização dos sistemas de produção, entre outros 
aspectos. Este último aspecto resulta da percepção de que os dois 
programas não são muito diferentes, opinião não compartida pelo 
autor.
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O programa SUSTENTA teve início em alguns distritos das pro-
víncias da Zambézia (Gurué, Alto Molocué, Ile, Gilé e Mocuba) 
e de Nampula (Mecuburi, Laláua, Ribaué, Malema e Rapale). 
Foi lançado em Fevereiro de 2017, também com um discurso do 
Presidente da República. Ainda não foi feita uma análise sobre 

-
ra existam informações dispersas que, naturalmente, não são 

é assim, fundamentalmente, de comparação das narrativas, em-

em metodologias apropriadas.
A partir de 2020, o programa SUSTENTA será alargado gradual-
mente a todo o país, tornando-se, na realidade, na estratégia de 
desenvolvimento rural. Foi lançado pelo Senhor Presidente da 
República, no dia 30 de Julho de 2020.
Do quadro acima, pode-se retirar a ilação de que o ProSAVA-
NA era um programa de muito longa duração, de ocupação in-
tegral de um vasto território nacional para o desenvolvimento 
de actividades diversas, mas principalmente para a produção e 
exportação de commodities agrícolas para a indústria alimentar 
do Japão, utilizando o Brasil como parceiro utilitário, por razões 
de conhecimento tecnológico (devido às supostas semelhan-
ças com as zonas do PROCEDER) e proximidade linguística. 
O ProSAVANA assentaria em importações massivas de capital, 
tecnologia, técnicos e conhecimento, e exportaria bens agrícolas 
(sobretudo milho e soja). Moçambique contribuiria com terra e 
mão-de-obra baratas.

O SUSTENTA é um programa que pretende ser central na estra-
tégia de desenvolvimento agrário e, portanto, necessariamente 
de longa duração, com uma concepção endógena e integrada 
de desenvolvimento (dos sistemas de produção e entre secto-
res económicos e sociais), centrado na produção que aumente 
a renda dos produtores como forma de redução/eliminação da 
pobreza e da subnutrição (importância da produção de bens ali-

-
neses no mercado e nas cadeias de valor, assente em linhas de 

conhecimento e práticas através de agentes locais promotores 
do desenvolvimento.

Considerando o quadro e os dois parágrafos acima, pode-se de-
preender que, em teoria, os dois programas são bem diferentes 
havendo algumas semelhanças ou graduações diferentes de im-

das explorações, a combinação menos intensiva do capital ver-
sus factor trabalho, a relação entre a produção de commodities 
para exportação e a prioridade do mercado interno, a integração 
nos mercados e, consequentemente, as evoluções dos campone-
ses como classe social.

Analisando o SUSTENTA é importante ressaltar alguns aspectos 
que poderão contribuir para uma melhor implementação, cons-
tituindo também riscos. Destacam-se os seguintes:

-
dia das explorações no processo de fazer emergir os agriculto-
res de pequena e média dimensão, devem resultar do mérito 

capacidade de inovação, acesso a recursos e a insumos e equi-
pamentos), das condições oferecidas numa base de acesso 
competitivo aos recursos.

diferenciação social resultante de um programa de desenvol-
-

nâmicas políticas, económicas e sociais de cada local, numa 
base de acessibilidades, tão equitativa quanto possível, aos re-

-
trutura e dos técnicos, basear-se no mérito, na formação e na 

-
nistas, evitando-se a politização da estrutura funcional do 
programa (como tem acontecido com a rede pública de ex-

-
gia de desenvolvimento, necessitam de estabilidade/conti-
nuidade de longo prazo; porém, como não há programas e 
estratégias perfeitos, é fundamental existir a monitorização 
permanente da implementação e a humildade para a cor-
recção dos erros e falhas e para ajustamentos conforme as 
mudanças de contexto.

-
netárias aduaneiras) devem corresponder à prioridade da 
agricultura que encontra no SUSTENTA, o seu principal 
programa de implementação. 

-
sectorial a diversos níveis territoriais, sendo a gradual, mas 
efectiva, descentralização dos centros de decisão política e 
económica uma necessidade, com o objectivo da aplicação 
do princípio da subsidiariedade. Neste sentido, é importan-
te que exista o planeamento das economias locais assegu-
rando as ligações intersectoriais a partir do território.

desenvolvimento do meio rural requer incentivos para a 

a estruturação dos serviços públicos, a construção e infra-
-estruturas, programas de defesa, conservação e uso susten-
tável da natureza, entre outros aspectos. Por essa razão, são 

sobre a economia local. 

A implementação de um programa da dimensão do SUSTEN-
TA necessita de alianças políticas dentro do sistema do poder 
e capacidade de mobilização de actores empresariais e da so-
ciedade para que, no debate, surjam sinergias e forças con-

certamente de vários tipos, nomeadamente: (1) de posiciona-
mento e disputas de poder; (2) de concepção política e ideoló-
gica sobre o modelo de desenvolvimento; (3) de interesses não 
convergentes ou de graus de benefícios resultantes das prio-
ridades e da alocação territorial, sectorial e entre produtores e 
de agentes económicos de vários sectores.

O SUSTENTA implica reformas importantes nas políticas pú-
blicas, na concepção de desenvolvimento da economia no seu 
conjunto. Isto é, o sucesso do SUSTENTA depende da capaci-
dade reformista do Estado e do tecido produtivo e dos merca-
dos. Uma nova luta de libertação da pobreza. E, … os riscos de 

-

Finalmente o SUSTENTA poderia melhor assegurar a sua vi-

sistematicamente e ao invés de outras, prorrogada sine die.

O SUSTENTA deve ter em perspectiva a criação de exceden-
tes produtivos, de mão-de-obra e de acumulação de capital 
(poupança interna) para o desenvolvimento de outros secto-
res da economia (sobretudo a indústria transformadora), que 
irá criar empregos que absorverão os excedentes de campo-
neses em actividades de maior produtividade e, portanto, de 
maiores salários.  A longo prazo, pode-se assistir a aumentos 

explorações e aumento do tamanho médio das explorações 
agrícolas. Este é o objectivo da transformação estrutural da 
economia que durará, sem dúvida, por várias décadas.
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Continua a pairar muita 
poeira em torno da parce-
la reservada a construção 
do complexo desporti-

vo municipal de Tete. O terreno, 

localizado no bairro Matundo e 

destinado à edificação do está-

dio municipal, foi retalhado, sob 

orientações de César de Carvalho, 

presidente do Conselho Munici-

pal da Cidade de Tete (CMCT), e 

distribuído por altos funcionários 

do Governo e do partido Frelimo 

ao nível da província de Tete.

De acordo com fontes do SA-
VANA , da lista dos beneficiários 

constam os nomes do Primeiro 

Secretário da Frelimo em Tete, 

Fernando Bemane e do próprio 

César de Carvalho.

Semana passada, o edil de Tete 

contactou o SAVANA para negar 

o seu envolvimento na “novela” do 

terreno e acusou o edil cessante, 

Celestino Checanhanza de res-

ponsável pela desanexação. 

Na sua defesa, César de Carvalho 

explicou que, sob ordens de Che-

canhanza, da reserva municipal, 

foi desanexado um total de sete 

hectares de onde 1,75 hectares fo-

ram para David Pereira Júnior; 3,6 

hectares para Luís Filipe da Costa 

Abreu e 1,65 hectares para a em-

presa Zhengyu Peng Jian Zhong.

Para consubstanciar a sua tese, 

César de Carvalho apresentou có-

pia do despacho número 11304/

CMT/SGO/412.3/2018, datado 

de 26 de Outubro de 2018 e assi-

nado por Celestino Checanhanza. 

O documento em alusão comunica 

a desanexação de sete hectares da 

reserva municipal para as entida-

des acima indicadas.

Reacções 
Inconformadas com a situação, as 

partes citadas no imbróglio, vieram 

ao terreiro rebater os argumentos 

de César de Carvalho. Dizem que, 

embora nos documentos conste 14 

hectares, a área desmatada e urba-

nizada, sob ordens de Carvalho,  

foi de 28 hectares, sendo que o 

destino de outros 14 hectares só o 

edil César Carvalho pode explicar.       

Contam que no dia 09 de Julho 

2013, César de Carvalho, em re-

presentação do CMCT e um em-

presário/intermediário de nome 

Rui Manuel de Sousa Melo, ru-

bricaram um Memorando de En-

tendimento (ME) na base da lei 

que rege as parcerias públicas pri-

vadas (PPP) no qual o município 

devia ceder 14 hectares de terra, 

dos quais seis serviriam para a im-

plantação do estádio municipal e 

outras infra-estruturas de apoio e 

o remanescente seria destinado ao 

sector privado. 

Para o município ceder parte do 

terreno, o segundo outorgante 

(sector privado) tinha a responsa-

bilidade de, depois de desbravar 

toda área dos 14 hectares, terra-

Parcela reservada ao estádio municipal de Tete   

Zonas cinzentas que ficaram por aclarar
Por Raul Senda

planar a área destinado ao está-

dio municipal, construir o muro 

de vedação do campo de futebol, 

montar balizas e portões, construir 

a pista de atletismo e revestir com 

tartan para além da edificação de 

bancadas na tribuna.

Na mesma senda, segundo o acor-

do, o sector privado devia construir 

balneários, centros de estágios e 

sala de convívios.

Em contrapartida, o município 

devia passar a certidão da desane-

xação dos sete hectares aos priva-

dos para a viabilização da susten-

tabilidade  financeira do projecto.

Nos termos desse acordo, Rui Ma-

nuel de Sousa Melo foi a busca de 

parceiros e encontrou os empre-

sários David Pereira Júnior, Luís 

Filipe da Costa Abreu e Zhengyu 

Peng Jian Zhong.

Em Setembro de 2013, iniciou-se 

com a implementação do acordo. 

A empreitada arrancou com a des-

matação de 28 hectares em vez de 

14 que constam no Memorando. 

O alargamento da área foi feito a 

pedido de edil César Carvalho.    

Em Fevereiro de 2014, César Car-

valho deixa o município e é substi-

tuído por Celestino Checanhanza.

Em contacto com o SAVANA, 

Luís Filipe da Costa Abreu, um 

dos envolvidos no projecto, con-

tou que, preocupados com o facto 

da nova direcção municipal mos-

trar certo distanciamento, os em-

presários tomaram a iniciativa de 

contactar o município, a fim de se 

inteirar do processo.

“Infelizmente, quando chegámos 

ao município, o ME não consta-

va nos dossiês entregues ao novo 

edil e nem constava nos arquivos 

do município. César de Carvalho 

tinha levado o documento para 

casa”, explica.

Sublinhou que, para fechar a la-

cuna, os empresários foram buscar 

o documento nos seus arquivos 

e entregaram ao município que, 

aceitou prosseguir com o projecto, 

exigindo o cumprimento de todos 

termos previstos no acordo.

“Portanto, o presidente Checa-

nhanza continuou com o projecto 

iniciado pelo seu antecessor no 

âmbito do interesse público”, disse.

Sublinha que, excepto a terra, o 

município não fez nenhum inves-

timento no projecto de construção 

do estádio municipal. Tudo o que 

estava a ser feito resultava de fun-

dos privados. 

Portanto, esclarece, não há espaço 

para o presidente César de Car-

valho dizer que não está a par do 

projecto na medida em que, antes 

do início da desmatação, visitou o 

local com os três empresários e ou-

tros quadros do município, acom-

panhou toda fase de desmatação e 

até pediu que se ampliasse a área 

desmatada de 14 para 28 hectares.

Com a luz verde de Celestino 

Checanhanza para a continuida-

de do projecto, no espaço de seis 

hectares foi erguido o muro de 

vedação, demarcado o espaço de 

campo, montado balizas além da 

construção de balneários.

Implantadas essas infra-estruturas, 

o grupo regressou ao município 

para exigir a outra parte o cumpri-

mento da sua responsabilidade.

Foi nessa senda que, Celestino 

Checanhanza deferiu a desane-

xação dos sete hectares, mas sem 

passar a certidão de desanexação. 

Para completar o processo, Celes-

tino Checanhanza exigiu o cum-

primento, na íntegra, das cláusulas 

do acordo.

Contudo, Celestino Checanhanza 

assina o despacho de desanexação 

no fim do mandato e, mais uma 

vez, deixou o processo pelo meio. 

Abreu frisa que, em Fevereiro de 

2019, César de Carvalho reassume 

a direcção do município e encontra 

o processo em tramitação. 

“Sendo a pessoa que iniciou as 

coisas, a nossa esperança era de 

que, com ele, o nosso expediente 

seria mais célere. Mas debalde. A 

tendência é de nos dificultar. Esta-

mos prontos para terminar com o 

que falta e o município nos passar 

a certidão, mas a outra parte não 

está a mostrar abertura e nem está 

aceitar cumprir com o documento 

que ele mesmo assinou”, lamentou 

o nosso entrevistado.

Luís Filipe da Costa Abreu cita a 

cláusula sete do Memorando que 

refere que: “as partes outorgantes 

declaram expressamente que se 

comprometem a não oferecer, di-

recta ou indirectamente, vantagens 

a terceiros e nem solicitar, pro-

mover ou aceitar, para benefício 

próprio ou de outrem, ofertas com 

propósito de obter julgamento ou 

decisão favorável sobre o objecto 

do presente Memorando de En-

tendimento”.

Portanto, segundo o nosso entre-

vistado, nenhuma das partes en-

volvidas neste negócio devem usar 

a terra para fins que não constem 

no memorado, mas César de Car-

valho invadiu a parte murada, reta-

lhou e distribuiu por várias pessoas 

incluindo a ele mesmo.

“Hoje estamos com dificuldades de 

terminar com as nossas responsa-

bilidades, porque o presidente Cé-

sar invadiu a área dos seis hectares 

destinados ao estádio municipal. 

Se o presidente Carvalho fosse 

honesto, não citaria apenas os nos-

sos nomes, na medida em que não 

somos os únicos beneficiários. De-

via citar também o nome dele, do 

primeiro secretário e de outros vis-

to também beneficiaram-se”, de-

nunciou para depois frisar que “até 

hoje tenho, nos meus estaleiros, os 

portões que deviam ser montados 

no murro de campo, mas que não 

posso executar o trabalho porque a 

área está sendo invadida”. 

Luís Filipe da Costa Abreu subli-

nha que o sector privado, ao nível 

da cidade de Tete, sempre foi par-

ceiro do conselho Municipal. Em 

momentos difíceis como é o caso 

de calamidades apoia o município, 

portanto, a edilidade também deve 

criar condições para boa convivên-

cia.

O incumprimento do ME, da 

parte de César de Carvalho, está 

atrasar os planos daqueles agentes 

económicos e os mesmos não des-

cartam possibilidade de recorrer à 

justiça para a revindicação dos seus 

direitos. 

Alimentar polémicas 
Contactado pelo SAVANA, na 

manhã desta quarta-feira, o as-

sessor jurídico do CMCT, Artur 

Júnior disse que não é interesse da 

edilidade alimentar polémicas em 

jornais e que todo tipo de proble-

ma ou mal entendido deve ser re-

solvido em sede próprio.

Sem responder de forma clara as 

nossas questões, Artur Júnior re-

conheceu que César de Carvalho 

assinou o ME, mas quem imple-

mentou na integra foi Celestino 

Checanhanza. 

Sublinha que, embora tenha actua-

do como órgão de tutela adminis-

trativa com o objectivo de garantir 

a continuidade do serviço público, 

não o inibe de ser responsabilizado 

pelos erros cometidos.

Júnior nega que César de Carva-

lho tenha usurpado a área destina-

do ao complexo desportivo. Acu-

sa a população de ser responsável 

pela invasão do espaço. 

Extracto do acordo assinado, em 2013, por César de Carvalho e Rui Manuel 
de Sousa Melo para desanexação dos sete hectares da parcela destinado ao 

complexo desportivo municipal 

O sonho da cidade de Tete ter um complexo desportivo municipal poderá não se materializar 
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A 
carga que explodiu e ma-
tou mais de 100 pessoas, 
nesta terça-feira, na ca-
pital de Líbano, Beirute, 

podia ter como destino o porto 

da Beira, segundo relata a agên-

cia de notícias norte-americana 

Associated Press (AP). Porém, 

em contacto com o SAVANA, a 

empresa gestora do Porto da Bei-

ra diz desconhecer a operação.  

Ao que o SAVANA apurou, a 

carga era destinada à Fábrica de 

Explosivos na Beira que fabricava 

explosivos por encomenda da mi-

neradora brasileira Vale para usar 

nas suas operações em Tete.

“Normalmente, antes de receber 

um navio, nós somos notificados. 

Neste caso, nunca recebemos ne-

nhuma notificação de um navio 

que vinha ao porto da Beira com 

essas características e carga”, disse 

António Libombo, director-exe-

cutivo adjunto da Cornelder. 

Na sua edição desta quarta-feira, 

a AP refere que com base nos 

cadastros dos navios e nos calen-

dários portuários, o navio tinha 

como destino Moçambique, ten-

do atracado no porto da capital 

do Líbano, Beirute, devido a pro-

blemas mecânicos, em 2013.

Citando m artigo escrito em Ou-

tubro 2015 na publicação especia-

lizada em navegação, a AP refere 

que o navio tinha como destino o 

porto da Beira, mas terá atracado 

no porto de Beirute devido a pro-

blemas mecânicos, tendo a carga 

sido confiscada e armazenada por 

vários anos na capital libanesa. 

As violentas explosões terão tido 

origem em materiais explosivos 

confiscados e armazenados há 

vários anos no Porto da capital 

libanesa.

Duas fortes explosões sucessivas 

sacudiram Beirute na terça-feira, 

causando mais de uma centena 

de mortos e mais de quatro mil 

feridos, segundo o último balanço 

feito pela Cruz Vermelha. Cerca 

de 300 mil pessoas terão ficado 

sem casa devido às explosões, se-

gundo o governador da capital do 

Líbano, Marwan Abboud.

Entre estes materiais está o ni-

trato de amónio, produto que as 

autoridades libanesas apontam 

como a causa provável das explo-

sões. Nitrato de amónio é um fer-

tilizante muito usado nos campos 

agrícolas e também no fabrico de 

explosivos. 

A Al Jazeera cita relatórios ofi-

ciais para revelar que altos di-

rigentes libaneses sabiam que o 

produto estava armazenado no 

O 
chefe do comando norte-
-americano de Operações 
Especiais em África disse, 
nesta terça-feira que os 

ataques em Cabo Delgado têm 
“impressão digital do Estado Islâ-
mico”, manifestando preocupação 
com o acelerar da ameaça terroris-
ta na região.

“Estamos preocupados. Acredita-
mos que há um problema local que 
está a ser aproveitado pelo Estado 
Islâmico. Nos últimos 12 a 18 me-
ses desenvolveram as suas capaci-
dades, tornaram-se mais agressivos 
e usaram técnicas e procedimentos 
comuns em outras partes, nomea-
damente no Médio Oriente, asso-
ciados ao Estado Islâmico”, disse o 
Major-General Dagvin Anderson.
O comandante do Comando de 
Operações Especiais dos Esta-
dos Unidos em África, com sede 
em Kelley Barracks em Estugar-

da, na Alemanha, falava, durante 

uma conferência de imprensa para 

abordar os esforços dos Estados 

Unidos no combate ao terrorismo 

em África durante a pandemia de 

covid-19.

Dagvin Anderson apontou o facto 

de o próprio Estado Islâmico ter 

reivindicado essa ligação, mas con-

siderou, sobretudo, determinantes 

os sinais da organização terrorista 

nas comunicações.

“Vimos publicações e comunica-

ções nos média muito bem feitas e 

que têm a impressão digital e to-

das as marcas do Estado Islâmico”, 

disse.

“Por isso, acreditamos que há uma 

ligação mais profunda, que o Es-

tado Islâmico está envolvido com 

a facção no norte de Moçambique 

e que têm influência”, acrescentou.

O responsável admitiu, no entanto, 

que a extensão dessa influência não 

é ainda totalmente conhecida.

“Estamos a trabalhar com a nossa 

embaixada e com o Governo de 

Moçambique para ter uma ideia 

melhor, perceber como essa amea-

ça se está a desenvolver e o que é 

que isso significa para a região”, 

afirmou.

Para o Major-General Dagvin 

Anderson não há dúvidas de que 

“há actores externos que estão a 

influenciar o conflito e a torná-lo 

mais virulento e perigoso”.

“Já não se trata apenas de um con-

flito local que possa ser resolvido 

apenas pelas autoridades locais. 

Foi inflamado pelo Estado Islâmi-

co, que fornece treino, formação e 

recursos”, considerou.

Dagvin Anderson sublinhou a 

preocupação pela forma como a 

relação entre o movimento rebelde 

local e o Estado Islâmico se está 

a desenvolver, considerando que 

a resposta terá de ser liderada por 

Moçambique, mas envolvendo ou-

tros países e a comunidade inter-

nacional.

“Moçambique tem de tomar a li-

derança, mas é preciso envolver 

vários países na região. Tanzânia, 

Malawi e outros países terão de 

ajudar porque o terrorismo vai 

atravessar fronteiras e procurar re-

fúgio onde puder para continuar a 

destabilizar a região”, disse.

Por outro lado, defendeu, a abor-

dagem à ameaça não deve passar 

apenas por uma resposta militar, 

devendo incluir outras questões 

como o reforço da segurança, reso-

lução dos problemas na origem da 

contestação e promoção do desen-

volvimento económico e de opor-

tunidades para as populações.

