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

Lourenço do Rosário questiona decisões à volta do estado de emergência 
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Na ressaca do debate acerca 
da constitucionalidade ou 
não da decretação do novo 
ciclo de estado de emer-

gência, o chancelar da Universida-

de Politécnica, Lourenço do Ro-

sário, questiona o que estiveram a 

fazer os assessores do Presidente da 

República (PR) e do Governo du-

rante 120 dias do estado de emer-

gência ao ponto de deixá-lo numa 

situação embaraçosa e que hoje di-

vide a sociedade. 

Em entrevista ao SAVANA,  em 

que fala de vários assuntos, o aca-

démico diz que a banalização da 

Constituição pode levar a tentações 
de musculação do exercício de po-
der, deixando a democracia mitiga-
da. Diz que os conselheiros do PR 
devem ter capacidade de fazer lei-
turas dos cenários. 
Aponta que as redes clientelares 
podem estar a minar a selecção de 
quadros mais capazes – a favor da-
queles que dizem “agora é a nossa 
vez” - e levar à má governação.  
Indica que é necessário coragem 
para extirpar o mau desempenho, 
começando pela Comissão Política 
(CP) do partido, que não deve ser 
composto por “clientes” especiali-
zados em louvores ao PR, a quem 
passam o tempo a tratar como “filho 
mais querido do povo”, tal como fi-
zeram com Guebuza. 
Lourenço do Rosário é de opinião 
que o simples facto de o PR res-
suscitar a agenda da corrupção nos 
seus discursos e não na acção, já no 
segundo mandato, dá a sensação de 
que a guerra está perdida.  
“Todo o sistema montado de go-
vernação deste país é um sistema de 
clientelismo”, rematou o académico, 
fazendo notar que o que mais se 
ouve é “chegou a minha vez, tenho 
que arranjar a minha vida”.
Moçambique entrou semana fin-
da num novo ciclo de estado de 
emergência. Que balanço faz dos 

primeiros quatro meses de decre-

tação do estado de emergência?

O Presidente da República disse 

que Moçambique começou a tomar 

Lourenço do Rosário defende que a corrupção é endémica em Moçambique :

Por Argunaldo Nhampossa

Novo normal
O PR anunciou a retoma das au-

las. Mas antes tivemos dois rei-

tores de instituições públicas que 

disseram que a retoma das aulas 

não pode ser uma aventura e que 

a saúde pública não se negoceia. 

Qual é a sua opinião.     

Uma coisa não anula a outra. Temos 

que nos sentar e perceber que não 

podemos ficar escondidos dentro 

de casa, permanentemente, porque 

existe a Covid-19. Vamos pensar 

em microcosmos, as populações que 

vivem nos parques sabem que os 

leões e elefantes estão lá, mas não 

ficam escondidos dentro de casa, 

vão às machambas correndo perigo 

de ser atacadas. 

Essa é uma forma urbana de lidar 

com a situação, porque temos uma 

geleira recheada, temos um dinhei-

rinho guardado no banco e pode-

mos sobreviver alguns meses. Não 

podemos de forma alguma pres-

sionar a quem tem que dirigir para 

que tenha essa atitude. Não se pode 

negociar saúde, sim, mas também 

não se pode ficar fechado em casa 

o tempo todo, temos que encontrar 

forma de lidar com esta situação 

chamada “o novo normal”. 

O novo normal é saber como é que 

se pode evitar essa doença.  Tudo 

tem a ver com a gestão da nossa 

rede patrimonial. Se a gestão das 

nossas escolas fosse boa, a nossa 

rede de transportes fosse boa, se a 

nossa rede sanitária e de água fos-

sem boas, este problema não exis-

tiria.

Que saídas?

Como é que fazemos? Fechamos às 

chaves? Você tem um sistema que 

está montado em que a ministra da 

Educação e Desenvolvimento Hu-

mano diz que se não retirar os alu-

nos que este ano estão na primeira 

classe, no próximo ano, terá três mi-

lhões de crianças nessa classe. Você 

resolve o problema? Não resolve. 

Há quem propõe a anulação do 

ano lectivo...

Alguém estudou como isso fun-

ciona, trouxe propostas concretas e 

será que no próximo ano não entra 

ninguém no sistema? É um debate 

que tem que ser feito de modo que 

não sejamos como os países euro-

peus que fizeram um “lockdown” 

completo. Não podemos imitar. O 

grande problema de nós os acadé-

micos é que como não produzimos 

o nosso saber indígena pensamos 

muito pela cabeça de outros. 

Há muito clientelismo
O PR decretou mais um ciclo de 

EE, no meio forense há debates 

sobre a constitucionalidade ou 

não do acto. Mesmo não sendo 

jurista não resisto a perguntar-lhe. 

Como recebeu essa decretação?

O Governo não tinha um instru-

mento legal para gerir esta situação 

e havia um vazio legal para poder 

pôr a funcionar as suas medidas res-

tritivas. Então, aqui vamos ter 

que perguntar o seguinte: O que 

é que aqueles que aconselham o 

medidas de precaução e prevenção 

antes de decretar o EE que veio a 

acontecer depois, porque, de facto, 

não estávamos a ver o que estava a 

acontecer ao nível não só da Europa, 

da Ásia como na América, e perante 

um fenómeno completamente des-

conhecido, não havia ninguém es-

perto que pudesse dar um veredicto 

objectivo sobre como lidar com esta 

situação. Acho que nesse aspecto 

Moçambique agiu bem e permitiu 

que tivéssemos um percurso para 

que não entrássemos em pânico. 

Ao longo do tempo, notou-se algu-

ma hesitação, alguma desorientação, 

na tomada de determinadas medi-

das que se misturaram com dois ti-

pos de discursos de politização des-

ta situação. O debate não está a ser 

científico, a nível da comunicação 

social. Quem está lá não são cien-

tistas que, podem, eventualmente, 

debitar alguma investigação daquilo 

que está a acontecer no mundo.  São 

comentadores, alguns profissionais 

e outros ao serviço do regime para 

justificar algumas medidas. Isto re-

tira mérito àquilo que são as boas 

medidas que o Governo tomou, 

O sistema de governação é de clientelismo

porque, quando politizamos um 

problema que todos nós queremos 

que seja uma agenda nacional, reti-

ramos unanimidade, depois dividi-

mos a sociedade e começa a haver 

grupos de pressão que enfraquecem 

o acto governativo.

Há correntes que defendem que 

o estado de emergência expôs as 

nossas fragilidades. Concorda?

Sem dúvidas. Do ponto de vista 

económico, somos um país comple-

tamente esfacelado, neste momento, 

e que isso pode ter consequências 

na paz social, a prazo. Do ponto de 

vista sanitário, há um medo terrí-

vel que este aumento exponencial 

possa pôr a nu a fragilidade da rede 

sanitária. O EE pós a nu a fragili-

dade do sistema educativo, porque 

quando se ensaiou o regresso às au-

las, verificou-se que, efectivamente, 

nós tínhamos um sistema educativo 

e infra-estrutural completamente 

desmantelado, em ruínas. 

Em conversa com responsáveis de 

tutela diziam que o grande proble-

ma não era do Estado investir na 

área da educação, o problema está 

na gestão da infra-estrutura. Não 

se faz manutenção ou reparação, só 

se constrói. Isso acabou politizado e 

criando grupos de pressão e debates 
sobre a abertura ou não das escolas, 
o que dividiu o país e aumentou o 
sentimento de exclusão. 
Numa entrevista à Lusa dizia que 
o Estado tinha que encontrar um 
equilíbrio entre a segurança sa-
nitária e alimentar para ajudar as 
populações desfavorecidas. Tendo 
em conta os vários empregos per-
didos será que isso se materiali-
zou?  
Como é que o Estado pode ajudar, 
se não tem condições financeiras 
para poder fazer grandes investi-
mentos nessa perspectiva. As po-
pulações, sobretudo, a nível familiar, 
estão entregues a si próprias.  Neste 
momento, estamos a verificar que o 
“Sustenta” está a tentar fazer uma 
reinvenção dos grandes projectos 
anteriores da agricultura no país. 
Vamos ver se dá certo, está a come-
çar.
Escassearam iniciativas académi-
cas para tomarem a dianteira neste 
assunto. Das academias, sobres-
saiu mais o debate da propinas. 
Ressalvando o conflito de interes-
se que possa ter, acha que as acade-
mias deram o seu contributo?
Foi a comunicação social que agitou 
os pais e encarregados de educação 
dos alunos das instituições privadas 
de ensino. Pessoalmente, procurei 
estar longe desse debate, não por 
causa de conflitos de interesse, mas, 
fundamentalmente, porque achava 
que era um não problema. 

Era essencialmente uma temática 

que agradava a audiência e desviava-

-nos de um problema essencial que 

era como congregar academias para 

poder debater esta situação. Com 

excepção da entrevista do Dr. Hé-

lder Martins e membros do Gover-

no, durante este tempo todo não vi 

nenhumas faculdades de Medicina, 

Ciência, Biologia, e temos várias, os 

seus mestres serem chamados a co-

municação social para debater estas 

questões. Só vi juristas, deputados e 

analistas políticos a debater o pro-

blema da Covid-19. 

Qual era o objectivo daquele cerco a casa de 
Dhlakama na Beira? Professor esteve lá. 
Olha, não sei. Acho que estava na se-

quência das duas emboscadas que sofreu. 

Eu telefonei aos responsáveis para procurar saber 

porque estavam a cercar e disseram que era para o 

Estado passar a promover a segurança do líder da 

Renamo. Fiz o meu papel, que era fazer com que ele 

não fosse morto e que pudéssemos continuar com 

o processo político sem causar distúrbios no país. 

Eu, bispo Sengulane, sheik Saide Habibe e Anas-

tácio Chembeze tentamos impedir que Dhlakama 

retaliasse, porque ele telefonou para Gorongosa e 

Muxúnguè para que começassem a atacar na nossa 

presença. O país ficaria a ferro e fogo, depois havia 

alguns conselheiros de Dhlakama que achavam que 

deviam chamar a população da Munhava para in-

vadir a cidade. 

A situação não estava boa na Beira, o bispo da Bei-

ra (Cláudio Dalla Zuanna) e a então governadora 

(Helena Taipo) ajudaram-nos bastante para serenar 

as coisas.  Quando os tanques das Forças de Defesa 

e Segurança se foram embora, as populações foram 

a casa de Dhlakama para ovacioná-lo e nós quase 

que éramos linchados, porque éramos considerados 

traidores. 

Diziam que fomos buscar Dhlakama para ser mor-

to na Beira. Um sábio dizia que o mensageiro de-

pois de trazer a mensagem é morto. Esse é o risco 

do mediador. 

Assalto a Beira

Essa história de dizer que é nossa vez, antes era restrita, agora começa a alargar-se.
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PR e o Governo andaram a fazer 

durante quatro meses para não criar 

um instrumento legal que pudesse 

substituir o EE e colocar o chefe de 

Estado, neste furacão, a dividir uma 

vez mais a sociedade? Não discuto 

se é ou não constitucional. O pro-

blema é aqueles que estão próximos 

do PR e pertencem ao fórum que 

pode produzir propostas de lei só 
se lembrarem de submeter à AR a 
modificação da lei das calamidades, 
simultaneamente, no momento em 
que o PR estava a ser coagido a re-
novar o EE. O erro está aí. 
Tinha que haver uma medida legal 
e este vazio obrigou o PR a decretar 
um EE.  Não é constitucional para 
os juristas, mas também o que é que 
faria o PR nesta situação? Atrope-
lar a CRM é um mau precedente. 
É preciso que haja conselheiros do 
governo e da presidência que te-
nham leituras com visão do que 
pode acontecer. Temos a Covid-19, 
mas também pode trazer outras 
consequências e como é que isso vai 
ser gerido. Daquilo que leio de ju-
ristas mais abalizados, a banalização 
da CRM pode levar a tentações de 
musculação do exercício de poder e 
a democracia fica mitigada.
A falta de antecipação dos con-
selheiros do PR e do Governo 
nesta matéria remete-nos ou não 
aos discursos dos doutores Óscar 
Monteiro e Rui Baltazar sobre a 
necessidade de nomear pessoas 
capazes e a altura de modo a não 
confundir a meritocracia e medio-
cracia?
Nós sabemos que o panorama par-
tidário modificou-se muito depois 
da morte de Dhlakama. A Frelimo 
acaba por ganhar espaços largos, 
o que dá fôlego enorme de poder 
pensar e acredito que será assim, 
que vai permanecer no poder du-
rante muito tempo, porque não vejo 
uma Renamo que possa bater-se 
com a Frelimo em qualquer pleito 
eleitoral nos próximos tempos.
A partir do momento que se tem 
essa percepção dentro da Frelimo 
aparecem os clientes. Essa história 
de dizer que é nossa vez, antes era 
restrita, agora começa a alargar-se. 
Como a fasquia do poder aumen-
tou, os clientes também começam 
a aumentar e esta prática cultural 
que se esconde por detrás de “quem 
está connosco e quem não está con-
nosco” é uma pergunta que se faz 
e esconde o clientelismo. Você não 
fala, não critica, é um sim senhora 
e tem lugar garantido. Isto vai per-
manecer por muito tempo. Há um 
drama terrível e espero que o PR 
Nyusi não passe por isso, porque 
os presidentes Joaquim Chissano e 
Armando Guebuza passaram pelo 
drama de que nos últimos dois anos 
dos seus mandatos as pessoas co-
meçavam a olhar para quem vem a 
seguir. Esta coisa é cultural dentro 
do partido.
Quais as consequências que isso 
acarreta?
O preço a pagar é a má governação 
do Estado e da nação. O que os dou-
tores Monteiro e Baltazar estavam 
a dizer têm por detrás exactamente 
esta questão. Neste momento, pro-

cura-se olhar para a militância do 

que para a competência. 

É possível erradicar? 

Pode se extirpar de duas maneiras: 

uma vaga de fundo, em termos das 

bases que dizem “chega, não pode 

ser assim” e começar a varrer de 

baixo para cima. Ou há um líder 

com carisma suficiente que começa 

a varrer de cima para baixo. Não se 

pode de forma nenhuma conviver 

com isto permanentemente. 

O PR Nyusi tem carisma para tal?