“Estas são áreas em que o Gover-

no norte-americano tem estado 

envolvido dando apoio a Mo-

çambique”, disse, indicando como 

exemplo a ajuda norte-americana 

ao país na sequência da destruição 

causada pelos ciclones de 2019.

“Se não dermos essa ajuda, se a 

comunidade internacional não 

se juntar para encontrar uma so-

lução após estas crises, os extre-

mistas violentos irão explorar isso 

e procurar afastar as populações 

dos governos, criando narrativas e 

realidades alternativas. Todas estas 

abordagens têm de ser combinadas 

para promover o contraterroris-

mo”, disse.

Questionado pela agência Lusa 

sobre a possibilidade de uma res-

posta de apoio militar dos Estados 

Unidos ao conflito, Dagvin Ander-

son sustentou que essa seria uma 

“solução de último recurso”.

“Se chegar até nós, como militares, 

significa que as coisas ficaram mui-

to más. Gostaríamos de manter as 

forças militares fora desta questão 

o máximo possível”, disse, adian-

tando que o envolvimento militar 

norte-americano, “sempre em últi-

mo recurso”, passará pela assistên-

cia e apoio às forças locais.

“Mesmo com o envolvimento da 

Al-Qaida ou do Estado Islâmico 

são sempre problemas localizados 

que precisam do conhecimento das 

forças locais. Nós podemos ajudar 

a reforçar as suas capacidades, atra-

vés de formação, equipamentos ou 

treino, dependendo sempre das 

condições no terreno e do nível da 

ameaça”, disse.

Cabo Delgado é desde Outubro 

de 2017 palco de acções de grupos 

armados, que, de acordo com as 

Nações Unidas, forçaram à fuga de 

250.000 pessoas de distritos afec-

tados pela violência, mais a norte 

da província.

A capital provincial, Pemba, tem 

sido o principal refúgio para as 

pessoas que procuram abrigo e se-

gurança em Cabo Delgado, mas há 

quem prefira fugir para outros lu-

gares, incluindo Niassa e Nampula, 

províncias vizinhas.

Carga que explodiu e matou mais de 100 pessoas em Beirute

Cornelder desconhece navio com nitrato de amónio

porto de Beirute há mais de seis 

anos.

A substância terá chegado em 

2013 aos hangares depois de 

um navio, o Rhosus, que seguia 

para Moçambique ter sentido 

dificuldades técnicas, precisando 

de reparações. Impedido de par-

tir pelas autoridades, o navio foi 

abandonado pela empresa a que 

pertencia e pela tripulação.

O nitrato de amónio foi então 

descarregado para o Hangar 12 

do porto, originando pelo menos 

cinco cartas, enviadas entre 2014 

e 2017, pelos funcionários alfan-

degários aos responsáveis judi-

ciais nas quais pediam a retirada 

do produto, mas nunca houve res-

posta até esta segunda-feira.

Segundo Al Jazeera, a 23 de Se-

tembro de 2013, um navio de 

carga, Rhosus, propriedade russa 

com bandeira da Moldávia, par-

tiu do porto de Batumi, capital 

do distrito “Adjaria” no Estado 

da Geórgia, no Mar Negro, com 

2.750 toneladas de “nitrato de 

amónio” transportando-o para 

uma empresa em Moçambique.

O Rhosus, de acordo com infor-

mações do site de rastreamento 

de navios, Fleetmon, estava a ca-

minho de Moçambique.  

Meses depois, em 27 de Junho 

de 2014, o então director da Al-

fândega Libanesa, Shafik Merhi, 

enviou uma carta endereçada a 

um “juiz de Assuntos Urgentes” 

não identificado, pedindo uma 

solução para a carga, de acordo 

com documentos compartilhados 

online.  

Os funcionários aduaneiros en-

viaram pelo menos mais cinco 

cartas nos três anos seguintes, no-

meadamente, em 5 de Dezembro 

de 2014, 6 de Maio de 2015, 20 

de Maio de 2016, 13 de Outu-

bro de 2016 e 27 de Outubro de 

2017 - pedindo orientação. Eles 

propuseram três opções: exportar 

o nitrato de amônio, entregá-lo 

ao exército libanês ou vendê-lo 

à empresa privada de explosivos 

libanesa.

Cabo Delgado tem “impressão digital” do Estado Islâmico
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O 
director do Centro para a 
Democracia e Desenvolvi-
mento (CDD) e coordena-
dor do Fórum de Monitoria 

do Orçamento, Adriano Nuvunga, 
considera que o recurso a empresas de 
segurança privada no conflito armado 
em Cabo Delgado incentiva contratos 
com mercenários e não é uma solução 
final para a violência naquela provín-
cia.
Observando que o Governo moçam-

bicano é manifestamente incapaz de 

erradicar os grupos armados com a 

actual estratégia, Adriano Nuvunga 

assinala que as fragilidades das Forças 

de Defesa e Segurança são causadas 

pela corrupção, que desvia os inves-

timentos canalizados ao sector. O 

desinvestimento deixou o país a de-

pender da força aérea de companhias 

privadas, nota.

Sobre a iniciativa “Resposta à Co-

vid-19 com contas certas”, lançada 

pelo FMO, o académico defende que 

o mecanismo justifica-se pela certeza 

de que o Governo de Filipe Nyusi não 

aprendeu do impacto catastrófico das 

chamadas dívidas ocultas. 

Os processos judiciais por corrupção, 

prossegue, eram parte de uma estra-

gégia para ganhar eleições e não um 

compromisso sério contra esse flage-

lo.

Diz que a solução para a ameaça que 

a Junta Militar da Renamo representa 

para o Acordo de Paz e Reconciliação 

Nacional deve ser negociada.

Em relação ao processo de descentra-

lização, o director do CDD não tem 

dúvidas de que a sociedade moçam-

bicana foi defraudada, porque foi se-

duzida a eleger governadores que não 

governam e que estão secundarizados 

pelos Secretários de Estado (SdE).

 

O Professor foi o rosto da nova inicia-

tiva “Resposta à Covid-19 com contas 

certas”, lançada na semana passada, 

que é uma forma de pressão ao Gover-

no para que seja transparente na ges-

tão das verbas destinadas ao combate 

à Covid-19. O Governo não apren-

deu do impacto devastador das dívi-

das ocultas, quanto à necessidade de 

transparência na gestão dos recursos?

Claro que o Governo não aprendeu 

com as dívidas ocultas. Na verdade, 

elas foram uma acção pensada, inten-

cional, para defraudar os moçambica-

nos, para espoliar o Estado. E isso não 

foi um erro, como também é algo que 

corresponde a um padrão da relação 

entre a elite da Frelimo e o Estado. O 

que mudou foram apenas a quantidade 

das somas envolvidas. Veja-se que isso 

se afigura um padrão que vem des-

de os primórdios até à economia de 

mercado e isto é algo que corresponde 

a esse padrão. Neste sentido, a pande-

mia da Covid-19, em toda a África, e 

em Moçambique, é olhada como uma 

oportunidade para o enriquecimen-

to ou a oportunidade para a busca de 

rendas gordas. É por este motivo que 

o Governo estava silencioso desde que 

recebeu o dinheiro dos parceiros. Ora, 

este assunto ficaria silencioso, pelo que 

a iniciativa denominada “Resposta à 

Covid-19 com contas certas” visa jus-

tamente assegurar que o Governo dis-

ponibilize a informação sobre quanto 

recebeu dos parceiros. Esta é apenas a 

primeira fase desta iniciativa, pois as 

fases seguintes serão para saber quais 

empresas se beneficiaram destes con-

tratos em forma de ajuste directo, para 

que tipos de serviços, para que zonas 

e locais, qual a qualidade dos serviços 

disponibilizados à população, e até que 

ponto o serviço prestado corresponde 

ao dinheiro gasto. Por isso, a iniciativa 

chama-se “Contas Certas”.

O facto de o Presidente da República 

ter disponibilizado à Assembleia da 

República o balanço financeiro das 

ajudas recebidas dos parceiros exter-

nos para o combate à Covid-19 não 

é uma prova de compromisso com a 

transparência na gestão da crise pan-

démica?

O Governo disponibilizou essa infor-

mação sobre a parte dos dinheiros em 

adenda, isto é, após termos vindo a pú-

blico e exercer pressão referente ao facto 

de que esta informação estava em falta. 

Contudo, note-se que esta é a parte 

inicial, a de dizer quanto recebeu. Para 

nós, o mais importante é dizer o que se 

fez com o dinheiro. Isso será a demons-

tração de uma verdadeira transparência 

por parte do Presidente da República, 

ao mostrar o que se fez com esse di-

nheiro. Isso sim, quando se mostra o 

que se fez com o dinheiro. E, neste mo-

mento, mostrou-se a parte mais simples 

e fácil, pois bem, sabe, também, que nós 

poderíamos buscar esta informação dos 

parceiros, pelo que esta parte não revela 

absolutamente coisa alguma neste mo-

mento. A parte essencial é sabermos o 

que se fez, quem são essas pessoas que 

se beneficiaram deste dinheiro. Aí, sim, 

você irá compreender que se trata de 

mesmas pessoas que desde sempre se 

beneficiaram nestes processos. Basta 

termos esta informação, vamos mostrar 

que são os mesmos.

Ajustes directos 
O FMO, do qual o Professor é coor-

denador, criticou duramente o recur-

so ao ajuste directo na adjudicação de 

obras para infra-estruturas de sanea-

mento nas escolas face à Covid-19, 

porque entende que esse mecanismo 

tem sido usado como esquema para a 

corrupção. A emergência e urgência 

provocadas pela Covid-19 não justi-

ficam o ajuste directo? Defendem um 

concurso público mesmo para uma 

conjuntura dramática como a causada 

pelo novo coronavírus?

Relativamente ao ajuste directo, em 

clara violação, por causa dos montantes 

envolvidos, está-se aqui a falar de uma 

média de 20 milhões de meticais por 

contrato, em forma de ajuste directo. O 

primeiro dado é que isso viola a lei do 

procurement público. O segundo dado, 

igualmente importante, é que se com-

preendendo claramente que se trata de 

uma emergência, seria possível enten-

der, contudo, o problema é que os níveis 

de confiança que a população tem no 

Governo e na administração pública 

estão nos mínimos possíveis. Após as 

dívidas ocultas e as eleições bastan-

te problemáticas que se realizaram no 

ano passado, ficou claro que este Go-

verno não goza de confiança perante a 

população. Por isso, o ajuste directo é 

visto como a oficialização da corrupção 

a qual beneficia justamente os mesmos 

indivíduos que historicamente vêm-

-se beneficiando da expropriação do 

Estado. Neste sentido, enquanto não 

defendemos um concurso público, de-

fendemos a participação e criação de 

comissões com indivíduos indepen-

dentes. O problema é que estamos a 

falar de ajuste directo sendo feito pelos 

mesmos indivíduos da administração 

pública os quais não gozam de confian-

ça pública. Era preciso que se criassem 

mecanismos por via de uma governa-

ção participativa e inclusiva que tivesse 

controlos externos por parte da socie-

dade civil e de outros actores, incluindo 

a Ordem dos Advogados, entre outros, 

para assegurar que o procurement, esse 

ajuste directo, ainda que seja em con-

tramão à legislação, por causa do tempo 

de emergência, todavia,  que não fira o 

objectivo referente aos desvios, que não 

se entreguem esses contratos aos mes-

mos indivíduos de má-fé que não vão 

prestar os serviços, mas que apenas vão 

levar o dinheiro para o uso próprio. 

Ora, Moçambique está prenhe de 

exemplos desta natureza, que são os 

mesmos indivíduos, conhecidos, que re-

cebem o dinheiro do Estado, não pres-

tam serviços, entrementes continuam a 

beneficiar-se destes serviços. É disto de 

que estamos a falar neste contexto.

As críticas ao executivo e às institui-

ções do Estado, acusando-as de inér-

cia no combate à corrupção não são 

injustas, tendo em conta os inúmeros 

julgamentos que têm acontecido nos 

últimos anos, envolvendo até antigos 

governantes? As dívidas ocultas po-

derão ser julgadas este ano, o antigo 

ministro dos Transportes e Comuni-

cações Paulo Zucula está na barra do 

tribunal no caso “Embraer” e já foi 

condenado num outro, tivemos o jul-

gamento do “Caso INSS”, entre tan-

tos outros. Ou seja, não faltam exem-

plos de casos julgados por corrupção. 

Claramente que não são injustas. A 

corrupção, no nosso país, é endémica 

e sistémica, ao mesmo tempo. Existem 

pontos onde mais se manifestam, po-

rém, ela está na base do Estado. Está em 

cada um dos ossos e músculos do Esta-

do, por isso, o seu sentido sistémico. Ela 

atingiu a medula, a espinha dorsal, e é 

por assim dizer que se tornou a regra do 

jogo. É importante que se julguem pes-

soas como Zucula. Contudo, no caso 

moçambicano, a pergunta é: porquê uns 

e não outros? Porque daquilo que é o 

Estado moçambicano, os grandes diri-

gentes da Frelimo, com raríssimas ex-

cepções, estão todos envolvidos em ca-

sos de corrupção, sejam conhecidos ou 

não conhecidos, mas o Estado conhece-

-os. São conhecidos aqueles casos que 

conseguimos fazer a denúncia, que a 

sociedade civil consegue fazer a denún-

cia, que a imprensa consegue fazer a de-

núncia. E, neste sentido, tem sido uma 

contribuição grandíssima da imprensa e 

da sociedade civil, seja ao nível nacio-

nal, ou nas províncias, para denunciar 

Cabo Delgado

Por Ricardo Mudaukane

Acordo de reconciliação 
nacional
Faz já um ano após a assinatura do 

Acordo de Paz e Reconciliação Nacio-

nal entre o Presidente da República e 

o líder da Renamo, a 06 de Agosto de 

2019. Já foram abrangidos pelo pro-

cesso de Desarmamento, Desmobili-

zação e Reintegração (DDR) mais de 

500 dos mais de 5.000 guerrilheiros da 

Renamo e desactivadas algumas ba-

ses. Estes desenvolvimentos são prova 

de que o acordo está a ser cumprido?

É importante o que está a acontecer em 

torno dos Acordo de Paz e Reconcilia-

ção Nacional. Nota-se uma coisa. É a 

primeira vez desde que Moçambique 

está neste processo de eleições fraudu-

lentas e do processo de paz, sem o de-

vido comprometimento, realizam-se as 

eleições e, logo a seguir, dá-se o segui-

mento ao processo de paz. Portanto, o 

DDR quebra o passado por justamente 

ser aquele em que após as eleições frau-

dulentas do tamanho das que tivemos 

em 2019, o país não esteja a registar as 

confusões e manifestações que se ve-

rificavam habitualmente, todavia, está 

a seguir o caminho de reconciliação. 

Ora, um processo de reconciliação, nes-

te tempo, é muito mais difícil do que 

era no passado, e já digo porquê. No 

passado, ainda se estava em posição de 

maior incerteza. De parte a parte, havia 

mais respeito mútuo, porque se acabava 

de assinar um grande acordo que deu 

o término de uma guerra onde mor-

reram muitas pessoas, onde se tinha 

demonstrado, no campo de batalha, a 

capacidade e intenção de cada lado de 

disparar para matar, onde o Estado não 

casos de corrupção. Então, não é injus-

to. Aliás, as dívidas ocultas são o ponto 

mais alto, porém, existem outros casos 

gravíssimos de corrupção que estão es-

condidos aqui. Por isso, se olhar para a 

dinâmica anti-corrupção que houve, a 

anteceder às eleições do ano passado, 

toda a gente estava com medo de ser 

presa. Até os juízes tinham medo de se-

rem presos, devido ao seu envolvimento 

em casos de corrupção. Procuradores 

tinham medo de ser presos por causa de 

corrupção. Em toda a cadeia de gover-

nação, até ministros tinham medo de 

ser presos pela dinâmica que se tinha 

introduzido. Contudo, era apenas uma 

dinâmica eleitoral e agora estamos aqui, 

onde tudo voltou ao normal e a corrup-

ção voltou a ser a regra do jogo. E por 

se tratar do segundo mandato de Nyusi, 

estão a pilhar o Estado. Se elaboram 

políticas públicas é apenas para colocar 

areia nos olhos das pessoas, de modo a 

expropriar, distribuir contratos e extrair 

dinheiro. Moçambique é um Estado 

corrupto, porque os grandes chefes, os 

libertadores, corromperam-no e o mes-

mo passa a funcionar dentro de lógicas 

de corrupção. Quando surgem chefes 

como Rogério Zandamela, governador 

do Banco de Moçambique, a liderar um 

trabalho importantíssimo – o de colo-

car as coisas no lugar – você vê as mani-

festações diárias contra Zandamela. É 

porque está a fazer um bom trabalho, é 

porque ele é um outsider deste sistema 

corrupto. Então, não são injustas. Neste 

momento, são poucas as críticas e o tra-

balho que fazemos não corresponde à 

magnitude do fenómeno de corrupção 

em Moçambique.
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tinha um controlo efectivo do território 
ao nível micro, e a Renamo tinha con-
trolo de uma parte do território, pelo 
que havia força considerável de parte a 
parte. Com o tempo, muita coisa mu-
dou. E uma coisa marcante que mudou 
é o facto de o Estado moçambicano se 
implantou como nunca se tinha im-
plantado ao nível micro do território 
nacional. Ora, com os desenvolvimen-
tos havidos, e com o aburguesamento 
da Frelimo, registou-se mais arrogância 
se comparada com a anterior. Por ou-
tro lado, houve um empobrecimento da 
Renamo, que ficou reduzida a uma uni-
dade pequena, ficando-se, assim, numa 
realidade da existência de um David e 
um Golias. E, neste sentido, esta di-
nâmica de forças, às vezes, impediu 
avanços significativos. Ora, agora esta-
mos diante de novos actores: temos o 
presidente Nyusi, de um lado, e Ossufo 
Momade, de outro, as quais são pessoas 
com características diferentes dos seus 
antecessores. Pelo que, este processo 
está a avançar, e é bom que as Nações 
Unidas estejam presentes através do 
embaixador Mirko Manzoni, a liderar 
directamente o processo. Assim, o pro-
cesso está a avançar ao ritmo, também, 
da má governação do país, porque este 
processo deveria ser um processo mais 
inclusivo e mais entregue à sociedade, e 
deveria ter saído do binómio Frelimo e 
Renamo. Já deveria ser um processo da 
sociedade, contudo, pela má qualidade 
da governação, ainda, continua restrito 
a estes dois antigos beligerantes que 
capturaram o Estado e as instituições 
do Estado, particularmente a Assem-
bleia da República, sem espaço adequa-
do para uma participação substantiva, 
senão uma participação marginaliza-

dora similar a que vemos actualmente. 
Então, tudo está a andar a este ritmo, 
sem a clara compreensão por parte da 
sociedade no que respeita aos nós de 
estrangulamento. Portanto, trata-se de 
um processo que está ao ritmo da má 
governação do Estado Moçambicano.
O surgimento da Junta Militar da Re-
namo e as acções armadas que prota-
goniza na região centro do país são a 
principal ameaça ao acordo?
A Junta Militar da Renamo é, clara-
mente, uma força importantíssima nes-
te domínio da implementação do DDR 
e a forma como se tem estado a tentar 
gerir a Junta Militar, a olhar pela recente 
entrevista de Mariano Nyongo, parece-
-me que não seja a forma correcta, pois 
Mariano Nyongo não legitima a actual 
liderança da Renamo e parece que isso 
seja uma opinião partilhada por muitas 
pessoas dentro da Renamo. Ora, isso é 
problemático e muito sério, visto que a 
natureza das juntas militares em outros 
países não tem sido similar à do nosso 
país. Este tipo de Junta Militar é muito 
problemático e sério, ao mesmo tempo, 
no sentido em que coloca em causa um 
processo importantíssimo como o do 
DDR, pelo que se impunha aqui um 
diálogo um pouco mais aberto.
Como é que se pode resolver essa 
ameaça?
A solução da Junta Militar passa por 
uma maior abertura do processo mo-
çambicano do encerramento da guerra 
civil. A questão é ver até que ponto o 
DDR responde ao modelo ansiado pe-
los moçambicanos para o término da 
guerra civil. Esta guerra foi trucidante 
para a sociedade, as pessoas e comu-
nidades, bem como afectou a natureza 
do Estado em Moçambique, durou 16 
anos, tem e deixou muitas sequelas. A 
questão central é: será o DDR, na for-
ma como está a ser implementado, a 
forma correcta para o término da guer-
ra de 16 anos? Será que o processo de 
descentralização esgota, absorve a dinâ-
mica, o turbilhão político e o mosaico 
político nacional? Porque o entendi-
mento que se tinha é o de que era pre-
ciso uma abordagem de uma descen-
tralização que absorvesse o pluralismo 
político, e até étnico e linguístico, entre 
outros. Será que isso se consegue fazer? 
Olha, eu penso que neste momento 
está a caminhar-se para uma paralisia, 
e a questão é que será que o DDR vai 
resolver o problema como se espera que 
se busque por uma solução. Se calhar, 
sim, ou se calhar, não. Todavia, há clara-
mente uma reclamação de mais espaço 
para a participação da sociedade civil 
independente, e não o que se tem visto, 
trazer-se uma sociedade civil seguidista, 
simplesmente para se dizer que se está a 
incluir a participação da sociedade civil. 
Deve haver uma abertura e ver se o mo-
delo de governação de hoje corresponde 
ao ansiado pelos moçambicanos, como 
forma de término da guerra civil.
Que impacto terá para o sucesso do 
acordo e para a política nacional o fac-
to de o presidente da Renamo ter acei-
tado o estatuto de líder da oposição, 

ter integrado o Conselho do Estado, 

Os primeiros meses de descentralização em 
curso mostram-nos que temos uma ver-
dadeira descentralização ou o processo 
emperrou, em parte, por causa da confu-

são na relação entre os governadores e os secretários 

provinciais?

O processo de descentralização em curso é uma de-

cepção, porque vai na contramão em relação ao pro-

cesso moçambicano de democratização do país, do 

processo moçambicano da reforma e consolidação 

do Estado de direito democrático, vai na contramão à 

consolidação da administração pública e do princípio 

de subsidiariedade, vai na contramão ao processo mo-

çambicano ao desenvolvimento de uma governação 

inclusiva-participativa. Este processo, na forma como 

se implementa, é simplesmente inaceitável levar as 

pessoas para irem votar num governador para depois 

o mesmo ser secundarizado pelo secretário de estado 

nomeado pelo Presidente. Este processo é inaceitável. 

E não respeita a consciência pública dos moçambi-

canos em relação à democracia e a governação. Ora, 

tendo já assistido a um processo de re-centralização, 

um processo de diminuição de espaços democráticos 

das autarquias locais, que já iniciou de uma manei-

ra muita amputadora da democracia. Entrementes, o 

processo deste ano é simplesmente inaceitavelmente 

não democrático e se deve-se parar com este processo. 

A Frelimo deve rever este processo e permitir que os 

governadores possam de facto serem governadores e 

que os secretários de Estado sejam pessoas que fazem 

os seus trabalhos à luz do que a Constituição da Re-

pública estabelece. É inaceitável a situação que se vive 

hoje, de termos governadores por nós eleitos, todavia 

que estejam a ser secundarizados e marginalizados 

por um partido que não está à altura dos desafios de 

uma governação democrática, descentralizada, eman-

cipadora e proporcionadora de desenvolvimento.

A Frelimo emitiu há dias directivas no protocolo do 

partido que colocam o governador acima do secre-

tário do Estado nas reuniões do partido. Mas nas 

cerimónias do Estado e na governação provincial o 

que se vêem é um maior poder e protagonismo do 

secretário do Estado. Como é que se explica esta 

dualidade?

A actual distribuição de competências foi feita atra-

vés dos decretos do Presidente da República e não 

por directivas da Frelimo. Foram decretos do Presi-

dente da República à luz dos poderes que lhes são 

conferidos pela Constituição da República. Não são 

poderes que lhes são conferidos pelos estatutos da 

Frelimo. Pelo que, não vamos confundir as coisas 

neste âmbito. Quem deve revogar os decretos é o 

próprio Presidente da República, para se reconciliar 

com a Constituição da República. As directivas da 

Frelimo são importantes para a Frelimo, porém no 

quadro da descentralização é o Presidente que emitiu 

a orientação que está a ser cumprida neste momento. 

É verdade que isto agride a Frelimo e está claro que 

o Presidente da República está em contramão às di-

rectivas da Frelimo. Ainda, está claro que, sobre este 

assunto, há uma bicefalia, aquilo que a Frelimo quer 

ver nos seus governadores que foram eleitos num mo-

vimento mobilizado pela própria Frelimo, contudo há 

aquilo que o Presidente está a fazer que é colocar os 

Secretários do Estado, que foram nomeados por ele. 

O que nós queremos ver como Estado e como socie-

dade é o imperativo constitucional, o qual obriga que 

o governador seja a figura número um na província 

e não o secretário do Estado. Pelo que, a existência 

da figura do Secretário do Estado é redundante, uma 

duplicação desnecessária, um despesismo dos recur-

sos de que o Estado não tem, mas tendo que existir, 

fica ali com tarefas de verificação em função do que 

está estabelecido na lei. Este actual figurino vai em 

contramão e agride ao estado de espírito dos moçam-

bicanos e deve, por isso, ser rapidamente revogado 

para permitir que os governadores possam de facto 

liderar, governar e exercer o espaço que a Constitui-

ção lhes estabelece.

Os raptos estão a ser um cancro difícil de extirpar. 

A criminalidade organizada infiltrou-se na polícia, 

principalmente no Serviço Nacional de Investiga-

ção Criminal.

O crime organizado tomou de assalto o estado mo-

çambicano, e a polícia, em particular. Mas isto não é 

novo. Vem lá desde os tempos do Presidente Chissa-

no, pelo menos desde a altura que acompanho estes 

processos. A questão inicial foi a da droga. Portanto, 

Moçambique hoje é um Estado movimentado por 

uma economia elitista da droga. Trata-se de um sector 

importantíssimo da droga que controla o Estado mo-

çambicano. Você vê hotéis a emergirem, casas de luxo 

a surgirem por tudo quanto é canto, ao nível nacional, 

isso é lavagem de dinheiro sujo que vem das drogas. 

O antigo procurador-geral da República, o juiz Pauli-

no, conhece muito bem este dossier e acredito que esta 

seja uma das razões pela qual ele decidiu abandonar o 

cargo. Ele conhece muito bem este dossier e já denun-

ciou isso e o Estado nada fez. Assim, depois o crime 

organizado se ramificou para os raptos. Isso é tam-

bém um negócio que as más línguas na sociedade di-

zem ser controlado por altas patentes da polícia e al-

gumas delas ocupam posições de destaque no partido. 

Esta é apenas uma dimensão. A outra dimensão é que 

a Frelimo aceita e recebe dinheiro ilícito de pessoas 

que claramente não têm negócio limpo conhecido. A 

relação que a Frelimo tem hoje com alguns sectores 

do comércio em Nampula, aqui em Maputo e outros 

lugares tem dinâmicas internacionais de tráfico bas-

tante organizado que a Frelimo conhece, no entanto, 

os grandes chefes da Frelimo aceitam receber este di-

nheiro. Então, isso tomou o Estado moçambicano e é 

um erro que a Frelimo está a cometer. E nós, os nossos 

filhos e netos, vamos pagar muito caro por tudo isso. 

Houve posicionamentos muito claros do Presidente 

Chissano. Uma das grandes coisas importantíssimas 

que Joaquim Chissano fez, esse homem de Chibuto, 

foi negar receber o dinheiro ilícito da droga. Nós sa-

bemos que ele deixou isso acontecer, mas ele, como 

chefe da Frelimo e do Estado, negou receber isso. É 

deste tipo de posição que nós queremos dos nossos 

grandes chefes. Mas, com o tempo, isso se perdeu e 

permitiu que chegássemos ao estado de coisas como 

estamos actualmente.

Governadores não estão 
a governar

Continua na pág.  16
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não ter regressado às matas 

após as eleições gerais de Outubro 

do ano passado e o partido ter ocu-

pado os seus assentos na AR e nas 

assembleias provinciais sem con-

trovérsia, tendo em conta que o seu 

antecessor Afonso Dhlakama agia 

de modo diferente?

O impacto que a dinâmica desta 

Renamo pode ter, justamente por se 

compreender a dinâmica da socie-

dade, esta orientação da Renamo de 

hoje pode não estar a corresponder 

adequadamente aos anseios de um 

Estado que se abre para mais parti-

lha, o que tem faltado sistematica-

mente. Moçambique é um Estado 

onde o sistema eleitoral é propor-

cional, no entanto, na realidade, o 

segundo partido, para além de eleger 

os deputados, fica sem coisa alguma. 

Trata-se, de facto, de um Estado em 

que the winner takes it all. E isso vai 

contra aquilo que é o sentimento po-

pular de maior partilha do Estado, 

das posições sobre os recursos do Es-

tado e da governação disso. Quando 

se fala de partilha, não se fala de par-

tilha de ter deputados apenas, mas de 

partilha na governação dos recursos. 

E pensa-se, por exemplo, que os re-

sultados eleitorais de 2019, ao nível 

provincial, não correspondem aquilo 

que é o sentimento popular. Pode se 

trazer qualquer justificação de estu-

dos mal feitos para mostrar que não, 

ou que a população votou desta ou 

daquela maneira, entretanto, isso não 

corresponde àquilo que é a dinâmica, 

particularmente, da gente da zona 

centro do país. Então, as consequên-

cias disto podem ser a transformação 

da Junta Militar numa força política. 

É o que pode acontecer, dado a este 

aparente desligamento da dinâmica 

desta Renamo em relação aos an-

seios das gentes da zona centro do 

país. Observe, por exemplo, que Os-

sufo Momade não foi fazer campa-

nha eleitoral em algumas províncias 

da zona centro do país. Como você 

explica que o líder da Renamo, que 

historicamente se originou na zona 

centro do país, correspondendo ao 

legado deixado pela luta de liberta-

ção nacional, a qual foi fracturante, 

e a Renamo anichou-se nesta frac-

tura trazida pela luta de libertação 

nacional, e hoje, este líder não vai 

fazer campanha em algumas provín-

cias da zona centro do país. Talvez 

seja isto que instigue ou dê  forças à 

Junta Militar, ainda que condenemos 

o ataque contra civis e os meios das 

pessoas, uma vez que na actual or-

dem de política nacional não se pode 

utilizar a força das armas para con-

quistar objectivo político de qualquer 

natureza. Ainda que condenemos 

isso, todavia compreendemos que 

a força da Junta Militar pode estar 

relacionada ao desenraizamento da 

Renamo em relação às suas origens 

e pode, como consequência, traduzir-

-se numa Junta militar que avance 

para um sentido mais político.

Governo é incapaz em 
Cabo Delgado
O Governo moçambicano é inca-

paz de acabar com a violência do 

grupo ou grupos armados em Cabo 

Delgado?

De facto, fica claro que o Governo 

é incapaz de acabar com a violência 

dos grupos armados em Cabo Del-

gado. Isso está a ficar claro. Já passam 

aproximadamente três anos e os ata-

ques estão a assumir uma proporção 

mais frequente, agressiva e ousada. 

Era impensável que, nesta altura de 

consolidação do Estado moçambica-

no, houvesse um grupo que desafias-

se o Estado a ponto de tomar vilas e 

sedes distritais da forma como estes 

grupos de insurgentes estão a fazer 

em Cabo Delgado. Isso era impensá-

vel. Ora, há muitas coisas em jogo em 

tudo isso. Falamos de Estado, mas, na 

verdade, neste caso em particular, es-

tamos a falar da Frelimo. A Frelimo 

enfrenta esta situação numa altura 

em que os libertadores da pátria co-

meteram uma atrocidade como a das 

dívidas ocultas. Estávamos numa al-

tura em que o país estava a caminhar 

bem. Este golpe é um golpe que foi 

longe demais. Este é o primeiro pon-

to. Ora, o segundo ponto é a tentati-

va de privatização da segurança e de 

espaços da soberania nacional. Sim, 

porque existem grupos que se prepa-

ravam para providenciar segurança 

às empresas fazendo trabalho que é 

feito pelo Estado moçambicano; e 

aqui, o exército moçambicano ficou 

chamuscado e deixou de ser aquele 

exército temido, respeitado e apoiado 

que representava os anseios da popu-

lação. Fica a ideia de que o mesmo 

fora utilizado para todo tipo de actos 

de procurement para enriquecimento 

ilícito. Então, a Frelimo e o Estado 

moçambicano estão na sua fase mais 

frágil, apesar dos desenvolvimentos 

e dos recursos naturais abundantes. 

Fica clara a ideia de que enquanto, 

por um lado, a Frelimo capturou o 

Estado, há dentro da Frelimo uma 

outra captura. E isto tudo joga con-

tra a capacidade de o Estado, não 

somente a de enfrentar os grupos de 

insurgentes, mas também a de mobi-

lizar a população e a nação conforme 

sempre foi a tradição da Frelimo. A 

capacidade de mobilização genuína 

da Frelimo ficou esgotada pelas dívi-

das ocultas, pela corrupção que des-

trói a nação e a capacidade produtiva 

coloca em causa o futuro da nossa 

nação. Penso que seja este conjunto 

de coisas que fragiliza a capacidade 

do Estado e a corrupção que se ani-

chou naquilo que é o Estado e as for-

ças de defesa e segurança no nosso 

país, por isso mesmo é que tem sido 

incapaz.

Como olha para o silêncio do Go-

verno em relação ao envolvimen-

to de mercenários no conflito em 

Cabo Delgado?

O livro “O Príncipe” de Nicolau Ma-

quiavel, no seu capítulo 12, versa 

sobre os soldados e os mercenários. 

Maquiavel, na última parte deste 

capítulo, refere que foi o recurso aos 

mercenários que conduziu a Itália à 

escravidão e ao vitupério. Para dizer 

justamente que o uso dos merce-

nários vai em contramão à ordem 

política global actual e da vontade 

geral em África, no quadro das leis 

da SADC e no quadro da União 

Africana, por isso se compreende o 

silêncio. Contudo, é preciso ver que 

na situação em que se encontra o 

Governo, onde o contrato com os 

mercenários não é discutido na As-

sembleia da República e os deputa-

dos aceitam isso. Compreenda-se 

uma coisa: são os mesmos deputados 

da Assembleia da República que re-

clamam o pagamento de mordomias, 

de ajudas de custos, de sustos, de sor-

risos, de dança e de todo tipo de coi-

sas que reclamam, mesmo assim, eles 

são incapazes de exigir os contratos 

com os mercenários em Cabo Delga-

do. E, como se sabe, os mercenários 

nunca são a solução. Na verdade, eles 

são a solução por um momento, mas 

logo a seguir, eles são o problema. No 

Congo, por exemplo, aquele país se 

encontra naquela condição por causa 

da presença de mercenários zimba-

bweanos que pilharam naquele país. 

Eles foram ao Congo para ajudar a 

Kabila para se manter no poder e 

aquele entregou os recursos naturais, 

minerais e aluviais como pagamento. 

Eles pilharam mais do que resolve-

ram. Veja como está o Congo hoje. 

Veja todos os países que utilizaram 

os mercenários, onde eles estão ac-

tualmente? Sendo certo sempre de 

que os contratos com os mercená-

rios dão espaço para a corrupção e 

isso que pode ser um incentivo para 

aqueles que assinam os contratos 

a continuar com os contratos. Daí 

também o silêncio e o facto de se le-

var ao tribunal aqueles jornalistas que 

têm acesso a esta informação as quais 

querem colocá-la ao domínio do pú-

blico. Isso revela uma má governação, 

ou seja, a situação do envolvimento e 

o silêncio em relação aos mercenários 

em Cabo Delgado.

A opção pelos mercenários tem sido 
criticada, mas parece estar a dar re-
sultados, pelo menos, por enquanto. 
Parece que, se o Governo não tivesse 
recorrido à força aérea dos merce-

um problema que impede a explora-

ção de outras opções menos proble-

máticas, no sentido de serem mais 

responsabilizáveis em termos de 

governação e do seu enquadramento 

naquilo que se afigura o sistema à luz 

da lei internacional. Pelo que, prova-

velmente, a opção pelos mercenários 

seja um problema.

A dependência da capacidade aérea 

dos mercenários em Cabo Delgado é 

o resultado do desinvestimento e da 

negligência do Estado em relação ao 

ramo da Força Aérea?

A dependência da capacidade aérea 

dos mercenários em Cabo Delgado 

é o resultado claramente da corrup-

ção. E veja-se que não se compreen-

de como é que tanto o dinheiro que 

foi gasto, que se diz ter sido gasto 

para o apetrechamento do exército, 

os tais meios não estejam cá para 

serem utilizados. Por exemplo, para 

quem levanta o voo em Mavalane, 

e olha para baixo, ali na base aérea, 

existem uns gatos pingados de uns 

meios aéreos que parecem funcionar, 

entretanto parece que não navegam à 

noite, quando há nuvens ou ventos... 

o qual não foi apetrechado. Eu ouvi 

agora o Comando Geral da Polícia a 

dizer que o exército não tem capa-

cidade. Como é possível com tanto 

dinheiro gasto? O dinheiro das dí-

vidas ocultas era aparentemente para 

fazer face à situação da capacitação 

do exército. E onde é que foi este di-

nheiro?

Como é que se explicam as dificul-

dades logísticas das Forças de De-

fesa e Segurança (FDS) quando to-

dos os anos a sociedade civil acusa 

o Governo de transferir mais verbas 

para a Defesa e Segurança em detri-

mento das áreas sociais? 

É obviamente isso que estávamos a 

dizer. Sempre colocamos esta ques-

tão: onde está este dinheiro? O que 

se fazia com este dinheiro? E sem-

pre se dizia que era para apetrechar o 

exército, e que em matérias militares 

não se pode informar às pessoas, em 

particular à sociedade civil. O que se 

faz com esse dinheiro? Hoje, estamos 

aqui e já não há capacidade. É ver-

dade que as pessoas que fizeram isso 

estão na cadeia, porém, é o mesmo 

grupo. Na altura, o actual Presidente 

da República era Ministro da Defesa 

e ele tem algo para nos dizer sobre 

a capacidade do exército em fazer 

face à situação em Cabo Delgado. 

Ele prendeu esse grupo de pessoas ao 

coloca-las na cadeia, entretanto ele 

pessoalmente fazia parte deste grupo, 

pelo que tem de nos dizer. Portanto, 

onde está a capacidade que foi cria-

da?

O facto de não se conhecerem avan-

ços em relação ao pedido de ajuda 

do Governo à SADC é sinal de 

falta de solidariedade ou receio dos 

países da organização em envolver-

-se num conflito que é visto como 

tendo também matizes “jihadistas”.

 Não sei se é exactamente esta a lei-

tura que se pode fazer. Pode ser que 

sim. Nota-se que a SADC não tem 

uma tradição de envolvimento e su-

cesso neste tipo de assunto. A SADC 

é aquela entidade fraquinha, sem 

rosto firme neste momento. Qual é o 

rosto público firme da SADC neste 

momento? Quem é? Não há nin-

guém. Emerson Mnangagwa [Pre-

sidente do Zimbabwe] está ali com 

os seus problemas básicos no Zimbá-

bwe. Cyril Ramaphosa está preocu-

pado com os seus problemas na Áfri-

ca do Sul. John Magufuli [Presidente 

da Tanzânia] não fala com ninguém. 

Nyusi é este que temos aqui. Quem 

mais sobra? Mokgweetsi Masisi [do 

Botswana] está ali com os seus as-

suntos do Botswana; João Lourenço 

[Presidente de Angola] está ocupado 

com as dinâmicas internas da eco-

nomia angolana. Não temos, neste 

momento, um rosto firme que puxa 

os assuntos da região como se puxava 

nos tempos da SADCC. Neste mo-

mento, a SADC é uma instituição 

nas mãos de burocratas e dos assesso-

res que fazem aquelas viagens boni-

tas e com encontros bonitos, mas de 

trabalho a sério, comprometimento e 

firmeza, não há na SADC. Portan-

to, trata-se de uma instituição que 

apenas existe. Moçambique sempre 

foi aquele país que serviu de espinha 

dorsal da SADC, por isso, esperava-

-se um pouco mais de reciprocida-

de. Ademais, pode ser também que 

Maputo não esteja a fazer suficiente 

pressão para ter o apoio da SADC, 

porque está mais interessado nos 

contratos com os mercenários que 

sempre deixam pingar alguma coisi-

nha para as pessoas que fazem este 

trabalho. Então, pode ser isso pro-

priamente.

nários, os grupos armados estariam 
às portas de Pemba e a maioria das 
vilas de de Cabo Delgado estaria nas 
mãos dos atacantes. Que diz dessa 
análise? 
Talvez seja sim, talvez não. Pode ser 

que com o dinheiro que é gasto com 

os mercenários tivesse sido útil para 

mobilizar a sociedade e voluntários 

moçambicanos para ajudarem a com-

bater à situação em Cabo Delgado. 

Em momentos de crise como estes, 

pode ser que os jovens moçambica-

nos pudessem se colocar à disposição 

do Estado para ajudar a combater os 

mercenários em Cabo Delgado. Eles 

não podem ser vistos como a única 

opção, contudo, pode ser que, igual-

mente, tivesse mobilizado uma fren-

te mais diplomática e multilateral 

que tivesse apoios de parceiros para 

ajudar a fazer face à situação. Ade-

mais, é verdade que Moçambique já 

usou mercenários no passado, mas 

pode claramente, e sem esta opção na 

mesa, ter mobilizado outras opções. 

A África Ocidental, por exemplo, usa 

o mecanismo regional para fazer face 

à situação. É real que a nossa SADC 

não tem militares, no entanto podia 

se ter mobilizado uma plataforma 

para fazer face a isso. Então, pode ser 

que a opção pelos mercenários seja 

Como é que isso é possível? Para 

quem passeia um pouco nos estalei-

ros navais, em Pemba, vai notar que 

existem lá dentro uns barcos bastante 

sofisticados, porém não são usados 

para fazer face ao tráfico de drogas 

nas ilhas de Cabo Delgado. Porquê? 

Isso é corrupção! Mas, sobretudo, é o 

desinvestimento que houve durante 

este tempo todo, e nós sempre dizía-

mos que queríamos compreender o 

que se fazia com a quantidade de di-

nheiro que se colocava no orçamento 

para o exército. Contudo, eles diziam 

que não se pode falar a respeito das 

operações. Intimidavam-nos, amea-

çavam-nos e nós ficávamos calados. 