A agenda do actual Presidente da 

República é vasta. Acho que os 

chefes de Estado anteriores tiveram 

agendas também complicadas, mas 

a agenda do Presidente Nyusi, do 

ponto de vista de política interna, 

é muito grande. Nessa passagem 

de testemunho dos antigos com-

batentes para esta nova geração ele 

herdou um país e foi terrível desde 

o início. Tendo uma agenda vasta, 

como Presidente da República, não 

tem fôlego suficiente de ao mesmo 

tempo, como presidente do partido, 

olhar para isso. Mas também ele te-

ria que ter, a nível do “staff ” imedia-

tamente a seguir a ele, o secretário-

-geral, o secretariado do partido e 

na Comissão Política (CP) pessoas 

que não fossem clientes, que fossem 

pessoas que pudessem ajudar o líder 

a varrer. 

Não podemos continuar com aque-

le tipo de agendas. Ontem Guebuza 

uma coisa destas? Tem que ter estas 

segundas linhas, como secretariado 

e a CP muito bem alinhados com a 

agenda do seu Presidente. Alinhado 

com o Presidente não é dizer que 

você é bonito. Criou-se um clima 

psicológico colectivo que não aju-

da o líder a mexer a cabeça dele e 

dizer isto não está bem, não pode. 

Quando isso acontece é extrema-

mente complicado, o problema não 

é do PR resolver esta situação, ele 

não tem condições de resolver todos 

os problemas, porque a sua agenda 

é carregada como chefe de Estado 

e o partido. 

Nyongo é problema da 
Renamo
Na passada quinta-feira, assina-

lou-se o primeiro aniversário do 

Acordo de Paz e Reconciliação 

Nacional. Acha que agora estão 

criadas as condições para se en-

terrar em definitivo o machado da 

guerra no país, no contexto gover-

no e Renamo?

Gostaria de dizer que sim, mas não 

estou convencido.

Porquê?

problema político terrível.

Ossufo Momade diz que Nyongo 

é um problema do Estado, a Fre-

limo diz que é da Renamo. Então, 

como acabar com isto de uma vez 

por todas? 

Politicamente, o problema do 

Nyongo é da Renamo. Do ponto de 

vista de segurança do Estado, claro 

que é o Presidente da República. Há 

vozes que dizem que o Presidente 

da República deve se encontrar com 

Nyongo e eu digo não, porque ele 

não é problema de rebelião contra o 

Estado. Nyongo sempre disse que a 

rebelião dele é contra Ossufo. 

A divisão da Renamo que fez men-

ção tem a ver com as remodelações 

de Ossufo ou causas tribais, tendo 

em conta que o epicentro é Sofala?

A questão tribal seria neutralizada, 

se houvesse papel carismático de 

congregação e Ossufo não soube 

gerir. Não é o facto de se ter des-

locado a presidência da Renamo de 

Sofala para Nampula que isso pro-

vocou divisão dentro da Renamo. 

Não houve gestão da coesão. Não 

há justificações daquela purga que 

ele fez de uma estrutura que tinha 

sidente do partido de então, que era 

Guebuza. Foi uma atitude de muita 

humildade, que devia ser estudada 

quando se estudar a vida e obra de 

Nyusi durante os dois mandatos. 

Um chefe de Estado tem que ser 

humilde para dar vazão ao seu dis-

curso de que o povo é patrão. Teve 

também marcas de catástrofes, pro-

blemas de corrupção. Por fim, essa 

coisa de dizer, que tal um terceiro 

mandato contra as leis que existem 

no país não é correcto. Guebuza 

tentou um terceiro mandato para 

fechar aquilo que não conseguiu em 

dois, oxalá que o Presidente Nyusi 

não embarque neste canto de sereia. 

E como viu esses problemas de 

corrupção?

Não gostei de ouvir o Presidente da 

República, nas últimas semanas, a 

dizer que o combate à corrupção é 

irreversível. Isto é um disco já ris-

cado, porque de facto a corrupção 

é endémica. Todo o sistema mon-

tado de governação deste país é um 

sistema de clientelismo. “Chegou 

a minha vez, tenho que arranjar a 

minha vida”. Ninguém ou são mui-

to poucos os que lutam, mas esses 

poucos quando começam a arranjar 

alguma coisa são atacados por todo 

o lado e vão buscar na vida privada, 

se possível. Acho que quando o Pre-

sidente da República, já no segundo 

mandato, faz um discurso em que 

a corrupção volta como agenda dá 

sensação de guerra perdida, do meu 

ponto de vista.  Reveja os discursos 

da PGR e Presidente da AT dos 

últimos dias foram no mesmo dia-

pasão.

Cabo Delgado foi mal 
gerido 
Como é que vê a situação de Cabo 

Delgado?

O problema de Cabo Delgado foi 

mal gerido. Quando foi do surgi-

mento da Renamo, em 1977, e cha-

mava- se MRN, também se dizia 

que eram uns bandidos armados, 

a gente despreza sempre e isso co-

meça a crescer. Como presidente 

do Fórum Nacional do MARP, 

desde o início, fui avisando a quem 

tinha que avisar que aquilo em 

Cabo Delgado é muito sério e que 

era preciso, de facto, ser encarado 

com seriedade e como diz Samora: 

´o crocodilo mata-se ainda peque-

no e na margem`, porque, quando 

cresce, vai para o fundo do rio e é 

difícil. Durante dois anos, não me 

foram dados ouvidos e só este ano 

conseguimos como MARP colocar 

o terrorismo de Cabo Delgado na 

agenda da União Africana. 

Para o general Jacinto Veloso esta-

mos diante de uma operação que 

visa bloquear projectos de gás e diz 

que a entrada de uma força externa 

é oportuna. Qual é a sua leitura?

O general Veloso é um estratega 

de segurança internacional e antigo 

ministro, conhece muito bem esses 

meandros. Eu estou ciente de que 

estamos diante de uma agressão in-

ternacional, estamos a ser vítimas. 

Penso que estamos a ser agredidos 

internacionalmente para desertifi-

car Cabo Delgado, tirar o poder do 

Estado daquele lugar e permitir que 

haja um garimpo total das nossas 

riquezas. 

 Se o objectivo é bloquear os pro-

jectos de gás aí não estou tão de 

acordo. Ninguém bloqueia as mul-

tinacionais em Cabinda, Nigéria, 

nem na Síria. 

era “o filho mais querido da nação”, 

hoje Nyusi é isto ou aquilo, não é 

isto que se pretende. Ele não precisa 

de ser louvado pela sua CP e isso 

não faz sentido.  Não é aquele o pa-

pel da CP. Sou membro da Frelimo 

e nunca escondi, mas não partilho 

dessas ideias. Minha relação com 

Dhlakama foi nessa base, porque  

ele dizia eu sei quem tu és. Uma CP 

é um estado-maior do presidente do 

partido que deve ajudá-lo a resolver 

o problema que eu disse. 

Quando um presidente se deixa 

influenciar não é porque gosta? 

Por exemplo, ele não se identifi-

cou com o tractor do Francisco 

Mabjaia no XI congresso e enxo-

valhou-o.

Será que tem espaço para negar? 

O tractor foi um acto público. De-

pende da estrutura da pessoa. Neste 

ambiente partidário é complicado, 

que a Frelimo se apercebeu que é 

uma força hegemónica, o exercício 

de poder é de muitos equilíbrios e 

o líder quando é, ao mesmo tempo, 

chefe de Estado tem que gerir a 

agenda do Estado e de cada um dos 

membros do partido. 

Ou seja, dos interesses de cada 

membro do partido, pois todos eles 

querem ser qualquer coisa no Esta-

do. Eu entro no partido e faço uma 

boa militância, porque tenho inte-

resse em ter algum lugar no Estado.  

Como é que um líder pode gerir 

Estamos a lidar com duas questões, 

de um lado a paz e doutro a recon-

ciliação. Em 1992, o Presidente 

Joaquim Chissano assinou o pri-

meiro acordo e geriu a paz durante 

20 anos. Não conseguiu gerir a re-

conciliação, no entanto, conseguiu 

esconder. Quando apareceu outro 

protagonista, o Presidente Arman-

do Guebuza, não conseguiu gerir 

e o conflito estoirou. Agora tens 

um processo que foi bem condu-

zido, do meu ponto de vista, entre 

Nyusi e Dhlakama. Azar é que este 

último morreu. Com a sua morte, a 

Renamo foi ao congresso e Ossufo 

Momade ganha as eleições e não 

se apercebeu que estava perante 

um desafio grande de promover a 

coesão da Renamo por carisma, tal 

como Dhlakama fazia, ou por via de 

política de integração. 

Ossufo Momade dividiu o partido e 

perdeu o apoio dos militares. Que-

rendo como não, Mariano Nyon-

go era o braço direito de Afonso 

Dhlakama. Aquando do cerco da 

casa de Dhlakama na Beira, foi 

Mariano Nyongo quem assinou o 

termo de entrega das armas e não 

Dhlakama. Isto significa a impor-

tância que aquele homem tinha 

dentro do aparato militar que havia 

dentro da ala militar da Renamo na 

Gorongosa com Dhlakama. Prova-

velmente, Ossufo, mal-aconselhado, 

não se apercebeu disto e criou um 

sido montada por Dhlakama de um 

momento para o outro. 

Acho que ele devia ter ido, pelo me-

nos, até às eleições com aqueles di-

rigentes, porque ninguém contesta 

que foi eleito e é legítimo. Ele não 

manteve aquela estrutura de tran-

sição e substituiu um por um con-

forme a sua estratégia, desmontou 

tudo e montou uma nova máquina, 

então disseram vai sozinho. 

Corrupção, uma guerra 
perdida
Falta pouco tempo para iniciar o 

debate de sucessão do Presidente 

Filipe Nyusi.  Qual é a marca da 

governação que vai deixar?

Primeiro, é a passagem de testemu-

nho, uma coisa importante é que 

a Frelimo desse um sinal de que 

os antigos combatentes saíram e 

que vinha uma nova geração. Isto 

liberta-nos do peso dos antigos 

combatentes que parecia um fardo 

que tínhamos que carregar até de-

saparecerem na história pela lei da 

vida. É uma marca extremamente 

importante, porque trás um jovem 

para o poder com 50 e tal anos e trás 

novas ideias.

Segundo, a atitude que ele teve, não 

sendo antigo combatente, de lidar 

com Dhlakama do modo como li-

dou, mesmo nos primeiros meses 

após a sua eleição. Foi criticado 

pela Comissão Política e pelo pre-

“A Retoma do discurso de combate a corrupção dá sensação de que a guerra está perdida”
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Apesar de “ofensivas rele-
vantes” das Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), 
Mocímboa da Praia, um 

importante distrito do norte de 

Cabo Delgado, é, praticamente, 

uma região de domínio dos insur-

gentes. Pelo menos até ao fecho 

da edição, esta quarta-feira, cal-

culava-se que mais de 90% da vila 

estivesse às mãos dos insurgentes, 

ainda que a versão oficial relatasse 

simples tentativa de ocupação. 

Esta semana, fez manchete na 

imprensa nacional e internacional 

a tomada do Porto da Mocímboa 

da Praia, com o Estado Islâmico 

(EI) a divulgar, nos seus canais, 

imagens de agentes das FDS 

mortos, incluindo armas e muni-

ções capturadas.

A tomada do Porto aconteceu 

quase 5 dias depois de inten-

sos confrontos com as FDS, in-

cluindo fuzileiros da marinha de 

guerra, que defendiam aquela 

estratégica infraestrutura para o 

abastecimento de toda a região 

norte de Cabo Delgado.

Mas, ao que o SAVANA apurou, 

não é só o Porto que foi tomado 

pelos insurgentes. É, praticamen-

te, todo o distrito, mas sobretudo, 

a vila sede, actualmente reduto 

dos insurgentes.

Mocímboa da Praia transfor-

mou-se num distrito deserto. A 

população fugiu para distritos e 

até províncias vizinhas. Mas há 

quem continue nas matas na ex-

pectativa de que a situação volte à 

normalidade.

Mas, como já referimos várias 

vezes, não é só a população que 

fugiu. As autoridades administra-

tivas de Mocímboa, à semelhança 

de outros distritos a braços com 

a insurgência, como Quissanga, 

também abandonaram o distrito.

Em Mocímboa, a situação é de 

total destruição. Um comercian-

te local, que esta semana falou ao 

SAVANA a partir da cidade de 

Nampula, onde vive como deslo-

cado de guerra, confirmou a trá-

gica situação.

 “Nem sei o que vou dizer. Ar-

ruinaram a minha vida. Eu tinha 

algum valor no cofre…Tudo fi-

cou destruído. Hoje vivemos de 

donativos”, contou, emocionado, 

ele que era um dos mais de 60 mil 

habitantes da vila de Mocímboa.

Os avisos dos insurgentes 
Mas, para compreender a actual 

situação da Mocímboa, é preci-

so recuar alguns meses. Ao que 

apurou o SAVANA, nos ataques 

de Março a Junho, os insurgentes 

deixavam avisos à população de 

Mocímboa da Praia.

Instavam-na a abandonar a vila 

porque, diziam eles, voltariam 

O reduto da insurgência

Mocímboa já era

para ocupar por definitivo. E, 

quem fosse encontrado, acrescen-

tavam, seria morto.

Mas até aí, eles não faziam mal 

às populações. Por exemplo, no 

ataque de 23 de Março, quando 

chegaram a içar bandeira idêntica 

à do EI, os insurgentes até distri-

buíram produtos alimentares pe-

los residentes da Mocímboa. 

Seguiram-se outros pequenos 

ataques, menos mediatizados, nos 

quais também instavam a popula-

ção a se retirar.

E os residentes da Mocímboa, 

que conhecem as amarguras da 

guerra que ali começou em Ou-

tubro de 2017, acataram os reca-

dos dos insurgentes e começaram 

a abandonar a vila, antes mesmo 

do mega-assalto de 27 de Junho.

Nesse mega-assalto, que durou 

até 1 de Julho, os “Al-Shabaabes”, 

como são localmente conhecidos, 

voltaram a reforçar o aviso de que 

voltariam e queriam encontrar 

Mocímboa livre.

Promessa feita, promessa cum-

prida. Na manhã de 5ª feira da 

semana passada, eles voltaram. 

E não voltaram só para o Porto. 

Ocuparam quase todos os bair-

ros da vila, ao mesmo tempo que 

outros atacavam a localidade de 

Ouasse.

O ataque ao Porto aconteceu 

entre esta segunda e terça-feira. 