Afinal, não faziam nada com o di-

nheiro. Comiam-no sem transpa-

rência, sem prestar as contas, e agora 

estamos com um problema, pelo que 

eles já não podem fazer face. Além 

do mais, eles endividam ainda mais 

o país com os mercenários, ao invés 

de mostrar qual capacidade criaram 

com o dinheiro que colocavam com 

opacidade no orçamento. Agora, eles 

avançam para endividar mais o país 

com os mercenários. Então, isso re-

vela que sempre estivemos certos ao 

exigir a transparência no dinheiro 

que se colocava no exército, aparen-

temente, para apetrechar o exército, 

Continuação da pág. 15

O processo de descentralização em curso é uma decepção, porque vai na contra-
mão em relação ao processo moçambicano de democratização do país
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DIVULGAÇÃO

WEBINAR 1: “COVID-19: PROJECÇÕES E ESTRATÉGIAS 

DE PREVENÇÃO EM MOÇAMBIQUE”

Data: 11 de Agosto (Terça-feira) das 11h às 13h.

Um dos desafios da pandemia da Covid-19 é a definição de estraté-

gias para a sua mitigação e controlo. Neste contexto, o OMR organiza 

este Webinar para debater à volta das opções estratégicas de prevenção 

e projecções da pandemia no país; da actuação do Governo face aos 

desafios económicos, bem como dos desafios que os sistemas de saúde 

pública enfrentam face a propagação 

CICLO WEBINARS SOBRE COVID-19: POLÍTICAS PÚBLICAS 
(SAÚDE E ECONOMIA)

WEBINAR 2:  “EVOLUÇÃO, IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 

NA ECONOMIA E ADESÃO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO”

Data: 13 de Agosto (Terça-feira) das 11h às 13h.

Em Moçambique, o número de casos da pandemia do novo coronavírus tem aumenta-

do consideravelmente nos últimos meses. Por um lado, mesmo que de forma gradual, 

verifica-se uma maior expansão da capacidade de testagem, por outro lado observa-se 

uma fraca adesão às medidas de prevenção. Este fenómeno, não só tem contribuído 

para o aumento de casos, mas também para a redução dos níveis de rendimento, con-

sumo e nível de emprego das famílias rurais e urbanas do país. É nesta senda, que no 

presente webinar pretende-se explorar a evolução da Covid-19 no país, a adesão às 

medidas de prevenção, e os seus efeitos na economia.

PERFIL DOS PALESTRANTES

Aleia Rachide Agy: Mestre em estudos sobre as mulheres, género, cidadania e desenvolvimento, na Universidade Aberta de Lisboa em 2019. 

Desde 2014 é investigadora assistente do Observatório do Meio Rural em Maputo.

Avertino Barreto: Médico com mestrado em epidemiologia, especialista em saúde pública, com mais de 40 anos de experiência. Assumiu fun-

ções directivas e profissionais no Ministério da Saúde a nível distrital, provincial e nacional. Actualmente está reformado e é consultor.

Ibraimo Hassane Mussagy (UCM). Doutorado em Economia de Desenvolvimento pela Zimbabwe Open University. Professor Associado e 

Coordenador do Curso de Doutoramento em Economia na Universidade Católica de Moçambique.

Jerry Maquenzi: Licenciado em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane em 2018. Desde 2018 é investigador assistente estagiário do 

Observatório do Meio Rural em Maputo.

Leonardo Chavane, PhD: Médico Especialista de Saúde Pública, Doutorado pela Universidade de Ghent Bélgica, Presidente do Colégio de 

Especialidade de Saúde Pública na Ordem dos Médicos de Moçambique. Experiência profissional de cerca de 23 anos incluindo gestão de 

Saúde Pública com especial destaque para emergências a nível Provincial e Nacional. Docente de Saúde Pública aos Cursos de Mestrados de 

Saúde Pública.
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Cartoon
EDITORIAL

Estamos a caminhar, paulatina 

e seguramente, para a cele-

bração das nossas bodas de 

diamante. 

O segredo para longevidade des-

ta relação assenta num único pilar: 

pomos muita intensidade em tudo o 

que fazemos e o que são os nossos 

sentimentos e pensamentos e a for-

ma como os expressamos. 

Compreende-se assim que, naquela 

segunda-feira, tenhamos passado, 

praticamente, toda noite em branco. 

Durante o fim da tarde, tínhamos 

recebido a visita da nossa bisneta de 

vinte e dois anos, para nos comunicar 

que abandonava a sua carreira como 

gestora, de uma empresa de consul-

toria, entregar-nos o seu diploma de 

licenciamento em gestão, e partir, de 

seguida, como voluntária para Pem-

ba, em Cabo Delgado, para partici-

par dos esforços que decorriam para 

apoiar material e psicologicamente 

os milhares de compatriotas que en-

frentavam uma situação dramática, 

indiscritível, em virtude, ora de ata-

ques armados dos ditos “insurgen-

tes”, ora por doenças acumuladas e 

sem final possível a vista. 

Tinha tomado a decisão quando ou-

viu excertos da entrevista do Bispo 

de Pemba, Dom Luís Fernando Lis-

boa, descrevendo, embora de forma 

resumida, o grande drama que se vive 

em Cabo Delgado, principalmente 

quando disse que: “o drama não se re-

sume a números, porque por detrás de 

cada número há uma história. A histó-

ria de pessoas humanas que viram um 

seu familiar a ser decapitado, que viu a 

sua casa a ser queimada, que viu gente 

próxima a desaparecer pura e simples-

O verão polar 
mente sem nunca mais ter notícia sua”.

É uma decisão corajosa. 

Mas pela parte da sua bisavó não foi 

fácil compreender, porquê arrostar 

tudo a baixo, deixar uma carreira bri-

lhante para ir acudir uma causa que 

não lhe dizia, directamente, respeito. 

Disse-lhe isso e disse que não com-

preendia porquê, mas ela bateu com 

o pé no chão e não se deu por derro-

tada. Iria partir mesmo assim. 

Depois de se despedir de nós, fica-

mos o resto da noite a tentar conci-

liar os nossos sentimentos. 

Eu estou perfeitamente de acordo 

com a decisão que a nossa bisneta 

tomou e acho uma decisão soberana 

e justa. 

Tentei fazer compreender isso a mi-

nha consorte, embora isso tenha se 

arrastado por toda a noite. 

Até que me ocorreu repetir-lhe a fra-

se da Mariele Franco: “Temos que agir 

como se a revolução fosse possível” e a 

revolução, digo eu agora, para acres-

centar, pode ser feita em todos os 

sentidos desde que o que nos move é 

o sentido de justiça e de humanismo. 

Lembrei-lhe que a própria Mariele 

Franco tinha se tornado, por mérito 

próprio, o símbolo da luta das mino-

rias no Brasil e um pouco por todo 

o mundo. 

Negra, oriunda das favelas, lésbica, 

ela teve a coragem de enfrentar a sua 

situação e ultrapassa-la, tornando-se 

num polo de atração e de movimen-

tação ou de milhões de outras von-

tades, não só no Brasil como pelo 

mundo fora, no sentido que desta 

caminhada que vem durando a mi-

lhares e milhares de anos. 

Não é por acaso que a Mariele Fran-

co foi assassinada a tiro em pleno co-

ração do Rio de Janeiro, em pleno dia 

servindo como pórtico premonitório 

da era Bolsonaro. 

Caminhada em que a humanidade se 

desloca num único sentido, o sentido 

de sociedades iguais, onde os homens 

têm as mesmas oportunidades, onde 

os homens são tratados por igual pela 

lei, e onde a cor, orientação sexual, ou 

política, ou religião não devem nunca 

servir como pretexto para servir para 

qualquer que seja o tipo de persegui-

ção. 

Disse que a decisão da nossa bisne-

ta não era só compreensível como 

também a todos títulos meritória e 

digna de ser apreciada na sua imensa 

dimensão de humanismo. 

Não se pode compreender como, de 

resto, o referiu o Bispo de Pemba que 

“tenhamos uma situação de guerra 

e nos comportemos no género A. É 

mais uma guerra.” 

Há guerra no Iraque, há guerra no 

Sudão, há guerra na Nigéria, agora 

é mais uma guerra em Moçambique, 

portanto deixemos de estar comoda-

mente seguros no nosso canto e que 

os problemas se resolvam lá onde 

existem por si próprios. Não é justo. 

Não é humano e é motivo para que 

todos percamos o sono todas as noi-

tes a pensar nesse drama, porque não 

se trata de números trata-se de seres 

humanos pensantes que vivem um 

drama dia-a-dia. 

E adia a sua vida o seu sentido de 

realização como seres humanos. 

Sejam quais forem os motivos des-

sas guerras: petróleo, gás natural ou 

narcotráfico, ou interesses ocultos da 

nomenklatura.

O uso da competência 

Há momentos de descontracção, quando o assunto é por ve-

zes tratado como uma piada, para alimentar conversas de 

ocasião, entre amigos, quando é preciso fazer soltar uma 

gargalhada e tornar o ambiente mais relaxado.

Só que a piada seria mesmo um acto de entretenimento se o objecto 

não fosse sobre uma situação trágica para o país. 

Para um país com recursos extremamente limitados, como é o caso 

de Moçambique, não pode constituir uma piada quando quadros 

com longos anos de experiência de serviço público são imbeciliza-

dos e reduzidos ao papel de palhaços, numa peça de teatro cinica-

mente montada para dar prazer a um pequeno grupo com interes-

ses políticos manifestamente obscuros.

Torna-se mais do que claro que a decisão de introduzir a figura de 

secretário de Estado na nova legislação sobre a descentralização 

foi simplesmente um plano que tinha como objectivo dificultar a 

governação nas províncias onde a oposição viesse a ganhar. Não 

foi necessariamente uma decisão informada por instrumentos de 

uma análise profunda sobre a necessidade de salvaguarda dos mais 

sublimes interesses do Estado, facto que se reflecte na forma impro-

visada como se tem procurado encontrar, de todos os meios, uma 

acomodação para esta sinistra figura. O sinistro, aqui não se refere 

às pessoas, enquanto indivíduos. Refere-se ao sistema que a todo o 

custo os tenta impor sobre a nossa ainda frágil máquina de admi-

nistração do Estado. 

Toda a azáfama que se verifica em torno da elaboração tardia dos 

respectivos instrumentos normativos, todo o debate sobre quem 

ocupa o palácio provincial, quem tem direito à escolta, quem chega 

antes de quem, quem sai depois de quem, reflecte o ensaio a um 

sistema de administração do Estado montado por cima do joelho, 

com o objectivo não de optimizar os recursos disponíveis e colocá-

-los sabiamente ao serviço do povo, mas sim de criar mecanismos 

cada vez mais sinistros, que contribuam para que o país continue 

ainda mais pobre, e pior do que tudo, sem destino.

 Quando o consenso nacional é sobre a descentralização, num con-

texto de devolução do poder político aos vários níveis da governa-

ção local pela via do sufrágio universal, os que se colocam como 

barreira ao progresso desta nação inventam mecanismos paralelos 

de policiamento, cuja finalidade única é alimentar o seu egocentris-

mo e esbanjar os parcos recursos de que este Estado dispõe, através 

de um sistema de clientelismo que privilegia menos a competência 

do que a lealdade política. 

Quando se gastam rios de dinheiro em programas e projectos vi-

sando a consolidação do sistema de administração do Estado, há 

forças obscuras a puxarem a carroça justamente no sentido inver-

so.  Deve haver necessidade do poder central do Estado fazer-se 

representar aos outros níveis, mas tal deve ser feito de uma forma 

racional e discreta, sem toda esta pomposidade que somos obriga-

dos a assistir diariamente, resultante do que parece ser um insanável 

conflito de competências entre um governador eleito pela vontade 

popular e um secretário de estado imposto pelo partido no poder. 

Os danos desta imprudência tornam-se menos visíveis agora que a 

fraude eleitoral impediu que a oposição tivesse províncias debaixo 

da sua governação. Pois de contrário estaríamos a assistir a uma 

grave crise governação que deitaria abaixo toda a arquitectura da 

governação descentralizada. E mesmo assim, não nos faltam epi-

sódios em que a contenção de ânimos é o sinal da maturidade dos 

actores.    

Na forma como as coisas se encontram actualmente, há uma nítida 

relação de mútua exclusividade entre o governador e o secretário 

de estado provinciais, e nada pode demonstrar isso da forma mais 

inequívoca se não o actual processo para a definição das compe-

tências desta última figura, seis meses depois da sua entrada em 

funções. Criou-se o cargo, empossaram-se os titulares, e depois 

definiram-se as competências. Claro que isto não é um problema 

de incompetência; é um problema da competência a ser usada para 

fins obscuros.
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O conceito de Saúde
Saúde é o bem-estar fí-

sico, mental e social e 

não apenas a ausência 

de doença. Qualquer estratégia 

de acção em saúde pública não 

se pode, em tempo de pandemia 

ou não, restringir a qualquer uma 

componente isoladamente sob 

pena de se estar a cometer um 

erro de elevado impacto. Contro-

vérsias à parte, a actual epidemia 

do coronavírus coloca uma pres-

são sobre os órgãos de decisão que 

excede os limites da normalidade. 

Entre os perigos da contaminação 

generalizada e os efeitos nefastos 

das medidas que se tomem está 

o grande desafio das autoridades 

públicas. Um desafio que será 

tanto mais vitorioso quanto mais 

se tiver em atenção o conceito de 

Saúde no seu todo. Em termos 

objectivos, trata se de tomar me-

didas que mitiguem ao máximo 

possível a doença mas preservem  

a saúde no seu todo. 

Apanhados no desconhecido e 

levados por um pânico à escala 

global, vimo-nos na contingência 

de  medidas radicais de conten-

ção do vírus que a quase todos 

pareceram inevitáveis. Fecho de 

fronteiras, encerramento de esco-

las, igrejas, ginásios, bares e casas 

de espectáculos, trabalho rotativo 

e proibição de ajuntamento.  Por 

outro lado, iniciou se uma intensa 

campanha de “ficar em casa”, lavar 

as mãos, usar máscara e manter o 

distanciamento social. Todas estas 

medidas, inicialmente previstas 

no nosso imaginário por serem 

de curta duração, foram acompa-

nhadas de um avassalador bom-

bardeamento de informações que 

variaram entre as que anunciavam 

o perigo, a catástrofe e até mesmo 

o apocalipse. Os meses correram 

e o anunciado, pelo menos ainda, 

não aconteceu em Moçambique. 

O País tem flutuações semanais 

no número de infecções detecta-

das, e poucos casos hospitalares. 

Os dados dos estudos serológicos 

em Nampula e Pemba sugerem a 

existência de um elevado número 

de pessoas que já tiveram contac-

to com o vírus mas muito poucos 

a requerem cuidados hospitalares. 

Um cenário que surpreende e 

cujas causas são por enquanto do 

domínio das hipóteses e especu-

lações.

Alguns enunciados que vatici-

naram uma baixa taxa de com-

plicações clínicas apostavam em 

vários tipos de explicações lógico-

-científicas, nomeadamente em 

indicadores que relativamente 

aos países com taxas de morbili-

dade e mortalidade elevada nos 

colocavam em vantagem. Entre 

outros destacam-se a baixa média 

etária, a menor densidade popu-

lacional, a alimentação natural, 

os resultados indirectos de uma 

medicina preventiva histórica e 

o facto de os nossos mais velhos  

serem poucos e, na ausência de 

cuidados médicos avançados,  se 

constituírem por uma população 

de  sobreviventes, e por isso mais 

resistentes. Mais do que arriscar 

explicações sobre a relativa baixa 

taxa de doença (não de infecções 

porque essas já são elevadas), im-

porta reflectir sobre o efeito das 

medidas num contexto de um 

conceito abrangente de Saúde, ou 

seja, no bem-estar físico, mental e 

social além da ausência de doença.

Os factores que afectam o estado 

de saúde são múltiplos e comple-

xos. Importa, no contexto da pan-

demia actual, verificar como as 

medidas tomadas podem condu-

zir a uma protecção à contamina-

ção por coronavírus sem provocar 

uma ruptura com o estado geral 

de Saúde. Para o efeito, selecio-

námos alguns dos que são simul-

taneamente determinantes no 

estado de saúde e podem ser afec-

tados pelas medidas relativas à 

contenção da pandemia, nomea-

damente, a ansiedade, a actividade 

física, a nutrição e a utilização dos 

serviços de saúde. Todos eles, de 

diversas formas, são directamente 

dependentes de um quinto factor, 

o do rendimento familiar. Procu-

raremos analisar em que medida 

cada uma das medidas, e no seu 

conjunto, afectaram os “factores 

determinantes de saúde”.

Ansiedade
A ansiedade é reconhecida ine-

quivocamente como tendo um 

elevado impacto na saúde e bem-

-estar. A prática do culto reli-

gioso e a cerimónia em forma 

de “festa” constituem elementos 

essenciais dos hábitos culturais. 

Casamentos, baptizados, festas de 

aniversário e outros tipos de ri-

tuais fazem parte do quotidiano e 

cumprem um papel de equilíbrio 

individual e social de elevada im-

portância. Uma boa parte do stress 
dos cidadãos é também “tratado” 

no convívio das discotecas, bares 

e barracas, nos espectáculos, na 

música dos restaurantes, nos gi-

násios, clubes desportivos e prati-

ca desportiva informal nas esco-

las e bairros. O encerramento de 

todas estas actividades não pode 

deixar de contribuir para a eleva-

ção dos níveis de ansiedade, fonte 

das mais variadas sensações mal-

-estar, insónia, hipertensão, dores 

de cabeça, irritação entre outras. 

A perseguição policial a crianças 

e jovens que jogam futebol é acei-

te pelo pânico criado em torno 

do COVID19, mas tem efeitos 

catastróficos na saúde, bem-estar 

e tem um impacto comprovada-

mente nefasto no seu desenvolvi-

mento harmonioso. 

Particular lugar de realce na ele-

vação da ansiedade está a propa-

gação do medo. Propositado ou 

não, assiste se um permanente 

ecoar de notícias que colocam as 

pessoas em pânico. A utilização 

de números estatísticos das mais 

diferentes formas quase que 24 

horas por dia para “consciencia-

lizar” as pessoas e induzi-las a 

cumprir as regras elevam os ní-

veis de ansiedade. A imagem da 

catástrofe tem sido preferencial 

sobre a sensibilização, justificada 

habitualmente pela ausência de 

cumprimento voluntário das me-

didas. Em síntese, tudo concorre 

para uma elevada taxa de ansie-

dade que, porque se torna um es-

tado permanente, tem incidência 

na nossa sensação de bem-estar e 

consequentemente agravam a di-

mensão das doenças crónicas. 

Actividade Física e 
Nutrição
É sabido que inactividade e a má 

nutrição constituem factores de 

impacto negativo na saúde em 

particular nos factores de risco 

de doença cardiovascular como 

sejam a obesidade, hipertensão 

ou diabetes. Num estudo sobre os 

efeitos do estado de emergência 

feito em Maputo e Matola ao fim 

de um mês de estado de emergên-

cia, a redução na prática de acti-

vidade física era já de 30% e da 

ingestão de vegetais e frutas de 27 

e 11%,respectivamente. Embora 

não existam dados empíricos é 

de estimar que o impacto nega-

tivo na saúde metabólica ao final 

de 4 meses seja relevante. Para 

nos protegermos do coronavírus 

aumentamos o risco de muitas 

outras doenças que são poten-

cializadas pela inactividade física 

e má nutrição. As coisas ficam 

ainda mais preocupantes quando 

existem dados já publicados que 

mostram que a sobrevivência em 

pessoas internadas nos cuidados 

intensivos por Covid-19 é várias 

vezes menor em pessoas obesas 

que em indivíduos com peso nor-

mal. O prolongar das limitações à 

actividade física e a uma boa nu-

trição trará consigo, adivinha-se, 

um resultado pouco favorecedor 

no capítulo das doenças crónicas 

não transmissíveis. 

Rendimento familiar
No estudo realizado em Maputo 

e Matola que referimos anterior-

mente, mais de metade das pes-

soas inquiridas já tinham visto 

seu rendimento familiar afectado. 

Perca de emprego, redução de sa-

lários, suspensão das actividades 

de que sobrevivem e diminuição 

de clientes estavam entre as ra-

zões principais. Outros estudos 

em vários pontos do país têm 

demonstrado o mesmo efeito. 

Não é preciso fazer se nenhuma 

investigação para se aceitar que a 

redução do rendimento familiar, 

que muitas vezes se faz ao nível 

da sobrevivência, terá um enorme 

impacto na saúde das pessoas. Em 

nome da protecção ao coronaví-

rus estamos a aumentar os níveis 

de pobreza que só podem afectar 

o bem estar seja físico, mental 

ou social. Se a situação da nossa 

segurança alimentar se apresen-

ta, mesmo sem pandemia, numa 

condição preocupante, não é di-

fícil estimar se um agravamento 

considerável com consequências, 

essas sim, catastróficas. 

Utilização dos serviços de 
saúde
Parece consensual que a exis-

tência de um Serviço Nacional 

de Saúde público e gratuito tem 

sido fundamental na prevenção e 

tratamento de múltiplas doenças. 

Ao longo de várias décadas foram 

realizadas várias campanhas para 

que as pessoas recorram aos ser-

viços de saúde, incluindo a pro-

gramas preventivos de vacinação, 

consultas pré-natais e tratamento 

de doenças endémicas. Paradoxal-

mente, logo no inicio da pande-

mia, entidades e pessoal dos ser-

viços de saúde fizeram um apelo 

generalizado para que as pessoas 

não recorram aos serviços de saú-

de sem ser por motivos extremos. 