Na terça, helicópteros da Dyck 

Group Advisory (DAG), a em-

presa de mercenários que ajuda as 

FDS a combater à insurgência no 

norte de Moçambique, bombar-

dearem a zona do Porto, mas sem 

grande sucesso.

Neste Jornal, já chamamos aten-

ção sobre as fragilidades da DAG, 

descrita, em meios restritos, como 

sendo incapaz de combater à in-

surgência de Cabo Delgado.

Há, também, relatos de que, no 

Porto da Mocímboa da Praia, os 

insurgentes terão afundado um 

dos barcos do pacote das dívidas 

ocultas, um interceptor com uma 

arma RPG.

Mocímboa sitiada
Contrariamente à versão oficial 

das FDS, que reclama vitória so-

bre os insurgentes, há uma sema-

na que a vila das Mocímboa da 

Praia está, praticamente, sitiada.

Não se entra nem se sai daquela 

que é uma das mais importantes 

vilas de Cabo Delgado. 

A situação é tão dramática que já 

está a afectar os projectos de gás 

em Palma, cerca de 70 quilóme-

tros a norte.

Até quarta-feira, por exemplo, 

mais de 80 camiões de transporte 

de logística para as operações de 

gás de Palma estavam estaciona-

dos em Mueda, já há mais de uma 

semana.

Não era possível chegar a Palma 

pela principal estrada, a EN380, 

uma vez que Mocímboa estava 

“bloqueado” pelos insurgentes.

A ligação de Pemba, a capital 

provincial, com o norte de Cabo 

Delgado, só era possível por vias 

alternativas. O percurso, difícil, 

era Pemba, Montepuez, Mue-

da (passando por Namawa, terra 

natal do presidente Filipe Nyusi), 

Nangade, Pundanhar e só depois 

a vila de Palma.

Mas é uma via sinuosa. Além de 

ser de terra batida, em Punda-

nhar, um Posto administrativo 

de Palma, a via passa debaixo de 

uma mata cerrada, sendo impos-

sível a passagem, por exemplo, de 

camiões contentorizados.

Enquanto isso, há uma sema-

na que Palma não tem corrente 

eléctrica. A linha que abastece 

Palma, a mesma de Ouasse e a 

vila de Mocímboa, foi, várias ve-

zes, sabotada pelos insurgentes. 

Até quarta-feira, as linhas das 

telecomunicações também eram 

deficitárias em consequência dos 

ataques.

Ocupação efectiva?
Na Mocímboa da Praia, os insur-

gentes estão a destruir residências, 

o que pode ser uma estratégia de 

forçar a população a abandonar, 

definitivamente, o distrito e, par-

ticularmente, a vila.

Ao que tudo indica, o plano é 

conquistar território no norte, 

partindo de Mocímboa da Praia, 

o seu reduto.

Aliás, ao que eles próprios infor-

maram à população, seu objectivo 

é tomar Mocímboa e, posterior-

mente, Palma e Mueda. 

Mocímboa é porta de entrada 

para Afungi, o coração das ope-

rações de oil & gas, importantes 

para as finanças de grupos funda-

mentalistas como o Daesh. 

Aquando das investidas à Mo-

címboa, os insurgentes chegaram 

a avisar a população local a não 

se refugiar em Mueda porque lá 

também chegariam para se esta-

belecer.

Ao que disseram, tomando Mo-

címboa, Palma e Mueda, eles já 

estariam “independentes”. Acre-

dita-se que a intenção do grupo 

que aterroriza o norte de Cabo 

Delgado, desde 5 de Outubro de 

2017, seja ganhar território para 

instalar um Estado regido pela 

sharia

É preciso sublinhar que Mueda 

acolhe o maior quartel militar de 

toda a região norte de Moçambi-

que.

As “acções relevantes” das 
FDS
Esta quarta-feira, entretanto, o 

Comando Conjunto das FDS 

voltou a emitir mais um comuni-

cado triunfalista sobre a situação 

de Cabo Delgado.

“Nos últimos 7 dias, o Comando 

Conjunto das FDS tem estado 

a levar a cabo acções ofensivas 

relevantes contra a tentativa de 

ocupação da vila de Mocímboa 

da Praia pelos terroristas”, refere 

o comunicado de 12 de Agosto.

As FDS alegam que os “terro-

ristas”, como lhes designam, in-

filtraram-se nas comunidades, a 

partir donde realizaram ataques 

sequenciados às aldeias de Anga, 

Buji, Ouasse e a vila de Mocím-

boa da Praia.

Reclamam, ainda, o “abate” de 

59 “terroristas”, destruição de 6 

acampamentos e meios por eles 

usados.

As FDS assinalam que prosse-

guem acções visando neutralizar 

os “terroristas” que usam a po-

pulação como escudo nas regiões 

afectadas.

“As Forças de Defesa e Segurança 

reiteram seu compromisso e en-

gajamento no restabelecimento 

da Ordem e Segurança Públicas, 

na defesa da população, da sobe-

rania e da integridade territorial 

e apelam à colaboração de todos 

na denúncia da existência ou mo-

vimentação estranha em qualquer 

parte do território nacional”, as-

sinalam.

Na sua mensagem alusiva ao dia 

da Juventude, esta quarta-feira, o 

chefe de Estado enalteceu o es-

forço dos jovens das FDS na de-

fesa das populações.

“Nesta data, saudamos os jovens 

ao serviço das Forças de Defesa 

e Segurança que dão tudo de si, 

incluindo a própria vida, em de-

fesa da soberania nacional e do 

povo perante as investidas dos 

terroristas e de homens armados 

no norte e centro do país”, disse 

Filipe Nyusi.

Ainda esta semana, num encon-

tro virtual com o presidente do 

Banco Mundial, David Malpass, 

o chefe de Estado moçambica-

no disse haver evidências de que 

estrangeiros estão a treinar os in-

surgentes em Cabo Delgado, mas 

garantiu que os projectos de ex-

ploração de gás natural em Palma 

não estão ameaçados.

“As Forças de Defesa e Segurança 

estão no terreno tentando conter 

a expansão das acções terroristas 

a toda a província de Cabo Del-

gado e ao resto do país”, garantiu.

Os ataques de Cabo Delgado, 

que já caminham para exactos 

três anos, já mataram mais de 

1100 pessoas e forçaram ao des-

locamento de mais de 250 mil 

pessoas.

Por Armando Nhantumbo
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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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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de quatro de 

Agosto de dois mil e vinte, exarada de folhas setenta e oito a seten-

ta e nove verso, do livro de notas para escrituras diversas número 

oitocentos sessenta e nove traço D, no Terceiro Cartório Notarial, 

perante mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU,  Licenciado em 

Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referi-

do Cartório, foi lavrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros 

por óbito de “JOÃO GONÇALO COMISSÁRIO PHUMBE e 
MARIA FINA BACAR”, natural de Sofala e Chimoio, respectiva-

mente e residente que foram na cidade de Matola……………Que 

ainda pela mesma escritura pública foi declarado como únicos e uni-

versais herdeiros de todos os seus bens móveis e imóveis, incluindo 

contas bancárias, seus filhos SANSÃO JOÃO GONÇALO CO-
MISSÁRIO PHUMBE e ANITA JOÃO GONÇALO COMIS-
SÁRIO PHUMBE, solteiros, maiores, naturais de Maputo, onde 

reside……………

- Não houve lugar a inventário obrigatório………

- Que não há quem com ele concorra a sucessão………

Maputo aos 8 de Agosto de 2020

O Conservador Superior

República de Moçambique

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção dos Registos e Notariado da Cidade

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO

DE “JOÃO GONÇALO COMISSÁRIO PHUMBE e MARIA 

FINA BACAR”

A 
Associação Moçambica-

na das Mulheres de Car-

reira Jurídica (AMMCJ) 

manifestou “total repúdio 

à violência sexual” de que terão 

sido vítimas 15 jovens candidatas 

a polícias por parte de instrutores 

da Escola Prática da Polícia de 

Matalana (EPM). 

“A Associação Moçambicana das 

Mulheres de Carreira Jurídica, 

no cumprimento do seu dever de 

defender as mulheres e meninas 

vítimas de violência e, por meio 

desta nota oficial, vem a público 

manifestar, veementemente, a sua 

indignação e total repúdio a essas 

práticas criminosas e desrespeito-

sas dos direitos humanos das mu-

lheres”, refere, em comunicado, a 

organização.

A AMMCJ diz que a conduta dos 

instrutores é criminosa e constitui 

violação da legalidade, dos princí-

pios que regem a PRM e da ética e 

deontologia exigidas aos membros 

da corporação.

A organização exige a intervenção 

do Ministério Público e a instau-

ração de processos disciplinares, 

porque considera que há indícios 

de assédio sexual e de outros cri-

mes de natureza sexual.

Os instrutores, continua, devem 

ser exemplarmente punidos com 

pena de prisão e expulsão do Apa-

relho do Estado.

A AMMCJ observa que muitas 

moçambicanas são obrigadas a 

consentir situações de violência 

sexual como moeda de troca para 

o acesso à educação, formação 

profissional e mercado de traba-

lho.

“A AMMCJ apela às vítimas e a 

toda a sociedade para que denun-

ciem esses crimes que grassam a 

sociedade moçambicana e preju-

dicam as mulheres e as meninas 

que, de forma digna, procuram 

lutar contra a pobreza, mas que a 

barreira da discriminação sexual as 

tem impedido”, assinala a nota.

Aquela organização faz notar que 

a conduta dos instruendos viola 

leis moçambicanas e internacio-

nais de defesa dos direitos huma-

nos e das mulheres ratificadas pelo 

Estado moçambicano.

Cultura de violações – 
Josina Machel
Josina Machel, filha de Samora 

Machel, primeiro Presidente de 

Moçambique independente, de-

fendeu a condenação à prisão e 

expulsão do Estado dos instruto-

res da polícia. 

“É necessário que estes homens 

não fiquem impunes nem mere-

çam qualquer tipo de protecção. 

Para eles, pena de prisão será a 

punição acertada. A cadeia é o lo-

cal onde passam a residir”, escre-

ve Josina Machel, numa carta de 

opinião.

Josina Machel considera que os 

instrutores abusaram sexualmente 

das 15 jovens e devem ser expulsos 

do aparelho do Estado.

“A verdade dos factos prova que 

homens adultos, com responsa-

bilidade de Estado, instrutores, 

e mais grave, chefes de famílias, 

violaram sexualmente de forma 

sistemática raparigas instruendas”, 

refere Machel.

A situação a que as 15 jovens fo-

ram submetidas, prossegue, é ape-

nas a face visível dos abusos que as 

raparigas enfrentam nas institui-

ções de ensino em Moçambique.

“Elas são a face visível deste es-

cândalo, porque engravidaram, 

mas, seguramente, haverá as que 

não fazem parte das estatísticas de 

gravidezes e que também foram 

abusadas e humilhadas”, lê-se no 

texto.

O abuso sexual nas escolas mo-

çambicanas, continua, não é segre-

do para ninguém, porque já se tor-

nou um comportamento normal e 

institucionalizado.

“Caso o Ministério do Interior 

leve a cabo um trabalho de inves-

tigação sério, corremos o ́ risco` de 

ficar a saber que a violação sexual 

de instruendas faz parte de um 

ritual de introdução de novatas a 

esta instituição”, considera Josina 

Machel.

Para a filha do primeiro chefe de 

Estado moçambicano, milhares de 

mulheres que foram formadas na 

Escola Prática da Polícia de Ma-

talana podem ter sido abusadas, 

violadas e humilhadas pelos seus 

instrutores. 

O Estado deve agir
Caso das 15 grávidas de Matalana

Josina Machel insta os ministérios 

do Interior, Justiça, do Gênero e 

Acção Social e da Administração 

Estatal, em conjunto com a Pro-

curadoria-Geral da República, a 

abrir um processo de investigação, 

cujo desfecho deve ser público.

“Esta investigação necessita de en-

volver mulheres que tenham pas-

sado por esta tortuosa experiência 

para realmente se desvendar a 

existência ou não de uma tradição 

institucional de abuso sexual das 

instruendas”, refere o texto.

Por outro lado, avança, o Ministé-

rio do Interior deve adoptar uma 

política clara contra a violência 

baseada no género e criar meca-

nismos de denúncia de abusos. 

Na terça-feira, a procuradora-

-chefe da República na Provín-

cia de Maputo, Evelina Gomane, 

anunciou a abertura de uma inves-

tigação ao caso, admitindo que se 

pode estar perante assédio sexual 

ou outro tipo de crime sexual.

“Temos que compreender com as 

próprias (jovens) o que aconteceu, 

não nos podemos precipitar a tirar 

conclusões”, afirmou Gomane.

O caso veio a público há uma 

semana, quando um despacho 

do comandante-geral da Polícia 

da PRM, Bernardino Rafael, de 

instaurar um processo discipli-

nar contra instruendos da Escola 

Prática da Polícia de Matalana foi 

divulgada nas redes sociais. 

Ao que o SAVANA apurou, o 

despacho de Bernardino Rafael 

foi vazado para as redes sociais 

fontes internas do Comando Ge-

ral “cansadas de arbitrariedades” 

na Escola de Matalana.  

No despacho, Bernardo Rafael or-

dena a expulsão dos instruendos 

e a realização de diligências para 

levar as raparigas de volta para as 

suas casas, na condição de que vol-

tem ao curso de polícias, depois do 

parto.

No despacho, fica-se a saber que 

as alegadas vítimas são das pro-

víncias de Tete, Zambézia e Nam-

pula.

Orlando Mudumane, o porta-voz 

do Comando-Geral da PRM, 

disse que “o assunto é interno”, 

quando foi confrontado pelo me-

diaFAX nesta segunda-feira.
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Em Moçambique, milhares de crianças continuam a aderir ao trabalho como 
forma de assegurar o seu sustento e das suas famílias, uma situação que faz 
com que muitas delas estejam, nos últimos tempos, expostas ao risco de con-
taminação pelo novo coronavírus. As actividades agrícola, pesca, garimpo ile-
gal e comercial estão entre as principais áreas que absorvem a mão-de-obra 
infantil.
Na província de Nampula, a mais populosa do país, de acordo com dados 
governamentais, mais 20 mil crianças estão expostas ao contágio pelo novo 
coronavírus, por serem forçadas a ir à rua desenvolver comércio e praticar 
actividades do garimpo mineral para sustentar suas famílias. Isto acontece 
numa altura em que a capital provincial foi declarada, pelas autoridades sani-
tárias, o primeiro local de transmissão comunitária da Covid-19 no país.
Na cidade de Nampula, considerada terceiro maior centro urbano de Moçam-
bique, muitas são as crianças que desenvolvem as actividades comerciais na 
via pública e nos mercados formais e informais, motivadas pela extrema po-
breza e por outros vários factores.
Todas as crianças vendedoras de rua, assim como na mineração artesanal, não 
praticam nenhuma forma de protecção contra o novo Coronavírus e, nos lo-
cais onde elas prestam serviços, nota-se falta de condições para o efeito.
Jaime Trinta é um dos exemplos de crianças que arrisca a sua vida para susten-
tar outras, através da actividade comercial. Com 16 anos de idade, Jaime cuida 
dos seus quatro irmãos, depois de ter perdido os seus pais no ano passado. 
O petiz contou-nos que, um mês depois dos seus pais terem perdido à vida, 
os familiares abandonaram-lhe, junto com os seus quatro irmãos, e foi daí que 
teve a ideia de arranjar um negócio para desenvolver, (venda de sacos plásti-
cos, no mercado “Matadouro”) no sentido de garantir o sustento dos seus ir-
mãos. O menor conta que, para a realização com sucesso das suas actividades, 
tem deixado os seus irmãos, ora à sua responsabilidade, com os seus vizinhos 
e só volta a vê-los por volta das 18 horas quando larga do seu biscato.
O pequeno chefe de família, que sempre se expõe em multidões de pessoas, 
no seu dia-a-dia, diz ter conhecimento sobre o novo Coronavírus, mas asse-
gura que não tem outra alternativa para se distanciar do meio que lhe permite 
ganhar a vida. “ Eu não tenho como não ir ao mercado vender, porque se não 

-
ca pessoa que garante alimentação dos meus irmãos”, contou o menor.
No entanto, o menor disse que a única medida que tem usado para a preven-
ção do novo Coronavírus é apenas a máscara, uma vez que no mercado não 
há condições para o distanciamento físico e higienização das mãos. “O medo 
de contaminar pela Covid-19 é maior e daqui posso até transmitir aos meus 
irmãos em casa, mas sempre que é possível dou o meu máximo, no sentido de 
me prevenir e aos meus irmãos”, disse.
Catarina António tem 17 anos de idade e vive na unidade comunal Eduardo 
Mondlane, bairro de Muahivire, na cidade de Nampula. A menor vende ovos 
e conta que pratica aquela actividade para garantir o sustento dela e da sua tia 
e prima, com quem vive e que neste momento encontra-se doente.

por todas as ruas da cidade de Nampula permitindo o contacto com pessoas 
de diferentes pontos da cidade, actualmente declarada local de transmissão 
comunitária.
 “Minha tia não trabalha e encontra-se doente há mais de um ano, por essa ra-
zão sinto-me obrigada a vender para garantir alimentação em casa, porque se 
eu não for à rua nesse dia poderá se passar fome em casa”, contou para depois 
reconhecer que está em iminente risco de contaminação da covid-19, mas não 
tem outras formas de evitar isso.
Outra rapariga por nós entrevistada é Alima Hálito de 15 anos de idade, re-
sidente no bairro de Namicopo, o mais populoso da cidade de Nampula. Ela 
vende laranjas e vive com sua madrasta há três anos.
A adolescente conta que de segunda à sábado está nas ruas da cidade de Nam-
pula a vender laranjas, e quando se faz as ruas não se previne da Covid-19, 
porque, segundo ela, a sua madrasta não lhe deu a máscara e diz que o coro-
navírus não existe e que a mesma apenas afecta aos ricos.
A rapariga disse que a sua madrasta lhe obriga a vender produtos nas ruas da 
cidade de Nampula para garantir o sustento dos seus irmãos, visto que o pai 
da mesma perdeu a vida em 2015. Alima diz “tenho medo de contaminar pelo 
Coronavírus, mas porque a minha madrasta manda-me não tenho outra alter-
nativa. Acredito que se for contaminada pelo vírus, também, todas as pessoas 
da minha casa vou lhes contaminar, visto que quando chego à casa brinco com 
os meus irmãos”.
Além da exposição a que estão sujeitas, no seu dia-a-dia, as crianças enfren-
tam outros problemas graves: a violência policial e a violência sexual. No iní-
cio do Estado de Emergência, decretado pelo chefe do Estado, milhares de 
crianças na cidade de Nampula e um pouco por todas as províncias do país 

foram violentadas nas ruas alegadamente pelo incumprimento das medidas 
impostas, sendo uma delas o uso das máscaras de protecção facial.
Por outro lado, a Sociedade Civil e as autoridades governamentais, através do 
Gabinete de Atendimento a Família e Menores Vítimas de Violência Domésti-
ca, mostram-se preocupados com aumento dos casos de violações sexuais con-
tra menores nos últimos três meses. Durante este período, só na Província de 
Nampula, foram registados um total de 89 casos do género, contra 39 do igual 
período do ano passado, de acordo com dados partilhados pela responsável 
do Gabinete, Senhora Margarida Cheque.“Na cidade de Nampula os números 
começaram a aumentar, nos últimos três meses, período em que vigora o Esta-
do de Emergência no país, e isso nos preocupa muito, daí que pedimos aos res-
ponsáveis pelas crianças para maior controlo, sobretudo com as pessoas com 
quem deixam para cuidar dos menores”, exortou. Aquela responsável disse 
ainda que os dados, ora divulgados, podem não corresponder a realidade, 
uma vez que, segundo ela, muitos pais e encarregados de educação preferem 
resolver os casos de forma “amigável”.
“Isso, também, nos preocupa, daí que reforçamos o nosso apelo no sentido de 
denunciarem esses casos para se tomarem medidas duras contra essas pes-
soas”, pediu a nossa entrevistada.
UNICEF preocupado com a exposição de crianças vendedoras de rua  

O Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), em Nampula, mani-
festa-se preocupado com a permanência de crianças vendedoras de ruas e 
mercados, mesmo após a declaração do terceiro maior centro urbano do país, 
Nampula, de local de transmissão comunitária.
 
Recentemente, um inquérito sero-epidemiológico, realizado na cidade de 
Nampula, concluiu que os mercados são os principais pontos de propagação 
da pandemia da Covid-19. Ainda assim, várias crianças têm permanecido nos 
diversos mercados, localizados na capital provincial, com objectivos de ven-
der os seus produtos e serviços.
Baisamo Marcelino Juaia, coordenador provincial da UNICEF em Nampula, 
lamentou a situação e revelou que a sua organização já se juntou aos esforços 
em curso visando minimizar os riscos de transmissão e o impacto da Covid-19 
nas crianças.
 

seus direitos segundo artigo 32 da Convenção das Nações Unidas sobre Direi-
tos da Criança, pois elas estão a praticar essas actividades num espaço onde 
a segurança é posta em causa. Elas precisam da nossa protecção, por isso nós 
nos juntamos à algumas organizações na reorganização dos mercados e aglo-
merados, e neste processo estamos a apoiar na criação de condições de água 
e de saneamento para as pessoas que lá estão e pensamos que, de alguma 

para olhar as diferentes intervenções a nível dos locais onde as crianças estão 
permanentemente aglomeradas e essa equipa vai ajudar na busca de possíveis 
soluções”, disse.

Num outro desenvolvimento, Baisamo mostrou-se preocupado com o aumen-
to de números de deslocados de ataques terroristas de Cabo de Delgado que 
procuram refúgios na província de Nampula, onde quase a metade são crian-
ças.
 
Entre outros serviços a serem oferecidos as crianças refugiadas, Baisamo dis-
se que a sua organização já está a trabalhar com uma equipa da saúde para 
criação de condições visando a triagem e seguimento das crianças deslocadas 
com vista a garantir que não haja problema de desnutrição entre este grupo.
 
“50% dos deslocados são crianças e cerca de 33% são mulheres, então são dois 
grupos vulneráveis que fazem parte da maioria dos deslocados de guerra que 
chegam à província. Portanto, nós temos essa obrigação de trabalhar com a 
saúde para fazer uma triagem para saber se há crianças com desnutrição cró-

de abandonar os seus distritos estavam a estudar, e em que classe estavam, 
visando participar na criação de condições para ajudar a sua integração em 
turnos e escolas mais próximas dos locais onde estão a ser acolhidos e garantir 
que na retoma das aulas elas não sejam excluídas do direito à educação”. 
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O 
governo reconheceu, nesta 
terça-feira, que instituições 
moçambicanas terão, em 
2013, manifestado, junto ao 

executivo, a intenção de importar o 
nitrato de amónio, produto que cau-
sou explosões e matou mais de 170 
pessoas em Beirute, no passado dia 
04 de Agosto.

Através do porta-voz do Conselho 

de Ministros, Filimão Suaze, o go-

verno afirmou que a mercadoria se-

ria adquirida como fertilizante, mas 

nunca chegou ao país por ter sido 

retida no porto de Beirute, Líbano.

O porta-voz do Conselho de Minis-

tros disse que não cabia ao executivo 

ou as referidas instituições explica-

rem as razões da retenção do produ-

to e muito menos do incidente.

Contudo, a teoria governamental, 

segundo a qual a informação que 

chegou ao executivo de que o Nitra-

to de Amónio seria importado como 

fertilizante, choca com a versão da 

empresa responsável pela importa-

ção.

Trata-se da Fábrica de Explosivos 

de Moçambique (FEM) que  confir-

mou que encomendou as 2.700 to-

neladas de Nitrato de Amónio como 

matéria prima para a produção de 

explosivos a fim de alimentar a in-

dústria mineira. 

Semana passada, uma fonte ligada a 

este sector disse ao SAVANA que, 

após a produção, os explosivos se-

riam entregues à mineradora Vale, 

que opera em Moatize, na província 

de Tete. Porém, o Departamento 

Comunicação da Vale, procurou o 

jornal para esclarecer o assunto.

“A Vale esclarece que nunca impor-

tou Nitrato de Amónio para suas 

operações em Moçambique e que 

sequer tem autorização do governo 

para a importação desse produto”, 

assinala a Vale. 

Com sede na província de Maputo, 

a FEM opera no país desde 1999, 

possui delegações nas províncias de 

Sofala, Tete e Cabo Delgado. 

Segundo o jornal português, Cor-

reio da Manhã, na sua edição de 10 

de Agosto, a FEM é subsidiária da 

portuguesa Moura, Silva & Filhos, 

com sede na Póvoa de Lanhoso, dis-

trito de Braga. Em Portugal a firma 

tem quatro fábricas de explosivos. A 

empresa está a ser investigada pela 

Polícia Judiciária portuguesa. Em 

causa está a suspeita de prática de 

ilegalidades na tentativa de importa-

ção, para Moçambique, em 2013, de 

2700 toneladas de Nitrato de Amó-

nio.

Segundo a mesma publicação, em 

2007, a Moura, Silva & Filhos foi 

investigada por tráfico de explosivos. 

O processo acabou sendo arquivado. 

Em 2010, a mesma firma foi alvo de 

investigação quando 500 quilogra-

mas de explosivos desaparecidos do 

Paiol da empresa foram parar nos 

terroristas da ETA, Espanha.    

Omissão 
Moçambique é signatário da Con-

venção sobre a Proibição do De-

senvolvimento, Produção, Arma-

zenagem e Utilização de Armas 

Químicas.

Por essa via, o governo tem a obri-

gação de fazer a monitoria de todo 

processo de importação e utiliza-

ção de produtos químicos para fim 

proibidos e não proibidos. Isto é, a 

partir do momento que, uma firma 

nacional ou internacional manifesta 

intenção de importar produtos quí-

micos para ou pelo país, o governo 

tem a obrigação de fazer o acom-

panhamento da mercadoria desde o 

local da partida até ao destino final, 

incluindo a monitoria dos fins para 

que o produto foi requisitado.

Não tendo sido feito o controlo da 

mercadoria do local de origem, em 

Batume, Geórgia, até a sua retenção 

no Líbano, o governo omitiu o seu 

dever.

Recordar que, no quadro da Con-

venção sobre a Proibição do De-

senvolvimento, Produção, Arma-

zenagem e Utilização de Armas 

Químicas, em Moçambique, foi 

criada uma Comissão Técnica Cien-

tífica, liderada pelo ministro/a que 

dirige o ministério dos Negócios Es-

trangeiros e Cooperação. A entidade, 

composta por peritos de várias áreas, 

tem a missão de auxiliar a autorida-

de nacional em matérias atinentes a 

utilização de produtos químicos para 

vários fins.

É a esta comissão que cabe a respon-

sabilidade de inspeccionar todas en-

tidades ou empresas que trabalham 

directamente na importação ou no 

uso de produtos químicos. Porém, 

apesar da sua relevância na preven-

ção de desastres que possam resultar 

de uso de produtos químicos, a mes-

ma não está a funcionar devidamen-

te. Aliás, há quem arrisque a afirmar 

que a comissão nunca foi solicitado 

pelo governo para apresentar algum 

relatório sobre a matéria em alusão.   

O porta-voz do Conselho de Mi-

nistro sublinhou que Moçambique 

importa o Nitrato de Amónio com 

regularidade, visto que o mesmo é 

usado como fertilizante dentro do 

país assim como nos países vizinhos 

dependentes de portos nacionais.

Segundo Suaze, dos portos de Ma-

puto, Beira e Nacala entraram de 

2016 a 2020 cerca de quatro milhões 

de toneladas de fertilizantes, dos 

quais apenas oito por cento ficam no 

território nacional.

Dados contidos no Programa Na-

cional de Fertilizantes do Ministério 

de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (MADER) indicam que Mo-

çambique é um importador líqui-

do de fertilizantes. As importações 

são predominantemente do Médio 

Oriente, Ásia Oriental, Europa e 

África do Sul. O país serve também 

como ponto de trânsito para o pro-

duto que vai para Zimbabwe, Zâm-

bia e Malawi.

O documento revela que até 1990, a 

importação de produtos agro-quími-

cos era controlado pelo Estado, mas 

com a liberalização do mercado, o 

sector privado passou a intervir.

Além de nitrato de amónio, Mo-

çambique é também importador 

de fertilizantes do tipo NPK que é 

um complexo composto de Nitro-

génio, Fósforo e Potássio para além 

de Ureia que é um sólido utilizado 

como adubo para maior garantir efi-

cácia da planta.