Criou se também a ideia genera-

lizada que estas unidades são um 

foco de transmissão do coronaví-

rus pelo que muitas pessoas de-

senvolveram medo de recorrer aos 

serviços de sáude. Não há dados 

objectivos sobre o impacto deste 

fenómeno, mas é expectável que 

os cuidados preventivos e cura-

tivos necessários para um grande 

número de doenças tenham redu-

zido, o que não pode com certeza 

ter um impacto positivo no nosso 

estado de saúde. Esquecer o qua-

dro geral dos nossos cuidados de 

saúde porque estamos com pâni-

co de uma doença especifica pode 

ser mais arriscado que a doença 

em si.  

O encerramento das 
escolas
Cabe, finalmente, uma nota par-

ticular sobre o encerramento das 

escolas por mais de 4 meses, até 

ao momento, decisão que justi-

ficada pela pandemia e assunto 

que muito tem sido debatido a 

todos os níveis. A colocação do 

assunto em termos de perca de 

ano afasta a temática do que é a 

essência do processo educativo. 

Atrasar ou não atrasar um ano 

pouco efeito terá no processo. 

Mas ficar sem socializar, brincar, 

jogar, trocar ideias e enfrentar as 

dificuldades do relacionamento 

social pode criar traumas físi-

cos, mentais e socais (ou seja de 

saúde) irrecuperáveis quando se 

tratam de seres em processos de 

desenvolvimento. A educação de 

uma criança não se adia, ela é um 

processo constante esteja ela onde 

estiver. A suspensão das aulas terá 

um preço irreparável tanto quanto 

mais longo for o período. Mesmo 

que aceitemos que a proibição das 

crianças brincarem seja protector 

dum vírus, que nem sequer lhes 

é letal, tem como consequência a 

suspensão do processo de desen-

volvimento que não se recupera 

mais á frente. O acto de sair à 

rua, jogar e socializar faz parte da 

essência sócio biológica infantil 

e juvenil. Até ao que se sabe nos 

dias de hoje, o trauma de proibir 

essa camada populacional de so-

cializar e jogar parece ser muito 

maior que os riscos de se infectar 

por coronavírus. 

Conclusão
O pânico irracional e a exacerba-

ção do medo não podem ser as so-

luções para um assunto tão sério 

como uma pandemia. A ausência 

de uma visão global (a que chama 

holística) do ser humano e da so-

ciedade no seu todo pode nos le-

var a enveredar por caminhos que 

causarão mais problemas. Impõe-

-se uma atitude balanceada que 

de facto proteja a Saúde e o bem-

-estar da população. O quadro da 

pandemia tem nos sido relativa-

mente favorável até agora, mas 

temos incerteza sobre o que nos 

espera nos próximos meses. Pro-

vavelmente o alivio de algumas 

medidas possam aumentar o nu-

mero de casos que tem de ser mo-

nitorados não tanto em função de 

pessoas infectadas mas dos efeitos 

maléficos que possam provocar. 

Por isso, temos de ter cuidados 

que, no entanto,  não podem ser 

desequilibrados e provocar outras 

pandemias provocadas pela ansie-

dade, inactividade, má alimenta-

ção, falta de cuidados médicos e 

pobreza, essa outra pandemia que 

se arrasta por séculos e não parece 

ter muita atenção. Temos de nos 

proteger do Coronavírus e preser-

var a Saúde. Mas Saúde é o bem-

-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de Covid-19. 

OPINIÃO

António Prista

Covid-19 em Moçambique:  para uma visão 
holística de Saúde em época de pandemia
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
colaborador olhou para o Mes-

tre. Ficou com pena. Curvado 

sobre um balde de tinta o Mes-

tre teimava em fazer aquilo que 

designava “correcção de tintas”. Nenhu-

ma máquina moderna conseguia fazer 

melhor. Endireitou-se com algum esfor-

ço. Em posição erecta dava a entender 

que as funções vitais acabavam de reini-

ciar. No entanto, levou alguns segundos 

até dar um par de passos em direcção ao 

banquinho onde se acomodou. Ao lado, 

o colaborador pegou no escadote, repo-

sicionou-o, testou o equilíbrio e galgou-

-o até ao ponto pretendido. Os dois par-

tilhavam um silêncio densificado pelo 

peso de alguns meses de inactividade. 

O ambiente de retoma de proximidade 

física reforçava as posições de Mestre e 

ajudante/colaborador. O silêncio só foi 

quebrado quando o Mestre tossiu de 

forma vigorosa, imitando alguém em-

penhado em livrar-se de piripiri sacana. 

Enquanto emendava a voz, foi limpando 

algumas lágrimas. Perguntou: 

— Como é que te arranjaste nesse tem-

Biscateiro à força
po oficial de Estado de Emergência?

—  Mestre sabe, quando não estou a traba-

lhar consigo, vou fazendo alguns biscates. 

Foi assim que me aconselhou. 

—  Dizem que as pessoas festejaram o fim 

do Estado de Emergência, tipo “ano novo”. 

Sacana, volta a passar o pincel mais à es-

querda. Por isso, evito conversar enquanto 

trabalhamos.

—  Peço desculpas Mestre.

— Mais atenção, bolas! Como eu dizia, al-

gumas pessoas festejaram o fim do Estado 

de Emergência. Mas, os que pensam sabem 

que esse “fim” oficial só alarga as fronteiras 

do desafio que temos contra a Covid-19. 

Declarem o que declararem a verdade é 

que cada um deve pôr-se a pau. É muito 

tempo “em casa”. Muitos ficaram em casa, 

numa boa, a emendar as relações familia-

res, a encomendar trabalhos da escola e da 

faculdade, tipo pizza. Eu às vezes saía pera 

matar saudades das nossas ruas esburacadas, 

das nossas barracas, dos nossos semáforos 

cinzentos, do “Estrela Vermelha”, do “Man-

dela”… Algumas coisas mudaram. Outras 

não deixam mentir a pobreza de pensamen-

to, de estratégia. Isso de ocupar o leme de 

desenvolvimento só porque é a vez deste 

ou daquele, é um atraso. Democracia não é 

tribalismo. Um chefe tem que ter os dois no 

lugar. O país está a caminhar de pernas para 

o ar. Uma comissão científica faz falta para 

pôr uma lupa estruturante nisto…

— Mais uma vez, peço desculpas Mestre. 

Reconheço-o como meu chefe, não tenha 

dúvidas. Mas isso de festejar… Mesmo 

quando foi renovado o Estado de Emer-

gência também houve euforia, logo depois 

do discurso. Anima ficar em casa e não ter 

o professor ali à nossa frente a chatear-nos 

com exercícios, a ameaçar-nos com falta 

vermelha, expulsão. Mas Mestre, sabe de 

uma coisa? Biscato não acabava, era sempre, 

todos os dias. Fiz muitos trabalhos escolares 

que me pediram para fazer. Mesmo aque-

le senhor da “baixa”, que nos deve, também 

ligou para mim. Tinha muitas dificuldades 

em coisas simples, muito simples. Mas acho 

que era preguiça. Quando há dinheiro, tudo 

é possível. Mas, há aqueles que não fizeram 

“corta-mato”. 

— Eu já te disse para não receberes dinhei-

ro para fazeres coisas feias, não disse? 

Andaste a prejudicar essas pessoas. Só 

falta passares um atestado de incompe-

tência para esses preguiçosos. Um para 

todos, para poupares papel. Não podes 

ser como…

— Mestre, o meu professor de História 

disse na sala de aulas que mesmo em 

Roma, antes de Cristo, o “dinheiro” já 

era usado para ocupar cargos, flexibilizar 

processos e muito mais. Disse isso por-

que alguém quis denunciar um professor 

que lhe pediu dinheiro para uma cerveja. 

Eu não obriguei, eles é que me procu-

raram.

Contrariado, o Mestre acendeu um ci-

garro perante a admiração do colabora-

dor. Levantou-se do banquinho, ajustou 

a máscara. Voltou a tossir, exibindo os 

caninos cheios de história, até uma lá-

grima soltar-se. Faltou coragem para o 

colaborador gritar “pare de fumar!”. As 

funções vitais de prováveis covides de-

zanove em máscara não certificada, es-

tavam num novo arranque. 

Neste momento, a situação pandé-

mica em Moçambique parece estar 

numa fase estável, mas precária. 

Porém, como vimos noutros países, 

isto é algo que pode mudar rapidamente, 

com consequências dramáticas e condições 

que se podem deteriorar rapidamente. O 

país está numa guerra contra o coronavírus 

e vai mantendo firme as linhas da batalha. 

No entanto, é prudente avaliar em que as-

pecto as defesas pandémicas são mais frágeis 

e prestar especial atenção a essas áreas. Na 

maioria dos países, a pandemia explodiu em 

alguns epicentros que se tornaram fontes de 

propagação para outras áreas. Estes epicen-

tros incluem Wuhan, Nova York e o norte 

da Itália, assim como Manaus na Amazó-

nia. Estas “explosões” são frequentemente 

impulsionadas por factores semelhantes, tais 

como densidade populacional, movimento e 

eventos com super-difusores da Covid-19. 

Na Amazónia, por exemplo, o vírus está a 

espalhar-se para as profundezas da selva 

através de barcos fluviais. Onde em Mo-

çambique as defesas pandémicas são mais 

frágeis?

Em Cabo Delgado, a guerra é mais do que 

uma metáfora. A província já viveu a guerra 

tanto no passado como no presente. A pro-

víncia não só tem, neste momento, o maior 

número de casos da Covid-19, como tam-

bém conta recentemente com uma popu-

lação deslocada internamente estimada em 

mais de 200.000 pessoas, a maioria das quais 

fugiu dos distritos de Mocímboa da Praia, 

Macomia e Quissinga. A ONU estima que 

mais de 700.000 pessoas necessitam de as-

sistência humanitária e que mais 300.000 

são afectadas por questões relacionadas com 

o acesso limitado e outras restrições causa-

das pela situação actual. Embora a redução 

da circulação rodoviária possa ajudar a retar-

dar a propagação da Covid-19, a deslocação 

interna puxa muito fortemente na direcção 

oposta. Há uma série de factores de risco 

conhecidos, e talvez vários outros desconhe-

cidos, que tornam a deslocação interna num 

cenário de alto risco para uma pandemia em 

explosão, um cenário que pode eventual-

mente estender-se a outras províncias. 

Os deslocados internos acabam ou em cam-

pos, por exemplo em Metuge, que acolhe 

cerca de 15.000 pessoas, ou em condições de 

vida apertadas noutros distritos, por exem-

plo Pemba ou distritos na parte sul de Cabo 

Delgado ou na parte norte de Nampula. 

Estas localidades já mostram sinais de sa-

turação e não podem absorver muito mais 

deslocados internos sem uma vasta gama de 

consequências sociais. Nos campos, as pes-

soas vivem próximas umas das outras e en-

frentam muitos desafios, incluindo o acesso 

limitado a água, saneamento e abrigo. A 

sobrelotação é comum, e a maioria dos resi-

dentes dos campos não usam máscaras nem 

praticam o distanciamento social. Quando 

os deslocados internos se movimentam para 

outros lugares, tais como Pemba ou Namia-

lo, vivem frequentemente em condições de 

aglomeração e insalubridade que podem ser 

piores do que nos campos. Estes locais são 

também centros de viagem e transporte que 

têm o potencial de facilitar a propagação do 

vírus a novas localidades. A perturbação cau-

sada pelas pessoas que fogem das suas casas, 

e a natureza transitória das suas condições 

de vida, criam uma situação instável e vulne-

rável. Uma pessoa não pode ficar em casa se 

não tiver um lar. Ela não pode lavar as mãos 

frequentemente se não tiver acesso a água. 

O foco principal de uma pessoa deslocada 

internamente é a sobrevivência quotidiana.

Um inquérito realizado recentemente pela 

h2n em Pemba e Metuge mostrou que um 

número significativo de pessoas não acredi-

ta que o vírus seja real. Alguns questionam 

porque não vêem mais pessoas doentes, e 

muitos acreditam que a conversa sobre o ví-

rus tem como principal objectivo assustá-los. 

Uma falta de confiança subjacente alimenta 

rumores, mitos e desinformação, que por sua 

vez levam a baixas taxas de sensibilização e 

implementação de medidas de prevenção. 

Isto é exacerbado por barreiras linguísticas. 

Estimativas dos Tradutores Sem Fronteiras 

indicam que apenas 42% dos homens e 20% 

das mulheres na província compreendem 

o português, e as visitas de campo e outras 

observações feitas pela h2n sugerem que es-

tas estimativas se reflectem nas populações 

deslocadas internamente. Muitas das pes-

soas que vivem em condições temporárias 

ou transitórias não obtêm informações que 

compreendam ou acreditem.

Embora esteja a ser planeado um esforço 

humanitário significativo para a província, 

que responde a muitas necessidades urgen-

tes ligadas à saúde e outros sectores, a comu-

nicação desempenha um papel relativamen-

te pequeno e provavelmente subestimado 

nesta resposta. A resposta aos desafios da 

pandemia exige um enfoque implacável na 

prevenção, e este enfoque é construído atra-

vés da confiança e comunicação eficaz, e não 

apenas por agências que fornecem informa-

ção (que, como mencionado, muitas pessoas 

não compreendem ou não acreditam). O 

primeiro desafio de comunicação é, portanto, 

estabelecer a confiança, o que normalmente 

é feito através do trabalho de líderes locais 

ou rádios comunitárias. O segundo desafio 

é comunicar de uma forma que seja local-

mente relevante, viável e compreensível, para 

que as pessoas sigam a orientação da saúde 

pública dentro do seu contexto imediato. 

Outras medidas incluem o estabelecimen-

to de sistemas de encaminhamento eficazes 

dentro dos campos e outros agrupamentos, 

por exemplo, através de estruturas familia-

res ou comunitárias, e esforços sistemáticos 

para combater a estigmatização de pessoas 

que adoecem. 

A mensagem chave é que tanto a resposta à 

pandemia como qualquer esforço humanitá-

rio mais amplo em Cabo Delgado precisam 

de confiar fortemente numa comunicação 

eficaz, o que acontece quando há confiança, 

compreensão e acção. Só se todos estiverem 

devidamente informados e participarem na 

defesa pandémica é que as batalhas da Co-

vid-19 e a guerra mais vasta podem ser ven-

cidas.

*Assessor técnico sénior da H2N. Mestrado em 
Saúde Pública

Será Cabo Delgado o local onde as defesas 
do país contra a Covid-19 vão desmoronar?
Por Arild Drivdal*
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

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

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

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

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

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

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

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

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

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

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

mediaFAX
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Eu

 

Longo.Alcance17@hotmail.com

Contra factos não há ar-
gumentos, diz um velho 
ditado. Com efeito, quem 
pensava que os trabalhos 

(treinos) dos atletas das modalida-

des individuais de alto rendimento 

que vão participar nos Jogos Olím-

picos, a realizarem-se em 2021, no 

Tóquio, iriam decorrer sem sobres-

saltos, enganou-se.

Enganou-se, igualmente, quem 

pensava que a questão de transpor-

tes para os atletas não iria consti-

tuir nenhum problema, isto tendo 

em conta  que já passaram mais de 

trinta dias, depois que o Chefe de 

Estado, Filipe Nyusi, fez uma co-

municação à nação, inserida no ba-

lanço dos primeiros 15 dias da in-

trodução do estado de emergência.

Igualmente, está enganado quem 

julgava que a estas alturas as ques-

tões relativas à componente ali-

mentação para os atletas estariam 

ultrapassadas na sua totalidade.

Ou seja, enganaram-se, redonda-

mente,  todos os que apregoavam 

que a materialização desse deside-

rato seria de todo muito fácil, tendo 

em conta o compromisso assumido 

pelo Governo, assim como pelo 

Comité Olímpico de Moçambique, 

para o acompanhamento do treina-

mento e criação de todas as condi-

ções necessárias aos atletas abran-

gidos pela medida presidencial.

Como foi largamente badalado, a 

retoma aos treinos exigiu, da parte 

de Governo, um trabalho árduo de 

criação de condições sanitárias para 

a salvaguarda da saúde dos atletas, 

não sendo de estranhar o facto de, 

peremptoriamente, o MISAU ter  

vindo ao público reafirmar a neces-

sidade de criação de um programa 

de acompanhamento mais restrito, 

baseado nas recomendações da Or-

ganização Mundial de Saúde.

E posto isto, seguiu-se a outra fase, 

onde o MISAU terá recebido da 

Secretaria de Estado de Despor-

to um protocolo sanitário de trei-

namento, no qual constam regras 

específicas de cumprimento obri-

gatório pelos atletas e treinadores, 

cujo regresso aos treinos foi autori-

zado pelo Chefe de Estado.

Na verdade, pelo menos na mo-

dalidade de vela e canoagem, tal 

como provavelmente pode estar a 

acontecer noutras modalidades, a 

menos que estas anomalias tenham 

sido sanadas ao longo destes dias, 

dizíamos, o SAVANA apurou que 

há algumas questões por se acertar, 

pois o Governo ainda não cumpriu, 

na íntegra, com as obrigações que 

assumiu para com as atletas, espe-

cialmente na componente trans-

porte e alimentação.

Sabe-se que as modalidades de 

Criação de condições para as modalidades individuais de rendimento

O tortuoso caminho para 
a materialização de um 
decreto presidencial
Por Paulo Mubalo

vela e canoagem e as de boxe são 

as únicas que, para já, têm atletas 

apurados, para aquela que é consi-

derada como a maior competição 

desportiva mundial, cuja história 

do seu surgimento remota da Gré-

cia antiga, com os jogos da antigui-

dade e de lendários como  Pierre de 

Coubertin, até ganharem a forma 

actual. 

Deyse Nhaquile, Denise Parruque 

e Maria Machava, na modalidade 

de vela, e Rady Gramane e Al-

cinda Panguana, no boxe, são, por 

enquanto, os únicos que já têm o 

passaporte garantido para aquele 

evento, enquanto que alguns atle-

tas das modalidades de voleibol de 

praia, judo, taekwondo, atletismo e 

natação, ainda lutam pelo apura-

mento para aquela competição.

Entretanto...
Hélio da Rosa, presidente da Fede-

ração Moçambicana de Desporto 

Motorizado, disse, ao SAVANA, 

que a preparação das duas atletas 

que vão representar Moçambique 

nos próximos jogos olímpicos está 

a decorrer a um ritmo aceitável, não 

obstante algumas dificuldades.

Sabe-se que o Governo prevê dar 

apoio aos atletas na componente 

deslocação e alimentação, por for-

ma a assegurar a boa preparação 

destes, enquanto que, em contra-

partida, do Comité Olímpico de 

Moçambique a Federação Moçam-

bicana de Vela e Canoagem recebe 

o valor das bolsas, que é dado de 

quatro em quatro meses.

Hélio da Rosa conta que relativa-

mente aos treinos, não há alarido 

nenhum, mas, contrariamente ao 

que se propalava, apoios do Go-

verno, estes infelizmente ainda não 

começaram a aparecer.

Conta, aquele dirigente federati-

vo, que os atletas só conseguem se 

deslocar aos treinos graças ao apoio 

dos clubes, assim como da Federa-

ção.

“Para as atletas chegarem aos trei-

nos ainda usam o valor do trans-

porte que os clubes disponibili-

zam”, afirmou.

 Mas há outra contrariedade e esta 

prende-se com a alimentação, ten-

do em conta que se trata de uma 

modalidade que requer muito es-

forço físico.

A alimentação também é propor-

cionada pelo clube, em parceria 

com a FMVC, que firmou um 

acordo com o ginásio Physical.

Esclarece, da Rosa, que as atletas 

têm treinado no retromencionado 

ginásio, com auxílio de um ins-

trutor daquele instituição,  mas o 

SAVANA tem conhecimento que 

os outros técnicos envolvidos na 

preparação das atletas não recebem 

nenhum incentivo, em termos fi-

nanceiros.

Entretanto, há a frisar que, ini-

cialmente, a edição 32 dos Jogos 

Olímpicos estava agendada para 24 

de Julho a 9 de Agosto deste ano, 

mas devido ao surto do novo coro-

navírus, ficou adiada para o próxi-

mo ano.

Moçambique quer participar nessa 

competição na sua máxima força e 

o sonho inicial passava por levar 25 

atletas de cinco modalidades olím-

picas, mau grado o facto de a Lur-

des Mutola, a lenda no nosso atle-

tismo e a única atleta moçambicana 

que já conquistou o ouro nos 800m, 

concretamente nos Jogos Olímpi-

cos de Sydney, em 2000, e uma me-

dalha de bronze, nos jogos olímpi-

cos de Atlanta, em 1996, para além 

de participações extraordinárias, no 

que aos resultados diz respeito, nem 

vários meetings e mundiais de pista 

coberta,  já não estar a correr. 

E desde que ela se retirou dos 

grandes palcos mundiais ainda não 

surgiu um atleta que ao menos se 

aproxime ao seu nível, daí que, des-

portivamente falando, só por um 

milagre é que Moçambique con-

seguirá uma medalha, numa das 

modalidades que tomar parte. Mas 

convenhamos que como sonhar é 

gratuito, fazemos votos para que o 

optimismo alimentado por certos 

círculos se concretize, a bem do 

país.