Informações em poder do SAVA-
NA, indicam que o Nitrato de Amó-

nio encomendado pela FEM tinha 

como destino o porto da Beira de 

onde depois seguiria para a província 

de Tete onde a firma produz explo-

sivos para alimentar a indústria de 

carvão.

O navio MV Rhosus com armador 

Russo e portando bandeira da Mol-

dávia saiu do porto de Batume na 

Geórgia no dia 27 de Setembro de 

2013 com a mercadoria. No dia 21 

de Novembro teve uma paragem no 

porto de Beirute, Líbano de onde 

nunca mais saiu.

As razões são várias. Segundo o diá-

rio português Correio da Manhã, a 

primeira é de que a bancarrota do 

dono levou ao abandono do navio e a 

falta e pagamento de taxas culminou 

com apreensão do produto e do pró-

prio navio. A outra é de que o navio 

teve problemas mecânicos e atracou 

em Beirute para reparação e a última 

é de que as autoridades libanesas te-

rão inspeccionado o navio e proibido 

de navegar devido a questões de se-

gurança. 

A mercadoria foi retirada do barco e 

colocada no armazém 12 do porto de 

Beirute em 2014 onde ficou abando-

nado até provocar explosões no dia 

04 de Agosto. 

Depósito de lixo tóxico 
Para Clemente Ntauazi, gestor de 

Programas na Livaningo, uma orga-

nização virada à promoção de práti-

cas ambientais saudáveis, a história 

que culminou com as explosões de 

Nitrato de Amónio não foge muito 

do que tem acontecido no país.

De acordo com o activista, Moçam-

bique têm vindo a importar produtos 

perigosos em forma de matéria-pri-

ma para alimentar as indústrias na-

cionais e em forma de produto aca-

bado com a justificativa de alimentar 

vários seguimentos económicos. 

Por outro lado, há grupos de contra-

bando que têm usado Moçambique 

como depósito de produtos perigo-

sos que são dispensáveis ou rejeita-

dos noutros países. 

Ntauazi conta que, na década 90, a 

Livaningo engajou-se numa campa-

nha que visava evitar que o governo 

de Moçambique incinerasse muitas 

quantidades de resíduos tóxicos na 

fábrica de cimentos na Matola. Boa 

parte destes produtos eram pestici-

das que foram se acumulando no país 

ao longos dos anos. Em parte, estes 

produtos estavam ligados a redes de 

contrabando de resíduos tóxicos e 

Moçambique seria o local ideal para 

a sua eliminação devido a custos re-

duzidos.

Clemente Ntauazi conta que a maior 

preocupação é a importação ilegal 

destes produtos pelo sector priva-

do ou grupos de contrabando, pois, 

muitas vezes, o governo perde o con-

trolo com todos riscos associados. 

“Há casos de abandono destes pro-

dutos junto das autoridades alfande-

gárias, o que acontece é que alguns 

importadores dos países do interland 

acabam abandonando estes produtos 

devido as elevadas taxas que têm que 

pagar as nossas autoridades e como 

estes têm data de validade acabam 

expirando nos nossos portos se tor-

nado assim um grave problema am-

biental para as nossas o país”, disse.

Explica que os armazéns de produtos 

químicos e perigosos devem ter ven-

tilação, paletes, separação entre as pi-

lhas ou amontoado, iluminação, água 

e lavabos, guarda 24h, visitas diárias 

para lidar com os possíveis vazamen-

tos e outros comportamentos dos 

produtos que possam perigar a área. 

O sistema de combate ao incêndio 

e uma ficha para a produção do re-

latório semanal sobre a situação do 

armazém, incluindo saída ou entrada 

de stocks entre outros. O manusea-

mento e transporte deve ser efec-

tuado por pessoal especializado e 

fazendo sempre uso de equipamento 

de proteção.

Sobre o Nitrato de Amónio que 

vinha para Moçambique, mas sem 

acompanhamento do governo, o 

activista da Livaningo mostrou-se 

preocupado com o cenário.

“É preocupante que o governo não 

saiba o que entra no país. Tratando-

-se de importação, o governo deve 

saber o tipo de material que entra 

no país, incluindo os detalhes sobre 

a sua origem e utilidade ou fim. Mas 

estamos cientes que o país é frágil ao 

contrabando deste tipo de produtos”, 

frisa.

O segredo está na 
conservação 
Arão Manhique, especialista e do-

cente do departamento de Química, 

na Faculdade de Ciências da Univer-

sidade Eduardo Mondlane, explicou 

que, como grande parte dos produ-

tos químicos, o Nitrato de Amónio-

quando bem conservado não cons-

titui perigo, mas em caso de falhas 

de conservação pode provocar danos 

nefastos como os de Beirute.

Conta que a má conservação do 

produto pode criar aquecimento ou 

humidade, aumentando a pressão e 

até explodir.

Manhique conta que muitas institui-

ções de ensino têm nos seus labora-

tórios, pequenas quantidades de ni-

trato de amónio que são usados para 

fins académicos que enquanto forem 

bem conservados não constitui peri-

go, mas também há casos de escolas, 

sobretudo do nível secundário que 

conservam estes produtos em situa-

ções precárias. Aí o perigo é iminen-

te e urge a tomada de medidas para 

evitar o pior.

Arão Manhique explica que os pro-

dutos químicos quando bem usados 

são úteis, mas se forem usados para 

fins obscuros podem ser trágicos, 

pelo que, há necessidade de maior 

controlo sobre os mesmos.

O académico sublinha que o volume 

de químicos que passam pelos nos-

sos portos é suficiente para provocar 

uma tragédia similar a da Beirute. 

Portanto, o segredo está nos cuida-

dos a ter com o produto, desde a des-

carga, armazenamento e transporte.

“O camião que transporta o Nitra-

to de Amónio deve ser devidamente 

assinalada, porque, em caso de em-

bate violento pode criar grades ex-

plosões”.

Manhique referiu que a diferença 

entre o Nitrato de Amónio usado 

para fertilizantes e para explosivos 

está na pureza. 

“O que vai para fertilizantes é menos 

exigente pelo que pode levar algumas 

impurezas, mas o mesmo já não deve 

acontecer no produto que vai para a 

produção de explosivos”, explicou.

Nitrato de Amónio que provocou explosões no Líbano 

Governo foi informado da importação do produto
Por Raul Senda
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Nós, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que lutamos 
por direitos humanos, vimos juntar-nos aos protestos contra o 
abuso de poder, corrupção e crimes sexuais contra mulheres que 
foram expostos na Escola Prática da Polícia em Matalana.
No dia 8 deste mês foram divulgadas nas redes sociais evidên-
cias de que instrutores da polícia violaram sexualmente e engra-
vidaram pelo menos 15 instruendas, e a respectiva nota em que 
o Comandante da Polícia tomava medidas para suspender os 
referidos instrutores e determinava que as instruendas grávidas 
deveriam retornar a suas casas e voltar a frequentar o curso se-
guinte.
Embora o comportamento abusivo de agentes policiais e de for-
ças de defesa seja “normal” e o machismo agressivo faça parte da 
cultura destas instituições, a magnitude deste crime chocou-nos, 
bem como a pouco enérgica medida tomada e o destino das ins-
truendas violadas, que ao serem recambiadas para casa acabam 
por ser duplamente punidas, primeiro porque lhes é tirado o di-
reito de continuar o curso e segundo porque
uma vez de volta às suas zonas de origem, sofrerão discrimina-
ção e estigma.
Perante a exposição deste crime, encontramos pessoas que se 
indignam com esta situação aberrante e infame, mas encontra-
mos também os que culpabilizam as vítimas pela violação que 
sofreram e desculpabilizam os “pobres” instrutores que não con-
seguiram resistir à sedução das suas instruendas. Outros ainda, 
num exercício de grande insensibilidade, encontram aqui moti-
vos para fazer piadas e divulgar ditos jocosos numa total falta de 
empatia, mostrando que o drama humano subjacente a toda a 
situação não os comove nem lhes interessa.
No meio disto tudo, no entanto, há um silêncio que é ensurde-
cedor: onde estão as vozes das pessoas que são o garante do 
Estado e que devem garantir a ordem, a democracia e a justiça 
para todas e todos? Entre outros, o que tem a dizer o Ministro 
do Interior? E a Ministra do Género, Criança e Acção Social? A 
Ministra da Justiça, dos Assuntos Constitucionais e Religiosos? 
E o Presidente da República?
Este crime cometido em Matalana é só a ponta do iceberg e mos-
tra, como temos vindo a denunciar, que os direitos das mulheres 
não existem na prática e que, apesar de haver leis que consagram 
a igualdade e o acesso a todas as esferas de trabalho e de decisão, 
as mulheres continuam a ser tratadas como não cidadãs, como 

P O S I C I O N A M E N T O DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

EXIGIMOS SEGURANÇA PARA TODAS AS MULHERES E JUSTIÇA 
PARA AS VÍTIMAS DE MATALANA

seres que devem uma intrínseca e inabalável submissão às vonta-
des masculinas dos seus maridos, dos seus chefes, dos seus profes-
sores e dos pastores. Prova disso é a cumplicidade masculina que 
se ergueu na defesa dos instrutores violadores.
Neste pano de fundo de violações, de agressões várias em casa e 
na rua, de desmandos policiais e de impunidade geral, agravadas 
ainda mais pela situação da COVID 19, não há como as mulheres 
se sentirem seguras e livres para viverem as suas próprias vidas e 
fazerem as escolhas que mais lhes convêm. Não há como as mulhe-
res se sentirem parte integrante desta nação moçambicana, em pé 
de igualdade com os homens. 
Conscientes dos direitos que a Constituição consagra aos moçam-
bicanos, e as moçambicanas, homens e mulheres, nós, OSCs que lu-
tamos pelos direitos humanos, vimos por este meio exigir uma me-
dida frontal e pautada pela lei para resolver os crimes de Matalane, 
trazer justiça às vítimas e repor a normalidade nessa instituição de 
ensino. O Ministério Público deve abrir um inquérito e pronunciar-
-se, pois este tipo de violência só será extirpada das instituições 
quando a impunidade acabar e a penalização dos agressores for a 
regra.
Manifestamos a nossa preocupação em relação à erosão do papel 
do Estado na protecção e segurança das (os) cidadã(os). A violação 
dos direitos humanos nas instituições que deviam ser guardiãs dos 
direitos humanos e justiça, revelam que elas estão a ser os locais 
onde encontra mais opressão, submissão e subalternidade.
Mais exigimos que as instituições de polícia e das forças de defesa 
sofram mudanças e reestruturações substanciais, para acabar com 
a mentalidade machista, agressiva e dominadora em relação a to-
das as mulheres. Como é bem-sabido, as mulheres que residem em 
áreas próximas de um quartel temem mais os próprios militares do 
que os marginais e delinquentes da zona.
Com estas exigências o que se pretende é garantir que as mulheres 
sejam tratadas como seres humanos, com toda a dignidade e o res-
peito que lhes é devido pela sua condição de humanas. Nada mais, 
nada menos. Como ser

Em defesa da igualdade!
Em defesa da humanidade da mulheres e dos seus direitos!
#justicaparainstruendasdematalana

Subscrevem:

Maputo, aos 13 de Agosto de 2020
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A 
Administração Banco de 

Moçambique (BdM) diz 

que as suas contas estão 

certas, mas a KPMG e a 

PricewaterhouseCoopers (PwC) 

que auditaram as contas do Banco 

de Moçambique de 2017 e 2018, 

respectivamente, expressaram nos 

seus relatórios que as contas “não 

apresentam de forma verdadeira 

e apropriada a posição financeira 

do BdM” por isso, emitiram uma 

Opinião Adversa.

1. Porque é necessária uma em-

presa de auditoria externa?

1.1. Numa economia de merca-

do, para validar as contas de 

instituições, corporações e 

ou empresas dos vários seg-

mentos, a auditoria externa 

assume uma função essen-

cial para reconferir a preci-

são/exactidão dos registos 

contábeis apresentados por 

uma determinada adminis-

tração/gestão. O relatório de 

auditoria permite à gestão 

prevenir erros e irregularida-

des, corrigir falhas e incorre-

ções, evitar fraudes, tornan-

do a empresa mais segura 

e sólida, preservando a sua 

continuidade e, assim, sal-

vaguardar o emprego. Para 

o conforto de terceiros, um 

relatório de auditoria atesta 

e certifica a veracidade das 

contas. 

1.2. Uma empresa de auditoria 

externa é especializada em 

assuntos financeiros e eco-

nómicos que, de forma inde-

pendente, analisa e avalia o 

estado contabilístico de uma 

empresa ou instituição.

a)  O seu propósito visa, de for-

ma independente, examinar, 

conferir e certificar todos os 

factos e operações que aconte-

cem numa determinada socie-

dade e que são registados pela 

administração na contabilida-

de. 

1.3. Em geral, quando as contas 

estão em ordem, o auditor 

externo emite um parecer no 

qual regista uma opinião sem 
reserva.  Quando as contas 

apresentam problemas, os 

auditores qualificam o seu 

entendimento sobre a qua-

lidade das contas, com uma 

opinião que expressa, uma 

sequência crescente de gravi-

dade: (i) opinião com reserva; 

(ii opinião adversa e (iii) im-
possibilidade de opinião.

1.4. A emissão de uma Opinião 

adversa só ocorre quando o 

auditor possui informações 

suficientes para certificar que 

as demonstrações contabilís-

ticas não representam ade-

quadamente a posição pa-

trimonial e financeira, nem 

o resultado das operações, e/

ou as origens e aplicações de 

recursos, tendo como refe-

rência os Princípios Funda-

mentais de Contabilidade.

1.5. A emissão de Opinião ad-
versa ou de um Parecer sem 
opinião do auditor, são mui-

to raras porque constituem 

qualificações muito graves.

a) Nenhuma destas qualificações 

honra gestores, pelo contrário, 

mancha para sempre o currí-

culo profissional dos gestores 

que aprovaram as contas, su-

jeitas a esta classificação ne-

gativa. 

b) A repercussão desta nódoa 

no respectivo CV é mundial, 

desprestigiando inclusive a 

instituição que recebe essa 

qualificação. 

c) Por isso, em geral, os admi-

nistradores são liminarmente 

despedidos pelos accionistas 

e, quando possuem mandato, 

se não renunciam por vontade 

própria, o seu mandato é in-

terrompido, no mínimo, por 

incompetência. Outras conse-

quências são em geral deter-

minadas pela PGR.

2. O que ocorreu na auditoria às 

contas do BdM?