Os Israelitas não fazem ilhas em forma de palmeiras, nem 

arranha-céus altíssimos, nem hotéis caríssimos, nem os seus 

líderes usam carros com carroceria de prata maciça, pintados 

d’Ouro e ou de grande potência.

Tenho um primo directo, filho da irmã da minha falecida mãe, que 

é Judeu, filho d’um Judeu, chamado Henry Helmut Arnold. É um 

primo, que é como se fosse meu irmão!

Como tal e por convivermos à dezenas d’anos, foi dando para saber 

um pouco dos Judeus…

Tenho um amigo de verdade chamado Rui Matias, que também pro-

fessa a religião Judaica.

Que quando aqui em Moçambique no pós-independência, não havia 

religiões, mas havia moral ele arriscou e… conseguiu reabilitar com 

a sua capacidade financeira, a Sinagoga, na cidade de Maputo. Por 

tudo isto, poderei  dizer que achei por bem, editar na coluna d’hoje 

as tecnologias de ponta dos israelitas, que poderão servir para todos, 

inclusive para os países e os cidadãos que as consomem!        

O orgulho do estado de Israel é que em breve as suas tecnologias 

poderão ser usadas por toda humanidade.

1. A Universidade de Tel Aviv está desenvolvendo uma vacina 

nasal que protegerá pessoas do Alzheimer e de acidentes cé-

rebro-vasculares.

2. O Technion, Instituto de Tecnologia (Haifa), desenvolveu exa-

me simples de sangue capaz de detectar diferentes tipos de 

câncer.

3. O Centro Ichlov (Tel Aviv) isolou uma proteína que torna des-

necessária a colonoscopia para detectar câncer de cólon, com 

um simples exame de sangue. O câncer de cólon mata anual-

mente cerca de 500.000 pessoas.

4. A Acne não mata ninguém, mais causa ansiedade e insatisfa-

ção em adolescentes. O Laboratório Curlight criou uma cura 

mediante emissão de Raios UV – alta intensidade, que liqui-

da as bactérias que produzem a acne sem gerar complicações 

adicionais.

5. A Universidade Hebraica ( Jerusalém) desenvolveu um neuro-

-estimulador elétrico (baterias) que é implantado no peito 

de pacientes com Parkinson, semelhante ao marca passo. As 

emissões deste aparelho bloqueiam os sinais nervosos que 

produzem tremores.

6. O simples odor do hálito de um paciente pode detectar se um 

paciente tem câncer de pulmão. O Instituto Russel Berrie de 

Nanotecnologia criou sensores, capazes de perceber e registar 

42 mercadores biológicos que indicam a presença do câncer 

de pulmão sem necessidade de biópsia.

TODOS POR CABO DELGADO

É uma campanha que está em curso e mexeu comigo! Como tal, com 

a permissão da direcção da linha editorial deste semanário, o Savana, 

achei por bem publicitar a referida campanha e, em simultâneo, apelar 

para que as e os estimados leitores façam o obséquio de ler e corres-

ponder às expectativas de todas e todos aqueles cidadãos, que estão 

a ser vítimas dos rubis, do narcotráfico, da prospecção do gás, dos 

desajustes sociais, causados por haver alguma muita falta de pensado-

res, que esqueceram a militante e decisiva intervenção dos habitantes 

d’aquela zona durante a guerra de libertação, que agora funcionam 

como autênticas esponjas, perante aqueles que tão barbaramente têm 

actuado contra eles próprios e os outros!

Titular da Conta: MAKOBO- Coração Solidário Cabo Delgado 
Moeda: MZN Numero de Conta: 486638913
NIB: MZ590000100000048663891357/ Banco BIM
Swift Code: BIMOMZMX  
                                                 

Leia S.F.Favor: Na terça-feira passada, depois de estar na fila, es-

tando ao balcão da Farmácia Denylson, a ser atendido pelo seu pro-

prietário e restantes colaboradores, entra alguém, que sem passar pela 

bicha, não esperando a sua vez, não lendo (?) o anúncio na vitrina: “ 

Só uma pessoa de cada vez” passando por mim, recorre também ao 

proprietário, dizendo o que pretendia, insistindo, porque o referido 

proprietário, cordial e profissionalmente continuava a atender-me; até 

que um dos colaboradores, atendeu-lhe e lá se foi, exigindo que lhe 

desinfectassem o cartão do banco, mas quando o tirou não o fez!...

Esta criatura chama-se Sérgio Vieira, que conheci com nove anos 

e ele com 19/20 anos em 1958 em Lisboa, de licença graciosa com 

os meus pais. Quando assumia-se pelos seus pronunciamentos, como 

um anti-fascista, contra o regime fascista e, agora volvidos 62 anos, 

tornou-se isso mesmo: Um Facho de primeira! Só com uma diferen-

ça, na época era um revolucionário português e agora é um fascista 

moçambicano!!!                    

“Boas Notícias”
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O aumento de preços acima proposto entrará em vigor a par-
tir de 1 de Setembro de 2020. Note que os preços da subscri-
ção do pacote GOtv Essencial não sofre qualquer alteração. 
Todavia, se a 1 de Setembro de 2020 estiver em vigor o Esta-
do de Emergência ou outra medida de excepção que impeça 
à luz da lei a sua efectivação, o presente aumento de preços 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 
cessação do mesmo.

Tal como muitas empresas, a GOtv foi afectada negativamen-

fornecer-lhe um excelente serviço e um conteúdo imbatível 
e ao mesmo tempo permanecer um negócio sustentável, a 
GOtv ocasionalmente compelida a rever os  preços.

A principal prioridade da GOtv é colocar as necessidades dos 
Clientes no centro de tudo que fazem e comprometem-se em 
continuar a fazê-lo,  assegurando a continuidade da prestação 
de serviços do melhor entretenimento de televisão terrestre 
para atender a diferentes estilos de vida e a preços acessíveis.

Caro subscritor da GOtv, 

Informamos que a GOtv irá implementar um aumento de pre-
ços para as subscrições e serviços complementares da GOtv, 
como se segue:

Ajuste de preços de Subscrição da GOtv:

COMUNICADO DE IMPRENSA
A MultiChoice implementa ajuste de preço com efeito a 01 de Setembro de 2020

COMUNICADO DE IMPRENSA
A MultiChoice implementa ajuste de preço com efeito a 01 de Setembro de 2020

Caro subscritor da DStv, 

Informamos que a MultiChoice irá implementar um aumento de 
preços para as subscrições e serviços complementares da DStv, 
como se segue:

Ajuste de preços de Subscrição e suplementos da DStv:

O aumento de preços acima proposto entrará em 
vigor a partir de 1 de Setembro de 2020. Note que 
os preços da subscrição dos pacotes DStv Família e 
DStv Fácil não sofrerão qualquer alteração. Toda-
via, se a 1 de Setembro de 2020 estiver em vigor o 
Estado de Emergência ou outra medida de excep-
ção que impeça à luz da lei a sua efectivação, o pre-
sente aumento de preços produzirá efeitos a par-
tir do primeiro dia útil seguinte ao da cessação do 
mesmo.

Tal como muitas empresas em Moçambique, a Mul-
tichoice foi demasiada e negativamente afectada 
pelo aumento do custo de operações. Por forma a 
continuar a fornecer-lhe um excelente serviço e um 
conteúdo imbatível e ao mesmo tempo permanecer 
um negócio sustentável, a Multichoice é ocasional-
mente compelida a rever os preços.

A principal prioridade da MultiChoice é colocar as 
necessidades dos Clientes no centro de tudo que fa-
zem e comprometem-se em continuar a fazê-lo,  as-
segurando a continuidade da prestação de serviços 
de entretenimento de classe mundial.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O Observatório do Cidadão para Transparência e Boa Governação no 
Sector de Saúde – OCS  na  sua  qualidade  de  pessoa  colectiva de  direi-

dos direitos de saúde levou a cabo uma pesquisa sobre a questão da indu-
mentária no acesso aos serviços de saúde por parte dos cidadãos, tendo 

respeito a transformação institucional ao nível do sector da saúde para 
melhor promoção e protecção do direito à saúde no quadro da Constitui-
ção da República de Moçambique (CRM).

A saúde é um direito fundamental em conformidade com o disposto no 
artigo 89 da Constituição da República de Moçambique (CRM) determi-
na: “Todos os cidadãos têm o direito à assistência. médica e sanitária, nos 
termos da lei, bem como o dever de promover e defender a saúde públi-
ca.”

A PROBLEMÁTICA

Existe   uma   prática   reiterada   há   bastantes   anos   ao   nível   do   sec-
tor   de   saúde, concretamente nas unidades sanitárias, postos e centros 
de saúde, hospitais, incluindo o Ministério da Saúde e suas direcções que 
se traduz na proibição de acesso aos serviços de saúde, devido ao uso de 
indumentária ou aparência considerada não apropriada para aceder aos 
serviços de saúde.

Essa prática constitui uma limitação no acesso à saúde que não encontra 
cobertura dentro do quadro legal em vigor no ordenamento jurídico mo-
çambicano. Pelo que se trata de uma prática de discriminação com base 
na indumentária e aparência do utente cujos grupos mais vulneráveis e 
vitimados são as mulheres, jovens e os chamados rastas, entendidos como 
marginais pelo estilo do cabelo e os homossexuais ou gays, por conta da 
orientação sexual e o facto de se vestirem de homem, sendo pessoa de 
sexo feminino, ou de mulher, sendo pessoa de sexo masculino.

Essa proibição com base na indumentária e aparência tem incidido mais 
sobre as mulheres como uma forma do controle do corpo feminino, o que 
releva para a questão da discriminação baseada no género no que diz 
respeito ao acesso aos serviços de saúde.
 
ALGUMAS CONSTATAÇÕES

entrada das referidas instituições no sentido de dar a conhecer, expres-
samente, que nas supramencionadas instituições de saúde são proibidas 
entradas de cidadãos com determinada indumentária ou aparência, con-
siderados impróprios e/ou imorais para aqueles serviços de saúde.

Hoje, em virtude de várias acções de advocacia das organizações da socie-
dade civil e inúmeras queixas dos cidadãos contras essa prática de proibi-
ção de acesso a serviços de saúde com base na indumentária ou aparência 
do utente/doente são quase inexistentes esses anúncios ou orientações 

mesmas instituições, mas a sua prática continua a ser bastante recorrente.

A legalidade da prática em análise à luz da salvaguarda dos direitos dos 
utentes dos serviços de saúde no País é deveras questionada, na medida 
em que o Código de Vestuário ou Dre ss Co d e nas unidades sanitárias, 
bem como ao nível do Ministério da Saúde, revela- se, em certa medida, 
como uma prática que limita o direito de acesso à saúde, ao servir de qua-

Na sequência de duas mesas redondas realizadas nos dias 05 de Março 
de 2020 e 27 de Maio de 2020, presencial e online, respectivamente, pela 
o OSC, no âmbito do projecto “Sou Cidadão”, com determinadas organi-

sobre a situação dos direitos e deveres do utente no serviço nacional de 
saúde, os participantes foram unânimes em reconhecer que de facto exis-
te a prática de limitação de acesso aos serviços de saúde com base na in-
dumentária e aparência do utente em várias unidades sanitárias e demais 
instituições de saúde, incluindo as instalações do Ministério da Saúde.

Essa proibição com base na indumentária e aparência é praticada pelos guar-
das, pessoal administrativo, técnico, e pessoas da comunidade que barram o 
acesso dos utentes, uma vez avaliado negativamente a indumentária e apa-
rência do utente do serviço de saúde em causa. Na verdade, é o guarda que 
maior poder tem de decidir sobre quem deve entrar ou não nas instituições 
de saúde, tendo por base a avaliação da indumentária que faz segundo as 
orientações dos seus superiores, e ainda são estes que agem de forma arbi-
trária na tomada  de  decisões  segundo  as  suas  convicções  e  percepções,  
culturais  bem  como religiosas quando lhes convêm.
 
ALGUMAS CONSTATAÇÕES (Continuação)

A prática de proibição com base na indumentária é igualmente levada a cabo 
por iniciativa própria das referidas entidades institucionais porque elas pró-
prias acham imoral, contrário a ética pública e aos bons costumes concernen-
tes a determinada indumentária e aparência apresentadas.  Há,   erronea-
mente,  uso   de   crenças   individuais  como   se   de   norma institucional 
se tratasse para valorar a indumentária e aparência dos utentes dos serviços 
nacionais de saúde.

Um dos principais motivos da demora no atendimento de saúde está ligado à 
barreira de acesso à saúde baseada na indumentária e na aparência do uten-
te, o que constitui uma inegável limitação no acesso aos serviços de saúde, 
sem fundamento legal para o efeito, que põe em causa a vida dos cidadãos 
por falta de assistência médica em tempo útil.

Em bom rigor, o doente ou utente em sede de tratamento hospitalar ou assis-

médico, não tem necessidade de indumentária ou aparência para o efeito. A 
equipa médica, em muitas situações precisa que o paciente (utente) se dispa 
parcialmente ou totalmente para que melhor possa ser observado. Pelo que 
há um problema de falta de informação de que promove e prática a

BREVE ANÁLISE DO QUADRO LEGAL

A prática da indumentária e aparência que deve caracterizar o utente ou 
doentes dos serviços de saúde carece de suporte legal.

A saúde é um direito fundamental em conformidade com o disposto no arti-
go 89 da Constituição da República de Moçambique (CRM) determina: “To-
dos os cidadãos têm o direito à assistência médica e sanitária, nos termos da lei, bem 
como o dever de promover e defender a saúde pública.”
 
Ao  direito  fundamental  à  saúde  é  também  aplicável  o  princípio  geral  
dos  direitos humanos e dos direitos fundamentais que é a não discriminação 
de tal sorte que o artigo 35 da CRM, no que diz respeito aos princípios da 
igualdade e da não discriminação determina o seguinte: “Todos os cidadãos 
são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos de-
veres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, 

política.” Outrossim, sobre o princípio da não discriminação, dispõe o artigo 
36 da CRM, no que diz respeito ao princípio da igualdade do género, que: 
“O homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural.”

Com efeito, do ponto de vista legal o acesso à saúde não deve ser determi-
nado com base em aspectos, elementos, instrumentos que denotam discrimi-
nação. A questão da limitação do acesso aos serviços de saúde com base na 
indumentária do utente viola o princípio da não discriminação.

De acordo com o artigo 56 da CRM o direito à saúde vincula todas as entida-
des públicas e privadas, no sentido de que devem ser respeitadas e aplicadas 
obrigatoriamente por qualquer uma destas entidades no quadro da Consti-

respeitar este direito fundamental e aplica-lo nos termos previstos na CRM 
sem discriminação.
O mesmo artigo 56 da CRM no n.º 2 e 3 Do nº 2 determina que o direito à 
saúde pode ser limitado em razão da salvaguarda de outros direitos ou inte-
resses protegidos pela Constituição. No caso vertente, a limitação do direito 
à saúde com base na indumentária não visa a salvaguarda de outros direitos 
ou interesses protegidos pela Constituição. Pelo que, é uma prática ilegal e 
contrária à CRM.

DOCUMENTO DE POSIÇÃO SOBRE A PROBLEMÁTICA DA LIMITAÇÃO DO ACESSO À 
SAÚDE COM BASE NA INDUMENTÁRIA E APARÊNCIA DO UTENTE EM MOÇAMBIQUE
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É  importante  notar  que  as  disposições  da  Carta  dos  Direitos  e  Deveres  
do  Doente aprovada pela Resolução 73/2007, de 18 de Dezembro, não dão 
cobertura legal a prática da proibição do acesso aos serviços de saúde com base 
na indumentária ou aparência do utente ou doente.
 
NORMAS DO DIREITO INTERNACIONAL DE PROTECÇÃO DA SAÚ-
DE

O direito à saúde é, indubitavelmente um direito humano protegido por nor-
mas de direito internacional aplicável em Moçambique, quais sejam: a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos (artigos 7 e 25); a Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos (artigos 2 e 16) e da Carta Africana sobre os 

Moçambicano através a Resolução n.º 67/2012, de 28 de Dezembro. Estes ins-
trumentos de protecção de direitos humanos supra, também, proíbem a limi-
tação do direito à saúde com base em critérios não prescritos na lei e que não 
respeitam os princípios da não discriminação e o princípio da igualdade.

Curiosamente,  o  artigo  16  da  Carta  Africana  dos  Direitos  Humanos  e  dos  
Povos determina:

Todas as pessoas têm direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental possível.
Os Estados-Partes na presente Carta comprometem-se a tomar as medidas necessárias 
para proteger a saúde das suas populações e para lhes assegurar assistência médica em 
caso de doença.

-
cana, para além das outras medidas a tomar para a protecção da saúde dos 
cidadãos deve garantir que a prática da limitação do acesso à saúde com base 
na indumentária ou aparência do utente seja banida.

A Carta Africana sobre os Valores e Princípios da Função e Administração Pú-

impor determinados comportamentos e princípios que devem ser levados a 
cabo pela Administração Pública, o que inclui as instituições públicas de saú-
de, no que diz respeito a prática da não discriminação e obediência aos princí-
pios dos da legalidade e dos direitos humanos.
 
NÃO DISCRIMINAÇÃO NO DIREITO INTERNACIONAL

Os serviços, bens e instalações de saúde devem ser fornecidos a todos, sem 
qualquer discriminação. A não discriminação é um princípio fundamental dos 
direitos humanos e é crucial para o gozo do direito ao mais alto padrão de 
saúde possível.

base em vários motivos que tenham o efeito ou o objetivo de prejudicar ou 
anular o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades 
fundamentais. A discriminação está ligada à marginalização de grupos popu-

fundamentais na sociedade. Isso, por sua vez, pode tornar esses grupos mais 
vulneráveis à pobreza e a problemas de saúde. Não é de surpreender que os 
grupos tradicionalmente discriminados e marginalizados geralmente tenham 
uma parcela desproporcional dos problemas de saúde.

A não discriminação e a igualdade implicam ainda que os Estados devem re-
-

e aparência sobretudo das mulheres e minorias sexuais. A obrigação de garan-

quando certos grupos de pessoas são continuamente discriminados na prática 
dos Estados partes ou por atores privados.

-
ciedade contra a discriminação relacionada aos cuidados de saúde.
Assim, dúvidas não restam de que à luz desses instrumentos internacionais de 
protecção dos direitos humanos, a prática de limitação do acesso à saúde com 
base na indumentário constitui violação do direito humano à saúde.
 
CONCLUSÃO

O Estado moçambicano, sobretudo através do Ministério da Saúde e das insti-
tuições de justiça relevantes, como é o caso do Provedor de Justiça e da Comis-

são Nacional dos Direitos Humanos, têm a obrigação primária de proteger 
e promover os direitos humanos. As obrigações de direitos humanos são 

-
nais de direitos humanos, criando obrigações vinculativas para o Estado 
em virtude da ser signatário dos mesmos. É, pois, ao Estado a quem cabe a 
obrigação primordial de respeitar, proteger e realizar o direito à saúde na 
perspectiva da não discriminação pela indumentária ao utente dos serviços 
de saúde.

RECOMENDAÇÕES

O Ministério da Saúde deve mandar proibir, expressa e inequivoca-
mente a prática de limitação de acesso à saúde com base na indumen-
tária ou aparência do utente e usuário dos serviços de saúde em todas 
as instituições de saúde a nível nacional.

Urge mudança de comportamento das lideranças e/ou governantes 
para maior integridade e transparência na questão da dignidade hu-
mana e prática da não discriminação.

Urge a adopção de uma política pública clara de saúde baseada em di-

o  fortalecimento  da  sociedade  civil  na monitoria desta questão do 
direito à saúde.

Urge a necessidade de monitorar de forma regular, pragmática e pro-
gressiva,   não só o comportamento do governo e das entidades sani-
tárias, mas também do sistema de justiça na questão da realização do 
direito à saúde sem discriminação.

Urge a adopção de uma estratégia para a efectiva responsabilização 
pela violação do direito à saúde com base na indumentária e aparência 
do utente.

 
O Observatório do Cidadão para Transparência e Boa Governação no Sec-

-
crativos, dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, 

legislação aplicável. A organização foi criada por um grupo heterogéneo 

interessados em contribuir para o aprofundamento da participação públi-
ca, garantia dos direitos humanos e resgate da cidadania informada sobre 
os serviços públicos de saúde em Moçambique.

O OCS tem como objectivo principal contribuir para a promoção de políti-
cas públicas e iniciativas baseadas na transparência, acesso à informação, 
participação do cidadão, prestação de contas, ética e probidade na gestão 
da coisa pública, para gerar comportamentos de qualidade nos serviços 
públicos, que têm impacto positivo no desenvolvimento humano e susten-
tabilidade na população moçambicana.
O OCS toma posição em relação às agendas políticas da saúde no país, mas 
procura antes analisar com objectividade o que tem estado a acontecer no 
sistema público de saúde, desde os processos de governação, participação 
pública até às acções dos principais actores da saúde. O OCS reúne evi-
dência que suporta toda a sua tomada de posição em relação a processos, 
acções e resultados neste sector.

Para este efeito, procura estabelecer, progressivamente, um dispositivo ob-
servacional adequado e promove, regularmente, reuniões com grupos de 

-
sadores, investigadores e outros; para aprofundar os temas nacionais de 
saúde da população para um posicionamento informado.

Para além de estudar o presente e examinar o passado mais ou menos ime-
diato, o OCS procura estabelecer cenários sobre o futuro e aprender através 
de uma comparação contínua entre o “desejado”, o “previsto” e o “obser-
vado”.

Endereço: Rua Beijo da Mulata, Sommerchild
Email: info@observatoriodesaude.org
Contacto: +258 844219506
Página web: www.observatoriodesaude.org

Projecto Financiamento
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A 
Villa Margherita que é, ac-
tualmente, e desde 1992, 
mais conhecida como o edi-
fício que actualmente aloja 

o Museu Nacional da Geologia em 

Maputo, tem uma história interes-

sante – do pouco que se sabe e que 

relato em seguida.

Margherita foi uma mulher real que 

viveu durante décadas e que morreu 

em Lourenço Marques. Uma súbdita 

Italiana, nascida e criada em Cairo, 

no Egipto, no final do Século XIX, 

foi, supostamente, amante de um ita-

liano que teve que ver com os Bucce-

llatto (suponho que não o Giuseppe. 

Constou que a sua ligação era com 

um dos arquitectos, também italiano, 

que Buccellatto contratou na altura 

para algumas das suas obras) e que 

a trouxe para Lourenço Marques, 

onde prosperava uma pequena mas  

vibrante comunidade italiana, e lhe 

construiu e ofereceu o confortável 

chalet num recanto agradável da Po-

lana, um terreno de esquina onde se 

cruzavam a Avenida 24 de Julho e a 

Rua Fernandes Tomás (agora Aveni-

da dos Mártires da Machava).

No topo da fachada à entrada da mo-

radia, colocou o nome da sua dona 

e primeira habitante: Villa Marghe-

rita.

Margherita nunca casou e não teve 

filhos.

A casa, construída no final da década 

de 1910, é ao estilo revivalista árabe 

rococó, muito condicente com o pas-

sado e perfil exótico da encantado-

ra italiana que o foi habitar e ainda 

muito em voga no início do Século 

XX, quando se viviam em Itália mo-

mentos de enorme paixão e atenção 

pela cultura e arte do antigo Egipto.

Ali, Margherita viveu em algum es-

plendor durante mais que três déca-

das, lá para o fim mais esforçadamen-

te, por falta de dinheiro e velhice.

O exterior da casa era completamen-

te diferente daquilo que se vê hoje, 

profusamente colorida, pintada entre 

um amarelo casca de ovo apagado, 

intersectando com vibrantes faixas 

pintadas a vermelho tijolo, com um 

muro a condizer.

Margherita tinha duas sobrinhas 

que também viviam em Lourenço 

Marques. Foi com elas com quem 

foi viver, já velhinha, depois de even-

tualmente vender a casa – em 24 de 

Abril de 1952 – a um empresário lo-

cal, chamado Arlindo Malosso. Ma-

losso, filho dum italiano de Treviso 

(uma cidade meio austríaca situada 

relativamente perto de Veneza) e 

de uma portuguesa, já nascida em 

Moçambique . Eles eram amigos há 

muitos anos e Margherita vendeu-

A história da Villa Margherita
Por António Botelho de Melo*

-lhe o imóvel porque precisava de 

dinheiro.

Durante os vinte anos seguintes, a 

casa iria permanecer virtualmente 

fechada.

Por morte de Arlindo Malosso, em 

1963, a Villa foi herdada pelo seu 

único filho, Arlindo do Vale Malosso.

Durante um ano e tal, em meados 

dos anos 60, a casa chegou a ser habi-

tada por uma sul africana de origem 

italiana que em Pretória era vizinha 

do lendário General Jan Smuts, Mrs. 

Brack. Na altura ela pertencia a uma 

família da high society de Pretória, 

daquelas que passavam sempre férias 

em Lourenço Marques no verão e 

que conhecia bem os Malosso, que 

tinham sido educados na África do 

Sul, que falavam fluentemente inglês 

e que visitavam aquele país com al-

guma assiduidade.

Mas o episódio Brack acabou por 

ser uma pequena aventura. Naquele 

ano (meados dos anos 60) ela aluga-

ra duas barracas na Praia da Polana, 

mas os filhos dela apanharam ma-

lária (foram tratados pelo Dr . Reis 

Costa). Um dia, a D. Suzete, mulher 

de Arlindo Malosso, levou a Sra 

Brack à casa (na Polana havia menos 

mosquitos)e disse-lhe que se calhar 

ela ali estaria mais segura com os fi-

lhos que nas palhotas junto dos mos-

quitos na praia. A casa estava fechada 

há anos, cheia de pó e a precisar de 

uma pintura e de algumas repara-

ções. A Mrs. Brack imediatamente 

apaixonou-se pela casa e literalmente 

mudou-se para lá e procedeu a uma 

reabilitação. Logo de seguida, man-

dou vir da África do Sul quadros 

enormes, toalhas, lençóis, cortinas, 

loiças e mobílias e restaurou e deco-

rou a casa, ali se instalando em reno-

vado esplendor. Digamos que quan-

do Arlindo Malosso eventualmente 

quis a casa de volta para a vender, foi 

uma pequena complicação tirá-la de 

lá, mesmo atendendo ao facto que 

o uso da casa fora concedido para 

umas curtas férias e gratuitamente. A 

Senhora Brack, que era suposta per-

manecer na Villa Margherita apenas 

por um período curto, de férias, com 

a família, foi ficando. Mas eventual-

mente saiu. 

A Sra Brack tinha vários filhos, um 

deles teve um negócio de exportação 

de flores e outro uma suinicultura. 

Entretanto os tempos mudaram. No 

cos, a maior parte deles portugueses.

Em redor da chamada Cidade de 

Cimento, por sua vez, dezenas de 

milhares de pessoas, a maioria pobre 

e sem educação, vindas do interior, 

tentavam a sua sorte e a sua quota 

parte do “milagre económico” em 

curso, versão colonial, radicando-se 

no Xipamanine, nas Mahotas, Benfi-

ca, Malhangalene, Chamanculo, Ma-

chava, Mafalala, Alto Maé. Surgia e 

afirmava-se a Cidade do Caniço, 

mais precária por comparação mas 

melhor que o abandono do mato, 

culturalmente não menos exuberan-

te. Após a independência, a análise 

desta dicotomia racial/económica/

social iria alimentar muitas e esoté-

ricas, se insípidas, teses de doutora-

mento, escritas por académicos es-

trangeiros, empenhados em dissecar 

as miríades vicissitudes e injustiças 

do colonialismo português.

De facto, até ao início da década de 

1960, a Cidade estava cheia de ver-

dadeiras joias de arquitectura, edifi-

comportar. Ele ainda tentou adqui-

rir um terreno vizinho (e o edifício, 

uma casa geminada) imediatamente 

atrás da Villa, mas não conseguiu o 

acordo dos seus proprietários, que ali 

residiam há décadas. Por essa razão, 

o assunto foi sendo empurrado para 

a frente e nada acontecia.

A casa, entretanto desocupada, e 

então já suscitando a curiosidade 

de quem por ali passava pelo seu 

exotismo arquitectónico, degradou-

-se lentamente, sendo, no início dos 

anos 70, já uma magnífica e digna 

semi-ruína. 

No início dos anos 70, pouco antes 

da independência, Arlindo do Vale 

Malosso, que tinha vários outros 

projectos em mão, entre eles, no-

meadamente, o gigantesco projecto 

do Bairro do Trevo, à entrada da 

Matola, decidiu vender a Villa Mar-

gherita, que herdara do pai.

E essa foi a segunda razão porque 

a casa sobreviveu. É que, entretanto 

com as mudanças radicais ocorridas 

a seguir a 1974, a propriedade priva-

da foi esmagadoramente “nacionali-

zada” (o termo legal correcto é “con-

fiscada”, pois, que eu saiba, ninguém 

pagou nada a ninguém) e ali ficou a 

apodrecer, inabitada, até à genial de-

cisão do governo do dia de a reabili-

tar e ali instalar o Museu Nacional 

de Geologia, a partir do espólio de 

um outro museu (o Museu Freire de 

Andrade) cujo nome foi prontamen-

te expurgado.

Pessoalmente, acho o imóvel to-

talmente inadequado para ser um 

museu, muito menos para um tema 

como a geologia de Moçambique. 

Do (muito) pouco que sei da verda-

deiramente espectacular geologia de 

Moçambique, o país devia, porque 

tem matéria para isso, ter um mu-

seu com vinte vezes a dimensão do 

que deve estar  dentro da antiga casa 

onde viveu a simpática D. Margheri-

ta (e já que o gás é um recurso geoló-

gico, esse novo museu devia ser pago 

com uma generosa contribuição por 

parte da ENI, da Total e afins, pois 

que para eles isso seria troco).

Mais faria sentido ser entregue à ci-

dade, declarado património protegi-

do e ali operar um pequeno centro 

cultural com leituras de poesias e 

exposições de pintura.

Mais: a casa deveria ser restaura-

da para a sua traça original (ver em 

cima a fotografia a cores) pois repre-

senta um património que caracteri-

zou uma fase do crescimento da ci-

dade que é a capital de Moçambique 

e que ajuda a contar e ilustrar esse 

percurso. 

* texto original editado pelo jornal

cadas nas primeiras quatro décadas 

do Século XX, tais como a Villa 

Margherita, que foram quase todas 

demolidas ou deformadas, para dar 

lugar aos horrendos “caixotes” de 

cimento que foram sendo erguidos 

pela cidade.

No caso da Villa Margherita, para 

além de Arlindo do Vale Malosso ter 

a boa fortuna de ser abastado e não se 

sentir pressionado para ali construir 

depressa, erguendo mais um prédio 

de vinte andares indistinto, houve 

um “problema”, que no fim foi o que 

ajudou a salvar o imóvel: na óptica 

de Arlindo Malosso, apesar de uma 

localização excelente, excepcional-

mente, acontecia que o lote onde a 

Villa Margherita estava implantada 

tinha uma dimensão de menos que 

mil metros quadrados. Ora, o que 

ele queria mesmo era edificar ali um 

grande edifício e que exigia uma área 

de implantação maior que o tama-

nho do lote onde estava a Villa podia 

início dos anos 60 a construção e 

especulação imobiliária em Louren-

ço Marques era muito forte, pois o 

governo português pelos vistos acha-

va que a era colonial era para durar 

mais umas décadazitas. A economia 

da então Província estava a crescer a 

níveis espectaculares, atraindo muita 

mão de obra, principalmente de Por-

tugal, e na capital havia uma enorme 

carência de habitações.

A decisão de quem então mandava 

era que a cidade iria crescer na ver-

tical. E em força.

Entre as áreas mais alvo dessa pres-

são especulativa eram, precisamente, 

as propriedades que circundavam os 

dois lados da Avenida 24 de Julho, 

em parte porque, derivado da forma 

como a cidade cresceu, regra geral os 

lotes de terreno eram enormes (mil 

a dois mil metros quadrados cada) 

permitindo a Câmara Municipal ali 

a edificação de prédios de aparta-

mentos de grande volumetria, com 

até vinte andares de altura e até 60 

apartamentos cada um, que depois 

podiam ser vendidos e alugados aos 

novos residentes, que vinham para 

atender ao enorme crescimento na 

actividade económica que então se 

observava na cidade.

Nos vinte anos que decorreram entre 

1955 e 1975, a cidade “explodiu” em 

crescimento, mais visível na Baixa, e 

nas Avenidas 24 de Julho e António 

Ennes (actual Av. Dr. Julius Nyere-

re). Mas não só: a Sommerschield, o 

Bairro da Coop, Bairro do Triunfo, 

Matola, surgiram quase do nada nes-

ta altura.

Quase tudo bairros de e para bran-

A Villa Margherita na sua versão actual enquanto museu, a sua fachada pintada 
da cor de sanitário de quarto de banho e os muros originais substituídos por 

muros de arame simples.

de Arlindo Malosso, retocada por mim.

A Villa Margherita, tal como se apresentava originalmente, cerca de 1927, com as 

mim com base no testemunho de Suzete Malosso, que conheceu Margherita e que 

À esquerda, a Villa Margherita, em 1968, quando ainda era propriedade de Arlin-
do do Vale Malosso. Nesta altura a casa estava novamente em bom estado o seu 

pela Mrs. Brack.
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Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Tenho por hábito passar longas horas em conversa com a minha 

tribo. São os amigos que fiz no último quinquénio aqui, ali e 

acolá. O Zaqueu, um tipo que muito recentemente, matriculou-

-se no meu exigente núcleo do lado esquerdo do peito costuma 

falar-me assim «e os amigos de acoli», com aquela doçura característica 

com que se demora a lambuzar uma cana de açúcar ou mesmo uma 

boa dose de malambe. Foi o mesmo Zaqueu quem contou uma a uma 

as colinas dos narizes dos deputados, à espeita e muitas outras coisas, 

excelentissimamente:

-  Excelentíssimos narizes, primo!! A mamã Esperança Bias aproveitou 

a quarentena para caprichar... Vou procurar uma régua para medir o 

distanciamento. Até já!

Despertei quando soou uma prolongada salva de palmas. O mal já esta-

va feito. Só faltavam os camaradas Mucanheia e Manasse para dizerem 

quem é o dono daquela grávida que alimentou acesos debates nas rodas 

de mal-coado, pombe, nipa, sura lá no bairro. O ximoco já não precisa de 

mais protocolos para ser aliviado.

-Mais uma rodada, tia Selma! O estado de dúvidas ainda não acabou, 

querida! – Gritou o Ananias lá dos fundos do quintal.

 Selma que não é burra nenhuma tratou de servir aos convivas com o 

requinte habitual, de há cinquenta longos anos.

- Aviso que o estado de dívida está a aumentar drasticamente. Tratem 

de zerar as contas, rapazes!

De um só click e para evitar as más línguas, os excelentíssimos da per-

diz, Muchanga, Manteigas, Soares, talvez a mando da madame Ange-

lina trataram logo de aliviar a situação, mesmo antes que a tia Selma 

voltasse à carga com exigências fúteis. «Hoje dinheiro é capim», ouvia-

-se bem como aquela música da moda. 

Já estava farto daquilo e mudei de canal. Se repararem bem vão des-

cobrir que não me safei totalmente, amigos. Os camaradas Aires Ali 

e Conceita Sortane lá estavam. Logo pensei «Será tudo isto um efeito 

de dúvidas ou dívidas?» Olhei em desespero para os meus botões, sem 

conseguir ver doutro outras excelências, com Lutero Simango a capita-

near a fragata do galo. 

Só muito mais tarde é que já recomposto e aliviado voltei a olhar para 

os olhos do primo José. Vi que eram maiores que as bolas de fogo de 

um incêndio em Mogovolas. Cheio de medo e receio corri para a des-

ligar o aparelho. A dose era tão excelentíssima que não tinha estômago 

para mais. Por vezes acontece-me, amigos: ver nos deputados alguma 

coisa que me faz não esquecer a antiga questão leninista: «Quem é o 

inimigo?». 

Titanic
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O 
Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, decre-
tou, nesta quarta-feira, o 
estado de emergência por 

mais 30 dias. A comunicação surge 

24 horas depois da Assembleia da 

República (AR) ter analisado e apro-

vado o relatório sobre os 120 dias de 

estado de emergência. 

Trata-se de uma decisão que, na opi-

nião de alguns juristas, sacrificou a 

Constituição para cobrir um vazio 

legal.  

Mediante a questão que tem estado 

a suscitar debate, sem consensos, re-

lativamente à duração do estado de 

a Democracia Sustentável em África 

a Covid-19 pode significar a convi-

vência com a chamada “nova norma-

lidade” por tempo considerável, talvez 

valha a pena considerar, respeitando-

-se, de entre outros princípios repu-

blicanos, o prazo mínimo de três me-

ses entre a data de depósito de uma 

proposta de revisão constitucional e a 

data de início do processo atinente a 

essa finalidade (número 2 do artigo 

299 da Constituição da República 

revisão do regime aplicável ao estado 

de sítio e de emergência, de modo a 

aprofundar o regime actualmente es-

tabelecido, ainda que tal implique a 

deliberação de assunção de poderes 

extraordinários de revisão, nos termos 

do artigo 301 da CRM.

passado dia 03 de Agosto, a organi-

zação explica que na eventualidade 

EISA sugere reforma constitucional
de se avançar com a opção atrás refe-

rida, deve-se considerar fortemente, 

até por uma questão de economia, a 

inclusão de outros aspectos visando 

a consolidação do ainda incipiente 

constitucionalismo moçambicano, 

como, por exemplo, a flexibilização/

facilitação do acesso ao Conselho 

-

a petição ao CC podia ser subscrita 

por um mínimo de 10 organizações 

da sociedade civil ou por um mínimo 

de três partidos políticos ou mesmo 

a reestruturação/reorganização do 

CC em secções, de modo a permitir 

que as decisões em primeira instância 

possam ser recorridas ao plenário do 

órgão. 

Sublinha que o processo deverá ser 

informado pelo princípio da ampla 

participação popular, consideradas 

todas as condições de segurança, sen-

do de desaconselhar fortemente um 

processo similar ao verificado quando 

foi da revisão de 2018, quase sem ne-

nhuma participação popular.

uma abordagem diferenciada, tendo 

em conta as condições reais e objecti-

vas de cada região geográfica, no caso 

a partir dos limites provinciais. 

para a declaração de estado de sítio 

para a província de Cabo Delgado.

Sublinha que o avanço para a apli-

cação da medida mais gravosa de 

excepção constitucional, no caso, 

estado de sítio para Cabo Delgado, 

pode-se justificar tendo em conta os 

pressupostos já conhecidos: o avanço 

da Covid-19, conjugado ao facto de 

se estar no padrão de contaminação 

comunitária e ainda a situação de 

de 2017, está a ser movida pelo ter-

rorismo. 

-
verno moçambicano já publicamente 
reconheceu que o país está diante de 
uma agressão externa movida por 
terroristas, uma declaração que veio a 
público depois da reunião do Conse-

-
do. 

impõe, em termos literais, nenhuma 
limitação quanto ao número de vezes 
em que se pode declarar o estado de 
emergência, o que constitui uma fra-
gilidade, sobretudo se se considerar 
que a declaração deste implica a sus-
pensão temporária de alguns direitos 
e liberdades fundamentais” – refere a 
análise, inserida na edição 10 do Poli-
cy Brief, do dia 3 de Agosto corrente. 
Acrescenta que não havendo nor-
malidade social, não haverá como 
manter a normalidade constitucio-
nal. Seria este o caso, por exemplo, 
da província de Cabo Delgado, que 
está numa situação diferente da das 
restantes províncias.

-
tâncias reais e objectivas, há sim, 
para Cabo Delgado, a necessidade 
de manter ou agravar a limitação de 
direitos. 

-
dem que qualquer decisão das auto-
ridades públicas deve encontrar um 
equilíbrio real de uma abordagem 
legal, mas também ter em conta as 
dinâmicas sociais e a necessidade de 
assegurar a continuação da vida, asse-
gurando, nessa ordem de ideias, que 
as populações continuam a buscar 
caminhos de sobrevivência. 

Para acomodar “nova realidade” derivada da Covid-19

Como contribuição para as aulas à distância dos alunos de Direito, 
podem encontrar o nexus de causalidade no facto das togas da praça 
alinhadas pelo decretar de um segundo estado de emergência serem 

Apesar da borrada do dia 29, quando já se previa como saída para o 
estado de suspense um novo estado de emergência, alguém tentou, 
desesperadamente, no fim-de-semana, trabalhar na reformulação da 
Lei das Calamidades. Só que esse esforço deveria ter começado em 

yesmen, 
precisam-se pelas bandas do regime!

Apesar das preocupações da ministra da voz doce, ainda não foi desta 
que o lobby das confissões religiosas, aquele que precisa desesperada-
mente da bolsa dos seus crentes, conseguiu os seus intentos. Lá terá 

e sondagens de opinião contra os alunos nas escolas, incremente as 
suas iniciativas nos próximos dias, agora que parece mais que certo 
que, “daqui para aqui”,  umas tantas escolas vão mesmo abrir. É a de-
mocracia que está em jogo, como dizem, ou abrem todas ou não abre 

Passam 30 dias após o rapto de Kauchai Pandia, filho do dono da casa 
Pandia, uma popular casa de venda de capulanas na capital da nação. 
Ao que apurámos, a família já pagou o resgate, mas continuam a ser 
extorquidos perante o laxismo das autoridades policiais, mesmo depois 
de terem em mãos informações relevantes fornecidas pela família. A 
indústria dos raptos a carburar a todo vapor. 

Por outros motivos, na sua mansão dourada, está sorridente o tigre das 
pradarias verdes. Aparentemente, conseguiu convencer dos méritos 
da sua mais recente iniciativa, uma dos mais retorcidos agrónomos da 
praça. A czar da comunicação oficial, para assinalar a boa nova, dá-lhe 

-
gão reuniu e felicitou o PR por ter submetido o Relatório sobre o Ter-

tempos de redactor?

boss dos comboios 
é citado como tendo dito que iria conseguir desviar para os carris toda 
aquela carga que circula nas nossas estradas, sobretudo as que fazem 
ligação com o porto de Maputo. Debalde. Com o excesso do tráfego na 

significa que muito em breve esta via estará pior do que já está, apesar 
de ser o caminho preferido do engenheiro para as habituais romarias 
de fim-de-semana, numa montanhosa vila fronteiriça. 

lobby da camionagem, mas com todos 
os sectores com a corda no pescoço por causa da pandemia, apesar das 
kudumbas e das janelas únicas caça níquéis, lá foram arranjar mais 
uma taxa de fronteira para sacar mola ao pessoal. É mesmo fartar vi-

de irem a Cabo Delgado e dizer ao povo o que acontece lá, mas uma 
excelente reportagem da tv pública lusa, a semana passada, mostrou o 
quão mais confortáveis eles se sentem com os antigos colonos. 