2.1. Devido às funções confe-

ridas ao BdM, como banco 

central, regulador e super-

visor, operando no centro 

nevrálgico do sistema finan-

ceiro nacional, através do 

exemplo, as suas contas de-

vem sempre espelhar fiabi-

lidade, rigor, transparência e 

lisura, de todas as transações 

de um determinado exercí-

cio económico.

2.2. A auditoria às demonstrações 

financeiras de 2017 do BdM 

foi efectuada pela KPMG e 

a de 2018 foi efectuada pela 

PwC. Cada uma destas em-

presas internacionais de au-

ditoria ocupa uma posição 

cimeira de entre as maiores 

cinco empresas do ramo, à es-

cala mundial. 

Uma rápida consulta à internet per-

mite registar que, em 2019:

 i. A PwC possui uma factura-

ção anual USD 42,4 biliões, 

escritórios em 157 países e 

mais de 276.000 pessoas 

 ii. A KPMG possui uma factu-

ração anual USD 29,8 biliões, 

escritórios em 147 países e 

mais de 219.000 pessoas

2.3. A apreciação das contas do 

BdM de 2017 e 2018, apro-

vadas pelo seu Conselho de 

Administração, foi feita por 

2 empresas internacionais de 

auditoria, que competem en-

tre si no mercado, o que reduz 

substancialmente a margem 

de erro na certificação da 

qualidade das contas.

2.4.  As constatações feitas pela 

2ª auditora, reconfirmaram o 

referenciado pela 1ª. audito-

ra, ao referir que as contas do 

BdM “não apresentam de for-
ma apropriada a posição finan-
ceira individual e consolidada 

do Banco de Moçambique em 
31 de Dezembro de 2018”.  

2.5 Esta situação é comparável 

a de um aluno que chumbou 

numa determinada discipli-

na, reprova pela segunda vez 

na mesma disciplina, em exa-

me presidido por um outro 

professor. E, o aluno repe-

tente, clama que tem razão, o 

professor está errado, mesmo 

quando os dois professores 

tenham posição similar.  

         A Opinião Adversa conferi-

da por 2 auditores distintos, 

em dois anos consecutivos, é 

claramente um cartão verme-

lho a toda a administração do 

BdM, presidida pelo Gover-

nador Zandamela. 

2.6  Por mais que a administração 

do Banco Central se mante-

nha orgulhosamente só, acenan-

do que as suas contas estão 

certas, na realidade, a certifi-

cação negativa emitida pelas 

duas empresas internacionais 

de auditoria, que se situam 

entre as 5 maiores do mundo, 

é o que vai prevalecer, no pla-

no interno e internacional.

a) Este é, provavelmente o único 

caso à escala mundial, em que 

as contas de um banco central 

de 2018 são publicadas com 2 

anos de atraso, cuja consistên-

cia é questionada face às nor-

mas contabilísticas em vigor e, 

por isso, classificada com Opi-

nião adversa, um registo grave 

em qualquer instituição. 

b) Os bancos centrais e os maio-

res bancos do mundo ao anali-

sarem o relatório do BdM de 

2017 e 2018, irão considerar 

como verdadeira a Opinião 

adversa dos auditores, no caso 

a KPMG e a PWC, desqua-

lificando assim a qualidade de 

gestão do BdM, cuja adminis-

tração é recorrente de sucessi-

vas violações da Constituição, 

da Lei Orgânica do BdM, da 

Lei de Probidade Pública e de 

prática de vários conflitos de 

interesse, devidamente docu-

mentados e de amplo conhe-

cimento público.

c) As empresas de notação finan-

ceira, ao definirem o rating de 

Moçambique terão em con-

sideração a Opinião adversa 

conferida pelos auditores às 

contas do Banco Central – isso, 

certamente, irá incrementar os 

spreads associados às taxas de 

juros e as comissões bancárias, 

a aplicar nos empréstimos ao 

País, encarecendo generaliza-

damente os custos financeiros.

2.7. A Opinião adversa mancha e 

desprestigia uma vez mais o 

Banco Central, penaliza o País 

inteiro e envergonha as insti-

tuições e cidadãos de Moçam-

bique.  

3. O que está em causa?

3.1. Divergências na forma de 

contabilizar determinada 

transação, ocorrem com fre-

quência. Quando isso ocorre, 

tem sido prática haver uma 

concertação prévia, entre o 

auditor e a administração, 

para se esclarecer eventual 

diferendo e, quase sempre, 

se encontra uma solução téc-

nica satisfatória para ambos, 

sem prejuízo das normas 

contabilísticas em vigor. 

3.2. Na apreciação das contas do 

BdM de 2017 e 2018, consta-

tam-se divergências irrecon-

ciliáveis entre o(s) auditor(es) 

e a administração do BM que, 

lamentavelmente, foram tor-

nadas públicas: 

a) Os pressupostos defendidos 

pelo BdM de não consolidar 

as contas da Kuhanha, SA 

permitem-lhe declarar lucros 

de MT 1,5 mil milhões em 

2018, elemento importante 

para dourar a sua já controver-

sa administração; 

b) A posição dos auditores no 

sentido de se consolidarem 

os resultados da Kuhanha no 

BdM, gera sérios impactos 

materiais nas demonstra-

ções financeiras, porquanto 

a Kuhanha (i) terá, previa-

mente, de incorporar no seu 

balanço, na devida proporção 
do seu capital, os prejuízos do 

Moza Banco, acumulados 

desde a sua intervenção e, 

(ii) por consequência, a con-

solidação da Kuhanha no ba-

lanço do Banco Central, iria 

induzir prejuízos significati-

vos, eliminando os lucros.

3.3 A verdade inelutável e os fac-

tos registados que não são pos-

síveis de alterar, são os seguin-

tes:

a) As transações acima mencio-

nadas envolvem 3 entidades 

distintas, a saber: 

(entidade que gere interesses 

privados) 

-

tora de fundos de pensões (so-

ciedade anónima, privada) 

b) Nas Demonstrações Finan-

ceiras BM 2017 (pg. 44) 

consta que o BdM emprestou 

à Kuhanha, o montante de 

11.712 milhões de Meticais 

(equivalentes a USD 195 mi-

lhões): 

i.  Ao conceder este empréstimo, 

o BdM violou o Artigo 42 da 

Lei 1/92 de 3 de Janeiro (Lei 

Orgânica do BdM) que ex-

pressamente estabelece que o 

BdM só pode conceder crédi-

to a instituições de crédito. 

ii. Ora, a Kuhanha não é uma 

instituição de crédito, é uma 

sociedade gestora de fundos. 

c) Os balanços que constam do 

sítio electrónico do Moza Ban-

co, referem:

i. A Kuhanha é accionista do 

Moza desde 2017, pelo que 

as acções representativas do 

seu capital estão em seu nome, 

pelo que não são detidas pelo 

Fundo de Pensões do BdM. 

ii. Para adquirir esta posição 

maioritária, a Kuhanha, SA 

pagou 11.712 milhões de 

Meticais, valor idêntico ao 

empréstimo recebido do BM 

(3.3.b). 

Vide https://www.mozabanco.

co.mz/pt/institucionainfo

rma%C3%A7%C3%A3o/

relat%C3%B3rios-de-contas/

d) Os balanços do Moza, consul-

tados no endereço electrónico 

acima, revelam prejuízos acu-

mulados que totalizam (-) 3,8 

mil milhões de 2017 até ao 1º 

semestre de 2020 (USD 54,9 

milhões!). Este montante não 

inclui os prejuízos de 2016, 

pós-intervenção.

e) Esta acentuada perda de valor 

do banco, depreciou substan-

cialmente o valor das acções 

do Moza que, por sua vez, cor-

roeu o avultado investimento 

que a Kuhanha fez no Moza, 

desvalorizando consequen-

temente o valor dos activos 

da Kuhanha, tornando assim 

mais difícil o reembolso do 

empréstimo ao BdM. 

3.4 A consolidação das contas da 

Kuhanha, S.A. no BdM, que 

é reclamada pelos auditores 

independentes, permitiria 

conhecer a dimensão exac-

ta dos prejuízos incorridos 

o que, na verdade, tornaria 

explícito o custo real da in-

tervenção do Moza, cujos 

efeitos negativos, ainda vão 

perdurar nos próximos anos.

Estas são certamente as razões 

de fundo para o BdM não 

querer consolidar as contas 

da Kuhanha no seu balanço, 

mas que a KMPG e a PwC 

insistem ser imprescindível 

fazer-se, por forma a estar em 

conformidade com as Normas 

Internacionais de Relato Fi-

nanceiro. 

4 Outros aspectos relevantes 

que resultam das Demonstra-

ções Financeiras de 2018 que 

requerem clarificação/certifi-

cação e análise:

4.1  Sobre o empréstimo concedi-
do pelo BdM à Kuhanha:

a) A página 44 do Relatório e 
Contas de 2017 do BdM, re-
fere o saldo do empréstimo do 
BdM à Kuhanha no montante 
de 11,7 mil milhões de meti-
cais, sem juros, cujo “reembolso 
será efectuado com base nos divi-
dendos ou venda das acções das 
suas participações financeiras” 
(sic).

b) Na página 49 do Relatório 
e Contas de 2018 do BdM, 
consta que a dívida da Kuha-
nha para com o BdM reduziu 
para 4.035.175 mil Meticais. 

Quo Vadis Banco Central?
Por Rui Correia*
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Integrado no ciclo de conferências sobre o tema “Como está Cabo Delgado?”, registou-
-se no dia 5 de Agosto o terceiro webinar, sobre o tema “Pobreza, Etnicidade e Juventu-
de”, contando com a presença de João Carrilho, Ana Santos, Alcinda Honwana e João 
Feijó. Durante o evento analisaram-se as relações de poder na província de Cabo Del-
gado ao longo do último século, constatando-se a existências de múltiplas clivagens 
sociopolíticas, assentes nas seguintes vertentes:

de Moçambique para Lourenço Marques iniciou um longo processo de desequilíbrio 
entre o Norte e o Sul do País, em termos de investimento público, de desenvolvimento 
e integração socioeconómica, fenómeno que se prolongou após a independência. Numa 
altura em que a Província de Cabo Delgado se torna mundialmente conhecida pela ex-
ploração de recursos naturais, as taxas de pobreza na província continuam a ser das 
mais elevadas do país, com tendência de agravamento.

- Étnica: A província constitui um espaço marcado pela diversidade étnico-linguística, 
destacando-se os povos da costa (maioritariamente islâmicos, comerciantes e economi-
camente integrados no Oceano Índico) e os povos do planalto (maioritariamente macon-

força de culturas agrícolas obrigatórias). No resto da província, predominam os macuas. 
Em resultado do forte envolvimento com a luta de libertação protagonizada pela Freli-
mo, a população maconde adquiriu, após a independência, uma importante visibilidade 

anticlericais da Frelimo, a negação de particularismos étnicos e a desproporcionalidade 
étnico-linguística no acesso a cargos no Estado, a subsídios ou a licenças de exploração 
de recursos naturais, foram despoletando ressentimentos entre os povos do litoral, em 
crescente intensidade. Apesar de fenómenos de convivência interétnica, inclusivamente 
por via familiar, a realidade é que persistem discursos de inveja, de repulsa e de nega-
ção do Outro, não só entre macondes, por um lado, e muanis e macuas por outro, mas 
também entre locais e vientes, entre populações do Norte e do Sul (vulgo de Maputo) ou 
entre moçambicanos e estrangeiros.

- Política: o descontentamento social das populações da costa e do Sul da província foi 
habilmente capitalizado pelo partido Renamo, quer durante a guerra dos 16 anos, quer 
após a celebração do Acordo Geral de Paz, onde construiu uma importante base social 
de apoio. 

de integração socioeconómica, que compete, não só, com gerações mais velhas e esta-

COMO ESTÁ CABO DELGADO?
WEBINAR 3: POBREZA, ETNICIDADE E JUVENTUDE

belecidas, mas, também, entre si, frequentemente por empregos mal pagos e social-
mente desprestigiantes. Num cenário de consolidação de uma economia de cariz 
extractivo e extrovertido, com poucas relações com o tecido económico local e pouco 
gerador de emprego, a juventude busca soluções no sector informal, frequentemente 
à margem da legalidade. Num cenário de maior acesso à informação, a coexistência 
de fenómenos de pobreza com uma emergente sociedade de consumo e a frustração 
das elevadas expectativas iniciais em torno de actividades extractivas contribuíram 
para o agravamento de tensões. A situação agrava-se com a ausência de canais for-
mais de participação sociopolítica e de negociação, com sentimentos de ausência de 
representação política, contribuindo para o desenvolvimento de uma perspectiva de 
violência, enquanto veículo legítimo de participação.

- Classe: A implementação da indústria extractiva foi geradora de migrações inter-
nacionais, de uma forte pressão sobre terras e recursos naturais, contribuindo para 
o aumento de desigualdades sociais, em parte estruturadas em torno das diferentes 
possibilidades de acesso ao Estado e, por via do mesmo, a subsídios, empregos e 
recursos naturais.
É neste cenário de profundas clivagens que a província de Cabo Delgado se tornou 
um centro de disputa por parte de interesses energéticos internacionais, inevitavel-
mente geradores de negócios securitários, mas também da acção de grupos radicais, 
que habilmente adaptaram um discurso messiânico e jihadista às contradições so-
ciais locais, capturando uma base social de apoio.

Em face destes dados concluiu-se pela necessidade de:
- Realização de mais estudos e investigações, com vista a compreender a complexi-

-

- Forte investimento em serviços públicos, ao nível da educação, saúde, transporte, 

-
-

-
linguístico, prestando-se particular atenção à juventude, devendo qualquer inter-

- Investimento em canais de participação sociopolítica, envolvendo líderes locais ca-
rismáticos e promovendo campanhas de coesão social.

c) Daqui se infere que houve 
uma redução da dívida da 
Kuhanha em (-) 7,6 mil mi-
lhões de Meticais (cerca de 
USD 110 milhões) em relação 
ao empréstimo concedido no 
ano anterior pelo BdM. 

i. À falta de informação, é legi-
timo questionar sobre a ori-
gem dos recursos (dividendo 
ou venda de acções) ou outros 
recursos utilizados pela Kuha-
nha para reduzir um montante 
tão elevado de dívida junto do 
BdM. 

ii. A divulgação do relatório e 
contas da Kuhanha permitirá 
esclarecer os movimentos de 
capital e recursos da Kuhanha 
desde 2015 até ao presente.