Pela primeira vez na história, o homem forte da nação mais poderosa 
-

vio para os autocratas, mas uma grande desilusão para aqueles que de 
todo o mundo sempre olharam para as terras de Colombo como fonte 
de inspiração para a sua luta pela liberdade e democracia.   

Em voz baixa
Que pecados  maiores cometeu o povo de Cabo Delgado para ser pro-

posto a viver em situação de estado de sítio? Será que não são já bas-

tantes as decapitações e os fuzilamentos sumários?

Carlos Cardoso, um dos fundadores da mediacoop e primeiro 
editor do mediaFAX, completaria 69 anos a 10 de Agosto próximo 
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A 
Heineken Moçambique 
entregou, semana passa-
da, seis fontes de abasteci-
mento de água potável às 

comunidades do distrito de Mar-

racuene, na província de Maputo. 

Os seis poços somam-se a igual 

número construídos pela Hei-

neken Moçambique no mesmo 

distrito, totalizando 12 fontes de 

água potável. 

Os furos vão beneficiar aproxima-

damente quatro mil famílias dos 

bairros Gimo O’Cossa, Ndixe, 

Phazimane e Abel Jafar, muitas de-

las obrigadas a pagar valores em di-

nheiro para o acesso à água potável. 

A entrega das infra-estruturas é 

feita no contexto da pandemia da 

Covid-19, contribuindo assim para 

prevenção e combate à doença que 

está a colocar o mundo em sentido.

 “A água potável é uma das neces-

sidades mais importantes para a 

nossa população, na medida em que 

pode ser livremente consumida por 

não apresentar riscos de doenças e 

contaminações em geral. Nesta al-

tura de propagação da pandemia da 

Covid-19 em todo o país, o acesso 

próximo à água é vital para conter 

Heineken leva água potável 
a quatro mil famílias

os índices de infecção, pois uma das 

principais recomendações de pre-

venção é a lavagem das mãos com 

água e sabão ou cinza”, disse a di-

rectora dos Assuntos Corporativos 

da cervejeira, Neyde Pires. 

Com a água perto de casa evita-se 

também distâncias longas, alivia-se 

os aglomerados nas fontes actual-

mente em uso e reduz-se os contac-

tos entre as pessoas, contribuindo 

não só para minimização do risco 

de contaminação pela Covid-19, 

assim como a melhoria da qualida-

de de vida das populações.

O administrador do distrito de 

Marracuene, Shafee Sidat, disse na 

ocasião que a entrada em funciona-

mento das fontes de abastecimento 

de água vai ao encontro dos esfor-

ços do governo com vista a garantir 

o acesso à água pela população das 

zonas recônditas. 

Refira que ainda no âmbito do 

apoio à prevenção e combate ao 

novo Coronavírus, a Heineken 

Moçambique entregou no mês pas-

sado diverso material e produtos de 

prevenção ao Ministério da Saúde, 

nomeadamente quantidades signi-

ficativas de   álcool   gel,   macacões   

de   protecção, máscaras cirúrgicas 

e luvas.

Empresários brasileiros 
manifestaram interesse 
em investir no agrone-
gócio em Moçambique, 

dado o potencial agroecoló-
gico e as oportunidades que o 
País oferece neste sector, con-
siderado um dos mais promis-
sores.

Esta manifestação foi feita 

num Economic Briefing, que 

decorreu em forma de “webi-

nar”, organizado recentemente 

pelo Standard Bank

O encontro foi concebido 

especificamente para empre-

sários brasileiros baseados na-

quele país latino-americano, 

mas com empreendimentos ou 

interesses em Moçambique e 

tinha como objectivo apresen-

tar o ambiente e as perspectivas 

macroeconómicas, bem como 

Brasileiros querem investir no agronegócio
as oportunidades de investimento 

existentes em diversos sectores no 

nosso País.

Na sua intervenção de abertura, o 

administrador delegado do Stan-

dard Bank, Chuma Nwokocha, 

realçou o facto de o “webinar” de-

correr numa altura em que estão a 

ser feitos enormes investimentos 

no sector do gás na bacia do Rovu-

ma, na província de Cabo Delgado.

“Estes investimentos constituem 

uma oportunidade ímpar para as 

empresas moçambicanas e brasilei-

ras, e esperamos que ajude a tomar 

as melhores decisões em relação às 

áreas de investimento”, disse.

Para a directora-geral do escritó-

rio do Standard Bank no Brasil, 

Natália Dias, os projectos de Gás 

Natural Liquefeito (GNL) que 

estão a ser desenvolvidos na bacia 

do Rovuma, e que vão colocar Mo-

çambique na lista dos cinco maio-

res produtores e fornecedores deste 

importante recurso energético no 

mundo, têm potencial para dina-

mizar diversos sectores no País, tais 

como os de agronegócio, transpor-

te, logística, entre outros.

“É um momento histórico para 

Moçambique, por isso organiza-

mos este evento para partilhar as 

informações sobre as oportunida-

des de investimento, bem como a 

experiência do Standard Bank, que 

tem sido parceiro de diversas em-

presas multinacionais (incluindo 

brasileiras) e do Governo local”, 

sublinhou Natália Dias.

Durante o evento, os empresários 

brasileiros apresentaram questões 

ligadas às taxas de juro aplicáveis ao 

sector, às ligações existentes entre 

os produtores, a indústria e o mer-

cado consumidor, ao escoamento, 

aos incentivos oferecidos pelo Go-

verno a quem pretende investir no 

sector, entre outras.

Na ocasião, para além de apresentar 

o ambiente e as perspectivas ma-

croeconómicas, o economista-chefe 

do Standard Bank, Fáusio Mussá, 

falou da experiência do banco no 

agronegócio e partilhou informa-

ções relevantes sobre o sector no 

País. 

Referiu-se ao projecto “Sustenta”, 

promovido pelo Governo, atra-

vés do Ministério da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, como 

um claro indicador da vontade de 

alavancar e dinamizar o sector do 

agronegócio no País.

“Através deste projecto, o Gover-

no fornece aos produtores téc-

nicas e equipamentos agrícolas, 

na perspectiva de que as pessoas 

abandonem a enxada e as práticas 

rudimentares, e passem a usar ma-

quinaria moderna para a produção”, 

disse, acrescentando que “numa 

fase inicial, o projecto Sustenta 

foi implementado em duas pro-

víncias (Nampula e Zambézia), 

e a partir deste ano passa a ser 

em todo o País. O objectivo é 

começar a transformar a agricul-

tura de subsistência numa agri-

cultura mais mecanizada e mais 

virada para o mercado”, explicou 

o economista-chefe do Standard 

Bank aos potenciais investidores 

brasileiros.

O Standard Bank é um dos pou-

cos bancos da praça que está di-

rectamente envolvido em vários 

sub-sectores agrários de grande 

impacto ao nível do País, como 

por exemplo, o de cereais (mi-

lho para a produção de cerveja 

e ração para a indústria avícola), 

mandioca (para a produção de 

cerveja) açúcar (convencional e 

orgânico), avicultura, tabaco, ba-

nana, entre outros.
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Pioneiro do gospel contem-
porâneo no país, o cantor 
Alfa Thulana vai-se apre-
sentar, nesta sexta-feira, 

como figura de cartaz, do espectá-
culo musical, a ser transmitido ao 
vivo nas redes sociais do Standard 
Bank e ainda pela Tv pública e a 
Rádio Universitária da Universi-

dade Eduardo Mondlane (UEM).
O artista, cujo estilo musical é 

predominado pela fusão do jazz 

ao gospel contemporâneo, com 

influência de afro-fusion e funky, 

executa também músicas acapella, 

devido à sua devoção pela harmo-

nização vocal.

Trata-se do prosseguimento do 

projecto social #FicaEmCasa, pro-

movido pelo banco, em parceria 

com a televisão pública moçambi-

cana e a UEM, visando disseminar 

FicaEmCasa com Alfa Thulana
mensagens sobre a prevenção da 

Covid-19 e ainda proporcionar in-

teracção dos artistas com o público.

“Neste show vou fazer o casamento 

entre dois estilos, para agitar a noi-

te de sexta-feira, nomeadamente o 

gospel e o jazz, sendo que vou le-

var ao público mensagens de amor, 

esperança, fé e compaixão’’, referiu 

Alfa Thulana.

Para o músico, os shows live pro-

movidos pelo banco, constituem 

uma grande oportunidade para 

incentivar o convívio nas famílias, 

bem como veicular mensagens edu-

cativas sobre a prevenção da Co-

vid-19, assim como em relação a 

outros aspectos da vida.

Por outro lado, conforme Alfa Thu-

lana explicou, se não fosse por causa 

deste tipo de iniciativas os músicos 

não teriam trabalho, após todos os 

shows terem sido cancelados por 

causa do isolamento social.

Para enriquecer ainda mais a sétima 

edição do projecto social #FicaEm-

Casa, Alfa Thulana vai partilhar o 

palco com duas conceituadas can-

toras, designadamente Xixel Langa 

e Onésia Muholove.

Xixel Langa é uma dinâmica voca-

lista de jazz. Filha do músico Hor-

têncio Langa, Xixel esteve destina-

da a brilhar em palco.

Refira-se que este projecto social 

tem contribuído para a dinami-

zação da cultura, em particular a 

música, através da exposição dos 

artistas, numa altura em que está 

vedada a realização de espectácu-

los musicais. em cumprimento das 

medidas decretadas no âmbito do 

Estado de Emergência, devido ao 

novo Coronavírus. 

A 
ONU Mulheres e o BCI 
doaram, na sexta-feira 
passada, um lote de 
meios de proteção con-

tra a Covid-19, composto por 13 

mil máscaras faciais, às autorida-

des municipais de Maputo, numa 

cerimónia presidida pelo respec-

tivo edil, Eneas Comiche.

O acto ocorreu no âmbito das ce-

lebrações do 31 de Julho, dia da 

Mulher Africana, que este ano 

coincidiu com o 58º aniversá-

rio da fundação da Organização 

Pan-africana das Mulheres, sob 

o lema “Unidade na Diversida-

de, Combate à violência e à Co-

vid-19, Rumo ao empoderamen-

to da mulher”.

Intervindo no Átrio dos Paços do 

Município, Comiche salientou 

que no actual contexto exige-se 

“de todos nós esforços redobra-

dos para reduzir a propagação da 

doença”. E prosseguiu: “uma vez 

mais, tal como os ideais dos fun-

dadores da organização, a mulher 

é chamada a contribuir com a sua 

sabedoria e seu empenho, carac-

terísticas que lhe são peculiares, 

nas acções de sensibilização para 

a prevenção e combate da pande-

mia”. 

A representante da ONU Mu-

lheres, Marie Laetitia Kayisire, 

afirmou que a ONU Mulheres 

tem acompanhado com muita 

atenção e preocupação os efeitos 

que a pandemia da Covid-19 tem 

causado no país. Referiu, ainda, 

que a instituição que dirige con-

duziu uma análise sobre o impac-

to sócio-económico da Covid-19 

ONU Mulheres e BCI oferecem 
13 000 máscaras ao Município 
de Maputo

na perspectiva do género, a qual 

afere que “as mulheres no sector 

informal da economia têm sido 

desproporcionalmente afecta-

das pela pandemia com enormes 

perdas nos fluxos de rendimen-

tos, mesmo numa altura em que 

os números de casos confirma-

dos ainda eram reduzidos”. Num 

outro desenvolvimento saudou o 

BCI “por se ter juntado à inicia-

tiva, marcando o início de uma 

trajectória de parceria que espe-

ramos que seja contínua até que 

a pandemia seja controlada, pas-

sando para as iniciativas de amor-

tecimento dos choques finan-

ceiros entre as micro e pequenas 

empresas detidas por mulheres, 

bem como a recuperação econó-

mica”.

Em representação do BCI, Tâ-

nia Sitoe, Directora Comercial, 

frisou que as melhores soluções 

para fazer face aos desafios que se 

colocam, no actual cenário, vêm 

daqui. Realçou, por isso, “o traba-

lho que as autoridades municipais 

estão a desenvolver em prol do 

bem-estar dos munícipes desta 

urbe” e saudou as acções levadas 

a cabo pela ONU Mulheres, em 

especial as de protecção dos gru-

pos de maior risco”, relembrando 

que o Banco está actualmente a 

desencadear em todo o país um 

plano de apoio à prevenção con-

tra o novo Coronavírus.

O 
abastecimento de água 

na cidade e província de 

Maputo estará reforça-

do com a conclusão, em 

Novembro próximo, das obras de 

construção dos centros de capta-

ção e distribuição de água locali-

zados nos bairros de Matlemele e 

Guava. Até ao momento as obras 

apresentam um nível de execução 

de 70% com destaque para os re-

servatórios apoiados e torres que 

estão na fase conclusiva. O pro-

jecto está orçado em USD 490 

milhões e é financiado pelo Banco 

Mundial e espera-se ver incre-

mentada a rede de cobertura de 

abastecimento de água para mais 

465.800 habitantes dos bairros 

como Mathemele, Zona Verde, 

1º de Maio, Ndlavela, Macha-

va Quilometro 15, Costa do Sol, 

Mapulene, Albazine, Magoani-

ne, Chiango e Guava. Naqueles 

centros distribuidores a água será 

captada nos furos subterrâneos e 

depois bombeada para rede para 

Abastecimento de 
água reforçado até 
Novembro

o consumo.   

As obras estão ligeiramente atra-

sadas, pois deveriam ter sido en-

tregues em Maio passado, mas 

devido a constrangimento téc-

nicos e da pandemia da covid-19 

não foi possível e consequente-

mente os prazos foram alargados 

para Novembro do presente ano. 

O Empreiteiro chinês China 

Geo- Engineering Corporation 

explicou que a pandemia levou 

ao atraso no fabrico e transporte 

de equipamentos e matérias pro-

venientes da China bem como 

do regresso de especialistas. De 

visita ao projecto esta segunda-

-feira, a vice Ministra das Obras 

Públicas, Habitação e Recursos 

Hídricos, Cecília Chamutota 

manifestou a sua preocupação 

com o ligeiro atraso das obras, 

mas saiu tranquila com o com-

prometimento do empreiteiro 

e do fiscal no cumprimento dos 

novos prazo estabelecido bem 

como pelo facto disso não acar-

retar custos adicionais.         
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SEJE defende alinhamento de 
ideias para promoção de emprego

A 
Secretaria do Estado da 
Juventude e Emprego 
(SEJE) e a Internatio-
nal Youth Foundation 

(IYF) defendem a união de esfor-

ços para a promoção do emprego 

para jovens. As duas instituições 

promoveram esta quarta-feira 

um fórum virtual sobre o empre-

go e empregabilidade juvenil em 

Moçambique que decorreu sob o 

tema “ Contribuição do ecossis-

tema de emprego e empregabili-

dade para a melhoria do acesso às 

oportunidades económicas para 

os jovens em Moçambique”.

Na ocasião, o Secretário  de Es-

tado da Juventude e Emprego, 

Osvaldo Petersburgo disse que 

o debate surgiu num momento 

oportuno, tendo em conta que 

a pandemia da Covid-19, que 

afecta o país e mundo, está de-

sestruturar os locais de trabalho 

gerando incerteza sobre o futuro 

do emprego.

Deste modo, defendeu a necessi-

dade do alinhamento das diversas 

iniciativas de promoção de em-

prego e empregabilidade juvenil 

entre o governo e parceiros. Na 

óptica de Pertersburgo, quer o 

governo como os parceiros tra-

balham para o alcance de um ob-

jectivo comum que é o emprego 

e empregabilidade da juventude, 

assim, disse ser imprescindível a 

unificação de esforços para que 

haja resultados satisfatórios entre 

as partes. 

Por seu turno, o ministro da Eco-

nomia e Finanças Adriano Ma-

leiane que dirigiu a abertura do 

encontro, disse que  governo as-

sumiu no seu Plano Quinquenal 

(2020-2024) o compromisso de 

fazer uma gestão  macroeconó-

mica que propicia a promoção de 

um ambiente favorável a geração 

de emprego  e de modo particular 

para jovens. Isto porque o nosso 

país jovens de 15 a 35 anos per-

fazem cerca de 33% da população 

economicamente activa.

A geração de emprego, no en-

tender do dirigente, passa pela 

elaboração de medidas mais com-

petitivas para aumento da produ-

ção, produtividade,  bem como a 

promoção da educação técnico 

profissional.

Avançou que existem vários ca-

minhos para promoção de empre-

go e empregabilidade, mas reque-

rem a  melhoria do ambiente de 

negócios, atracão de investimento 

nacional e estrangeiro,  promoção 

de produtos nacionais, assegu-

rando acima de tudo o conteúdo 

local e melhor gestão de finanças 

públicas.

O 
povoado de Mongessa, 
no distrito de Molumbo, 
província da Zambézia, 
vai ter a primeira escola 

secundária. Avaliado em 1.5 mi-
lhões de dólares, espera-se que, 
na fase de funcionamento, este 
estabelecimento de ensino venha 
a beneficiar a cerca de 2.500 es-
tudantes.

 As obras de construção de raiz 

da escola e o respectivo apetre-

chamento, será levado acabo com 

o co-financiamento do Banco 

Islâmico de Desenvolvimento, 

Fundo de Solidariedade para o 

Desenvolvimento e governo Mo-

Distrito de Molumbo com 
primeira escola secundária

çambicano.

Trata-se da primeira escola se-

cundária construída de raiz após 

a independência e que poderá be-

neficiar a comunidade dos 20 Po-

voados abrangidos pelo projecto.

A Infra-estrutura vai compreen-

der três blocos contendo 12 sa-

las de aulas, um bloco multiuso, 

sala de Informática, laboratório, 

reprografia, três sanitários, uma 

cantina, um campo multidiscipli-

nar e o muro de vedação.

O projecto da construção desta 

escola secundária foi concebida 

com o intuito de melhorar e ga-

rantir a qualidade de ensino na-

quela parcela do país, visto que 

neste momento o distrito não 

possui nenhuma escola secun-

dária, e os alunos que terminam 

o ensino primário são obrigados 

a recorrer a outros distritos, por 

longos quilómetros para dar con-

tinuidade aos seus estudos.

A iniciativa está inserida no  Pro-

jecto Vila Sustentável de Molum-

bo (PVSM) é implementado pelo 

Ministério da Ciência e Tecno-

logia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional (MCTESTP), atra-

vés do Centro do Investigação 

e Transferência de Tecnologias 

para o Desenvolvimento Comu-

nitário (CITT).

Pela primeira vez na 
história, a Ilha de 
Mbenguelene, loca-
lizada no distrito de 

Marracuene, a apenas 34 Km 

da cidade de Maputo, terá 

uma escola convencional. O 

empreendimento é de três 

salas de aulas, avaliado em 

cerca de três milhões de me-

ticais, numa iniciativa que 

está sendo levada a cabo por 

um grupo de empresários, em 

mais uma acção de responsa-

bilidade social. 

Assim, a Universidade São 

Tomas, parceiro que se iden-

tificou com a causa, procedeu 

a entrega de chapas de zinco, 

em um gesto que se espe-

ra venha a contribuir para a 

cobertura das salas de aulas, 

assim que terminar a infra-

-estrutura.  

Este acto simbólico, foi presi-

dido pelo vice-reitor daquela 

universidade, Silvério Pedro 

Ronguane e contou com a 

presença das autoridades lo-

cais da ilha.

Na altura, Ronguane fez saber 

que quando a universidade 

tomou conhecimento das ne-

cessidades daquela comunida-

de, não pode manter-se alheio 

ao seu sofrimento e decidiu 

apoiar de modo lhes propor-

cionar uma educação a altura.  

“Quando tomamos conhe-

Ilha de Mbenguelene 
vai ter uma escola 
convencional

cimento de que havia uma 

comunidade a estudar por 

de baixo de árvores dentro 

da capital, ficamos sensibi-

lizados e decidimos apoiar 

este grupo a construir o seu 

sonho, de ter uma escola com 

um tecto”, disse.

Por sua vez, João Dias Das 

Neves, o empresário que está 

a apadrinhar a comunida-

de na angariação de fundos 

para a construção da referida 

infra-estrutura, disse sentir-

-se honrado com o gesto da 

Universidade São Tomás e 

aproveitou a ocasião para 

convidar aos demais a seguir 

o exemplo.

“A comunidade desta ilha 

apresentou-nos a preocupa-

ção de ter uma escola con-

vencional,  onde as crianças 

possam estudar mesmo nos 

dias de chuva e, nos abraça-

mos a iniciativa. Agora esta-

mos a envidar esforços com 

vista a concretização deste 

sonho. Hoje louvamos o ges-

to da Universidade São To-

más e convidamos aos outros 

a seguirem o exemplo”, acres-

centou Neves.

Com cerca de 250 habitantes, 

a Ilha conta com actualmen-

te com 35 alunos, sendo 11 

de primeiro ciclo, que cor-

responde de 1ª a 3ª classe, e 

outros de segundo ciclo, cor-

respondente a 4ª e 5ª classes.

 
Com  entrega imediata carrinha 
Ford Ranger, CD, 4 lugares, 
250.000km. Pode ser vista na 
Av. Amilcar Cabral, 1049 r/c.
Base licitacao: 700.000.00 MT. 
+ imposto transacção.
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