4.2 Sobre a Reavaliação das Res-

ponsabilidades 

a) A página 55 do Relatório e 

Contas de 2018 do BdM refe-

re a evolução do valor dos acti-

vos do fundo de pensões onde 

se destaca a rúbrica “Reava-

liação das responsabilidades” no 

montante de 7,5 milhões de 

meticais que é 6 vezes superior 

às Pensões pagas pelo fundo 

em 2018 no montante de 1,2 

mil milhões de Meticais. Este 

montante avultado de reava-

liação das responsabilidades 

por pensões em 2018 requer 

esclarecimento.

b) Verifica-se uma semelhan-

ça entre o valor de redução 

do empréstimo (4.1.c) e o 

montante de reavaliação das 

responsabilidades (4.2.a). 

Porque, na realidade são en-

tidades distintas, com regis-

tos contabilísticos diferentes, 

uma clarificação, permitiria 

certificar que o volume adi-

cional de recursos do Fundo 

de Pensões, não foi usado 

para reduzir o saldo do em-

préstimo (dívida da Kuha-

nha) 

4.3 Empréstimo ou suprimentos?

A página 55 do Relatório e 

Contas do BM 2018 refere 

ainda a seguinte frase: ” Os cre-
dores referem-se principalmente 
ao montante de 4.035.174 mi-
lhares de Meticais relativo ao 
adiantamento à Kuhanha sob 
a forma de suprimentos. “(sic) 

Esta frase, aparentemente 

descontextualizada, requer es-

clarecimentos:

a) O montante é similar ao va-

lor da dívida remanescente 

da Kuhanha ao BdM – vide 

4.1.b)

b) A Kuhanha passar a ser “cre-

dora” de 4.035.174 milhares, 

requer explicação. 

c) O “adiantamento à Kuhanha 
sob a forma de suprimentos” é 

um conceito diferente do refe-

rido nas contas de 2017 

d) Salvo adequada explicação, a 

transformação da Kuhanha 

de devedor para credor po-

dem eventualmente significar 

triangulações contabilísticas 

entre 3 entidades designa-

damente o BdM, a Kuhanha 

e o Fundo de Pensões que, a 

haver, devem ser devidamen-

te contabilizadas, nos termos 

da legislação em vigor.

4.4. Gastos com Pessoal

Os gastos com o Pessoal e a 

Administração são referidos 

na Nota 29 das Demonstra-

ções Financeiras de 2018 do 

BM (pg. 60), que refere: 

a) Número de funcioná-

rios do BdM em 2018 

diminuiu (-) 0,3% - 

(2018 = 963 e 2017 = 

998)

b) “Remunerações dos em-
pregados” cresceram 

26,6% (!), acrescido de 

outros benefícios, en-

cargos sociais e outras 

despesas com pessoal. 

c) “Remunerações dos ór-
gãos de gestão” cresceram 

27,3% (!!). 

Tudo isto ocorreu no BdM 

em 2018, ano em que a taxa 

de inflação foi de 3,91%. A 

incoerência da administração 

do Banco Central resulta de 

(i) sistematicamente exigir 

rigor e austeridade nas activi-

dades do Estado, no sistema 

bancário e na economia, mas 

para si, (ii) reclama privilé-

gios e independência ilimita-

da, sem “checks and balances”. 

O Banco Central pratica o 

ditado: “faz o que eu digo e não 
faças o que eu faço”.

5. O que deve ser feito para asse-

gurar plena transparência?

5.1. O Ministério das Finanças, na 

qualidade de gestor do Tesouro 

Público e representando o Es-

tado, único accionista do BM, 

deve:

a) Posicionar-se quanto ao in-

cumprimento pela Adminis-

tração do artigo 42 da Lei Or-

gânica do BdM; 

b) Requerer, com urgência, a ela-

boração do cálculo dos impac-

tos da consolidação da Kuha-

nha no balanço do BdM.

5.2. O Instituto de Supervisão 

de Seguros de Moçambique 

(ISSM) deve clarificar o seu 

posicionamento relativamente 

às leis e normas em vigor, resul-

tante da:

a)  Subscrição do empréstimo 

pela Kuhanha, SA no mon-

tante MT 11,7 mil milhões 

de Meticais no âmbito dos 

artigos 37º a 39º do Decreto 

25/2009, de 17 de Agosto re-

lativos à Constituição e Ges-

tão de Fundos de Pensões no 

Âmbito da Segurança Social 

Complementar - (vide página 

44 do Relatório e Contas de 

2017 do BM)

b) Subscrição pela Kuhanha do 

capital do Moza. 

5.3.O ISSM deve assegurar a di-

vulgação dos balanços auditados 

da Kuhanha de 2015 em diante, 

nos termos dos arts. 19 e 21 do 

mesmo Decreto 25/2009:

A finalizar: o Banco Central per-

tence 100% ao Estado, ou seja, ao 

erário público. O BdM não perten-

ce aos seus gestores e a sua indepen-
dência é apenas operacional. Estes 

não têm o poder discricionário para 

atropelar a Constituição nem a Lei 

Orgânica do BM nem outras leis 

e regulamentos em vigor na País. 

Igualmente não podem criar uma 

“contabilidade criativa”. A actual 

administração do BdM é muito 

cara, para produzir contas incon-

sistentes, duas vezes, certificados 

com uma distinção grave: Opinião 

adversa! 

Restaurar a moralidade, restabele-

cer o rigor, a veracidade e a transpa-

rência das contas são fundamentais 

para credibilizar o sistema finan-

ceiro e para assegurar a estabilida-

de de todo o sistema bancário em 

Moçambique. O Governo tem a 

palavra.

*Rui Correia é pseudónimo devida-
mente identificado pelo SAVANA. 

Sublinhados da responsabilidade do 
jornal
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Por: Helder MARTINS1

Maputo, 9/08/2020

O prestigioso órgão de Informação britânico BBC News, no dia 30 de Julho 

de 2020, publicou um despacho intitulado: «Coronavirus: How fast is it sprea-
ding in Africa?» assinado por Peter Mwai e Christopher Giles (este despacho 

pode ser Acessado em: https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555.

O tema fundamental deste despacho era a preocupação veiculada pela OMS 

de que a «África possa estar a caminhar para um surto de muito maiores dimensões 
do que os números actuais possam sugerir» e de que «se possa estar a assistir ao início 
da aceleração da doença em África».

Para documentar estas assunções o despacho apresentou o gráfico seguinte:

Este gráfico e todo este despacho merecem um comentário epidemiológico, 

pois tal como estão apresentados, são extremamente enganadores e demons-

tram como, um órgão de informação pública muito prestigiado e com a melhor 

das intenções, pode estar a difundir notícias sem rigor científico e que acabam 

por confundir a opinião pública mundial.

Através deste gráfico tentam comparar-se continentes com dimensões popula-

cionais completamente diferentes, na base dos números absolutos de casos por 

dia. Epidemiologicamente, isto está totalmente errado, como será explicado 

mais adiante.

Porém, as manchas azuis representam números de casos diários e as médias de 

sete dias e a sua evolução ao longo do tempo e assim podem ser úteis para ver 

a evolução da epidemia, em cada continente, ao longo do tempo.

As populações dos diversos continentes nestes 5 últimos meses cresceram, mas 

esse crescimento é insignificante, pelo que podemos considerar, sem grande 

margem de erro, que as populações de cada um dos continentes se manteve 

constante e assim é possível ver a evolução da epidemia, em cada continente, 

ao longo do tempo.

Da análise das diversas curvas pode-se constatar:

A Europa atingiu o pico em Abril e a partir daí diminuiu lentamente até prin-

cípios de Junho; desde então mantem-se constante o número de casos diários. 

Talvez possa estar a ocorrer uma diminuição gradual, mas muito lenta e pouco 

significativa, de cerca de 17 a 18 mil casos por dia.

O Médio Oriente parece também ter atingido o pico em meados de Julho e 

desde então parece estar numa descida lenta, mas consistente.

A África parece estar a atingir o pico agora, notando-se, em particular, que nos 

últimos 15 a 20 dias um crescimento muito menos acelerado, parecendo estar 

em vias de estabilização.

A América do Norte também parece ter atingido o pico na última semana, 

parecendo também estar em vias de estabilização.

Tanto a Ásia, como a América Latina & Caraíbas parecem estar ainda numa 

fase de crescimento da epidemia, neste último continente, parecendo haver um 

crescimento mais acelerado nos últimos dias.

Em termos epidemiológicos, isto é tudo, o que se pode extrair deste gráfico.

Analisemos também exemplos de alguns países, mais populosos, de cada um 

destes continentes: (Gráficos extraídos do site:  https://www.worldometers.

info/coronavirus/country/???/ Acessado a 9/08/2020)

EUROPA:
Rússia: 145.872.260 habitantes

Alemanha: 83.517.046 habitantes

Reino Unido: 67.530.161 habitantes

França: 65.129.731 habitantes

Itália: 60.550.092 habitantes

Estes gráficos, mais recentes (contendo dados até 8 de Agosto), dos 5 paí-

ses mais populosos da Europa, evidenciam a tendência referida acima para 

o continente europeu: que o pico já foi atingido nestes 5 países, embora em 

períodos diferentes e que partir daí o número de casos diários diminuiu muito 

lenta, mas gradualmente, mantendo-se agora um número residual constante 

de casos. O pico foi atingido na Rússia mais tarde do que nos outros países.

MÉDIO ORIENTE

Turquia: 83.429.607 habitantes

Á

Iraque: 39.309.789 habitantes

Arábia Saudita: 34.268.529 habitantes
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1Médico Especialista e Professor Emérito de Saúde Pública. Doutor 
Honoris Causa em Ciências da Saúde e da Educação, Ex-Ministro da 

Saúde da República Popular de Moçambique (1975-80), Ex-Fun-
cionário Sénior da OMS (1985-96), Ex-Membro de vários Comités de 

Peritos da OMS.

Os gráficos da Turquia e da Arábia Saudita também confirmam a tendência 

acima referida de que «o Médio Oriente parece também ter atingido o pico e de 
desde então estar numa descida lenta, mas consistente». O gráfico do Iraque é mais 

duvidoso, pois não nos dá a garantia do pico ter sido já atingido.

ÁFRICA

Nigéria: 200.963.603 habitantes

África do Sul: 58.558.267 habitantes

Etiópia: 112.078.727 habitantes

Egipto: 100.388.076 habitantes

República Democrática do Congo: 86.790.568 habitantes

Estes gráficos dos 5 países mais populosos de África, já com dados até 8 de 

Agosto, também confirmam e reforçam aquilo por mim afirmado acima de 

que, «a África parece estar a atingir o pico agora, notando-se, em particular, que 
nos últimos 15 a 20 dias um crescimento muito menos acelerado, parecendo estar 
em vias de estabilização». Da análise destes gráficos parece claro que a África, 

parece ter iniciado, muito lentamente, a curva descendente da epidemia.

O porquê desta evolução tão benigna da pandemia em África será discutido 

mais adiante.

AMÉRICA DO NORTE

EUA: 329.064.917 habitantes

Mais uma vez estes gráficos, actualizados até o dia 8 de Agosto, confirmam a 

minha afirmação anterior de que «a América do Norte também parece ter atingido 
o pico, parecendo também estar em vias de estabilização». Acrescentaria agora que 

tudo indica já se ter iniciado a descida lenta, mas gradual do número de casos 

diários, no Canadá ainda antes de nos EUA.

Canadá: 37.411.038 habitantes

Continua na página 23
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Cartoon
EDITORIAL

1989 ficou-me marcado pela ne-
gativa. 
Sou um vidradinho por Blues, 
soul music e rock. 

Naquele ano passou por aqui um dos 
maiores  ícones mundiais desses géne-
ros musicais: Eric Clapton. 
O mega espectáculo do Eric Clapton 
aconteceu no dia 01 de Agosto daque-
le ano, no estádio da Machava, com 
dezenas de milhares de participantes. 
E eu, apesar de ser amante inconver-
tível e incondicional desse estilo de 
música e, ainda por cima, admirador 
profundo daquele guitarrista, vi-me 
impedido de ir participar na festa. 
O mega espectáculo aconteceu, com 
efeito, quatro ou cinco dias depois de 
eu voltar de Quelimane para onde ti-
nha ido a fim de ser submetido a uma 
cirurgia para extração da catarata no 
olho esquerdo e colocação de uma 
lente intraocular. 
Em Quelimane, fiquei cerca de um 
mês e meio entre pré-consultas, pós-
-consultas de controlo e o período de 
internamento para a operação e ver as 
eventuais reações sob rigoroso contro-
lo médico. 
Aconteceu que durante esse período 
de internamento e um pouco depois, 
frequentemente, eu, à sorrelfa, aban-
donava as instalações do Hospital 
para ir à casa do meu amigo Pedrão, 
no prédio Monte Giro para ouvir mú-
sica e beber cervejas, embora contra 
a indicação médica e de lá só sair ao 
princípio da madrugada, para me in-
filtrar outra vez nas mantas na minha 
cama, no hospital. 
Isto tornou-se mais grave ainda quan-
do me fiz de amores com a enfermei-
ra-chefe da área das oftalmologias, a 
Jacinta. 
Usando da sua prerrogativa de enfer-
meira-chefe, ela passou a raptar-me, 
regularmente, das instalações do hos-

Tchatny com batimento ao lado
pital para sua casa, lá para as bandas 
do mercado Central local. 
Eu ia para essas saídas, noite fora, 
sob um efeito embriagante de prazer 
porque sabia que em casa dela iríamos 
degustar um bom petisco de Capu-
tchetche, pedaços de galinha com 
Mukapata ou então um guisadinho 
de camarão fresco, fiapos de peixe 
seco num oceano de tomate, cebola e 
alho, acompanhados por doses cavala-
res de piri piri, capazes de ressuscitar 
um morto durante o seu velório. E, ao 
lado, um prato de murada para fazer o 
batimento lateral.
E tudo isto a bebermos a boa e fresca 
surra do MADAL. 
E tudo isto no meio de dizermos coi-
sas que não se dizem e fazermos coisas 
que não se fazem e nem se podem fa-
zer em público. 
Eu estava no paraíso.
E apesar de pensar que tudo isso es-
tava sob o nosso segredo acabou por 
chegar aos ouvidos do meu médico. 
De modo que, no dia de me dar a car-
ta de alforria para regressar à Maputo, 
ele disse-me com ar severo: “Senhor, a 
operação a que você foi sujeito é muito 
delicada e a sua recuperação é muito 
lenta. Terás que estar em estreita dis-
ciplina, em Maputo, durante, pelo me-
nos, 45 dias. Nada de multidões, nada 
de te sujeitares a correntes de ar muito 
fortes, nada de poeiras e, por favor, não 
se exceda nas suas emoções”. 
Foi com essas recomendações a mar-
telar-me os ouvidos que cheguei qua-
tro dias antes do espectáculo do Eric 
Clapton. 
Ir para lá, participar nele, é o mesmo 
que desafiar-me a uma cegueira cuja 
responsabilidade só seria minha. Não 
fui. Foi uma das melhores frustrações 
da minha vida de amante da boa mú-
sica.
Mas como acredito que uma das ma-

nifestações mais evidentes da inteli-

gência humana é a sua capacidade de 

adaptação sem limites, arranjei formas 

de participar no espectáculo. 

Fui falar com a Savata, minha amiga 

e muito mais que isso, na sua barraca 

de venda de alimentos no Manduca e 

expliquei-lhe a minha situação. 

Ela recebeu-me de coração e braços 

abertos. 

De modo que na noite do espectácu-

lo encontrávamo-nos os dois no seu 

quintal que fica por detrás da cadeia 

da Machava há uns 300 ou 400 metros 

do estádio da Machava, ou talvez um 

pouco mais. 

Como a sorte protege os audazes, na-

quela noite do Super espectáculo, o 

vento soprava do estádio da Machava 

a favor, em direcção à casa da minha 

amiga, onde nos instalamos de armas 

e bagagens, duas cadeiras, uma mesi-

nha de centro por cima da qual, tinha 

cervejinhas, duas bandejas com petis-

cos e salgados.

E ficamos ali, sentados, sob efeito do 

THC que ela tinha preparado por sa-

ber que nós gostávamos disso. Ouvir 

os ecos claros da gritaria de emoção 

das guitarradas e da voz do Eric Clap-

ton, no estádio da Machava, ali mes-

mo a nossos pés, por assim dizer. 

Estávamos felizes. Participávamos 

no mega espectáculo a nossa manei-

ra, e sentimo-nos mais felizes ainda 

por termos a certeza absoluta de que 

logo que o espectáculo acabasse seria 

uma questão de nos levantarmos e an-

dar porque estávamos a um minuto e 

meio do quarto onde iriamos passar a 

noite  juntos. 

No fundo, 1989 não foi assim tão 

mau: pelo contrario.

Pode até ter sido um dos melhores. 

Onde há Blues, soul music, rock e 

muito amor, nada pode estar mal. 

Emergência permanente 
e limites sem limites

Quando a República da África do Sul nasceu em 1910, a Grã-Breta-

nha, que até então era a potência colonial, insistiu que duas cláusulas 

entrincheiradas fossem incluídas na nova constituição. A primeira, 

impunha o inglês e o afrikaans como línguas oficiais. A segunda, 

atribuía o direito de voto à população mestiça da então colónia do Cabo.

A constituição determinava que as duas cláusulas só podiam ser alteradas 

por dois terços dos votos de ambas as câmaras do parlamento, reunidas numa 

sessão conjunta.

Mas em 1951, depois da instauração do sistema do apartheid, em 1948, o 

novo governo do Partido Nacional entendeu que deveria abolir a cláusula 

sobre os direitos de voto dos mestiços, apesar de não gozar da maioria quali-

ficada exigida pela constituição.

Violando a constituição, a cláusula viria a ser alterada com maiorias simples 

das duas câmaras, reunidas em separado. Em resposta, o Tribunal Supremo 

de Recurso anulou a decisão, considerando-a inconstitucional. Para ultrapas-

sar este obstáculo, o governo simplesmente aumentou o número de assentos 

no senado, o que lhe permitiu atingir os necessários dois terços.

Daniel François Malan, que era o Primeiro-Ministro na altura, disse que a 

soberania do parlamento, como “representante do povo”, nunca deveria ser 

posta em causa por um tribunal cujos juízes tinham sido nomeados pelo 

governo.

Não há qualquer relevância da situação acima descrita no debate que se trava 

hoje, em Moçambique, sobre a decisão do Presidente da República de decre-

tar um segundo estado de emergência, poucos dias depois de ter expirado o 

primeiro, instaurado a 1 de Abril, e que foi renovado o máximo de três vezes 

permitidos pela Constituição da República.

Mas apesar de não haver relevância, ambas situações são interessantes quan-

do se faz uma análise sobre a importância da supremacia da constituição na 

construção de uma sociedade democrática, baseada num sistema codificado, 

e como tal isenta do livre arbítrio de quem está no poder. Nesse exercício, 

muitas vezes, mais do que a interpretação de um simples documento escrito, 

torna-se fundamentalmente importante procurar interpretar também o espí-

rito por detrás das diversas cláusulas que compõem a constituição.

Trata-se, na verdade, de um exercício político, e não estritamente do fórum 

jurídico, porquanto a questão deve ser de preocupação para todos os moçam-

bicanos, devido às implicações que a decisão representa quanto à maneira 

como os governantes encaram a constituição como um instrumento flexível, 

adaptável a circunstâncias específicas, especialmente quando tal se configura 

como estando no interesse da maioria.

No primeiro caso aqui relatado, não havia interesses da maioria que estives-

sem a ser acautelados. Mas num sistema que excluía da esfera da governação 

negros, mestiços e indianos, os brancos que defendiam soluções mais radicais 

de exclusão podiam ser considerados uma maioria. 

No caso moçambicano, a necessidade de proteger o povo de uma potencial 

devastação causada pela pandemia da Covid-19 pode ser considerada sufi-

ciente para justificar uma decisão que coloque, acima de tudo, o maior direito 

de todos, que é a vida. 

E tem sido questionado se o Presidente da República poderia se socorrer de 

outros instrumentos legais para atingir o mesmo objectivo, sem ferir a cons-

tituição. Há os que defendem que ele tinha. O que por si suscita uma outra 

questão, sobre se de facto teria havido, mesmo no primeiro caso, necessidade 

de decretar um estado de emergência.

Tentando interpretar o espírito do legislador constituinte quanto ao limite 

na duração do estado de emergência, parece claro tratar-se de um mecanis-

mo que pretende restringir a capacidade do titular do poder executivo de 

usar este instrumento de forma discricionária e ilimitada. Porque mesmo que 

tal decisão seja sujeita ao escrutínio do poder legislativo, tal mecanismo não 

oferece garantias suficientes numa situação como a nossa, em que através do 

seu estatuto como presidente do partido com maioria parlamentar, o Presi-

dente da República exerce, efectivamente, um poder coercivo sobre todos os 

deputados do seu partido.

Se justiça tiver que ser feita, é preciso reconhecer que o estado de emergência 

não foi aproveitado pelo executivo para fins inconfessos. Exceptuando casos 

esporádicos de excesso de zelo por parte da polícia, não houve atropelos gra-

ves aos direitos dos cidadãos, e espera-se que venha a ser o mesmo desta vez. 

Ao que tudo indica, para a tomada da sua decisão, o Presidente da República 

terá considerado o deteriorar da situação da Covid-19 e ponderado que se a 

constituição não o diz expressamente, não havia motivos constitucionais que 

o impedissem de decretar um segundo estado de emergência. Mas ignorou o 

facto de que o assunto tem também contornos políticos, incluindo a imagem 

que se cria de uma constituição que não pode resistir ao teste das adversida-

des que a vida impõe, e a real possibilidade de um dos seus sucessores vir a 

encarar isto como um precedente que lhe permite governar num estado de 

permanente excepcionalidade. 
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Quando o livro de Tho-

mas More (1516)1 so-

bre a utopia (u=não – 
topos=lugar) foi dado ao 

público (Libellus vere aureus, nec 

minus salutares quam festivus, de 

óptimo rei publicae statu deque 

nova insula Utopia), escanda-

lizou empiristas e racionalistas 

mas fecundou o pensamento dos 

idealistas,  criando a possibili-

dade da existência, num topos 

(lugar) não físico mas metafísico 

- dentro de nós - as esperanças 

de fraternidade humana, que os 

topos (lugares) geográficos, polí-

ticos e culturais nos negavam. 

A novidade não estava no ho-

mem se poder deixar habitar por 

esperanças de verdade e ou fra-

ternidade, porque esta possibili-

dade já estava presente nas proto 

utopias  clássicas, como a Repú-

blica de Platão,  a República de 

Diógenes, no De Civitate Dei 

de Agostinho, no Liber Figu-

rarum de Joaquino de Fiore, ou 

ainda na Cidade do Sol (1623) 

de Tommaso Campanela. A no-

vidade era poética, artística, mas 

sobretudo existencial; estava nas 

cores, no pintar com as nossas 

tonalidades preferidas, os sonhos, 

os desejos de liberdade, numa 

geografia que ainda não era mas 

que poderia ser. Ser, como Cra-

veirinha, cidadãos de um país- e 

sociedade em devir - que ainda 

não existia...

O estádio da Machava, onde 

nasceu a nacionalidade moçam-

bicana, é o lugar metafórico da 

nossa epopeia existencial.  Nas-

cemos na Machava, sobre a cin-

zas de Salazar (Estádio Salazar) 

e da vigilância anti-liberdade da 

vizinha cadeia da Machava e o 

vizinho quartel dos paraquedis-

tas, hoje apelidada com o nome 

de um outro paraquedista... 

A 25 de Junho, a tortuosa cor da 

púrpura, que a bandeira portu-

guesa representava, num silêncio 

que disfarçava mal  o fim sim-

bólico de postulados e axiomas 

históricos de dominação, descia 

do seu pedestal e novas estéti-

cas (aisthétikos – sentimento 

comum) se erguiam como grito 

de uma utopia que saía do es-

paço metafísico - do interior de 

sujeitos oprimidos - e do estádio 

soprava como um logos, verbum 

vivificante, no sentido bíblico, 

para o físico e sobretudo exis-

tencial-humano do que era então 

Moçambique. 

Enfim livres, mas o que essa li-

berdade comportava como res-

ponsabilidade (Booker Taliaferro 

Washington)? Lembrar-nos-ía-

mos que as utopias são verdadei-

ras quando são  sociais e quando 

não o são transformam-se em 

distopias? 

Essa utopia, a nossa utopia  foi, 

hermeneuticamente traduzida, 

de ideias em acto, por jovens, ra-

pazes e raparigas que, como diz 

o poeta pernambucano (Zezi-

nho), souberam ser “pergunta de 

esperança e profetas de um novo 

reino”.  

Hoje, o número de utopias dis-

topizadas (desconseguidas) nos 

45 anos da nossa (in)dependên-

cia política são inúmeras. Umas 

pelos salazarismos  da política 

mundo, outras pelos percalços da 

nossa caminhada mas, sobretudo, 

por termos transformado (com 

os nossos paraquedistas) o impe-

rativo social das utopias em qui-

meras indivíduo-centradas.

A distopia hodierna abre espa-

ço ao retorno da(s) bandeira(s) 

colonial(is) com estrelas acres-

cidas de europeus que acompa-

nham ou se fazem acompanhar 

de outras estrelas (americanas, 

chinesas...). Os Ghorwane num 

motivo musical particularmen-

te invocador (Sathani-Diabo), 

denunciam o retorno de coloni-

zadores sob capa  de doadores e 

pacificadores (portugueses que 

se fazem acompanhar desta feita 

por americanos, alemães...) como 

os principais agentes da confu-

são, de distúrbios e até de guerra.

A nova colonização apresenta-

-se com cara simpática, risonha, 

solícita; não de Mouzinhos de 

Albuquerques, com cavalos e 

espingardas,  mas com dólares e 

doações,  a mesma cara com que 

o Cuco (ave ladra) se apresenta, 

quando se aproxima do ninho de 

outros pássaros. 

O paradoxo é que a nova co-

lonização tem lugar diante de 

uma nova juventude, em teoria 

mais informada, mais academi-

camente formada, mais tecnolo-

gicamente instruída, mais crítica 

e com maior consciência de si,  

consciente mas conivente da pri-

são de um novo círculo – infernal 

- de dependências.

O processo de imunização do co-

ronavírus, o período pós-corona, 

pode ser uma possível etapa de 

historicidade, da construção de 

uma utopia (Victor Hugo cha-

mava verdade do amanhã) de 

emancipação colectiva, intra-

muros, conditio sine qua non,  da 

nossa presença e existência na 

história mundo.

O que significa presença e exis-

tência na história mundo? As 

probabilidades matemáticas, le-

vam, ciberneticamente a pensar, 

num pós-corona em que a do-

minação dos poderes hegemó-

nicos mundiais vai se acentuar. 

No caso em espécie com os Big-

Datas, empresas farmacêuticas, 

conselheiros financeiros,  União 

Europeia, Estados Unidos, Chi-

na, a dominarem ulteriormente. 

Porém, a vontade de resistir (se 

ela existe) às distopias  actuais 

que nos remetem a uma nova 

colonização, deveriam nos fazer 

regressar ao estádio da Macha-

va. Não para ouvir os longos e 

excessivos monólogos doutrinais 

de Machel, mas para no lugar do 

nosso nascimento como donos 

de uma Pátria,  nos olharmos 

nos olhos e dizermo-nos o que 

de facto queremos: hastearmos a 

nossa bandeira e com ela as nos-

sas utopias de liberdade? ou com 

um subsulto de orgulho reer-

guermos o estandarte da nossa 

moçambicanidade? soçobrarmos 

neste miserabilismo, grupismo, 

gangsterismo, egoísmo, dolaro-

cratismo que desenterram o que 

tínhamos sepultado na Machava 

em 75 (tumba do capitalismo e 

da opressão) que nos fazem cada 

dia morrer um pouco mais como 

país e povo? 

O que o neo-liberalismo quer 

nós sabemos e não mudará: fa-

zer de nós (como outrora os li-

berais e os capitalistas como os  

colonialistas)  subalternos e de-

pendentes. Mas o que nós que-

remos? Queremos mesmo con-

tinuar a depender das estratégias 

neo-coloniais  de todo e qualquer 

Boustani ou Nhangumelo desta 

vida – interno ou internacional? 

Se não, o que estamos dispostos 

a fazer para que nossos filhos não 

sejam os George Floyds, nem 

se tornem emigrantes obriga-

dos a morrer no Mediterrâneo 

em busca da sobrevivência que 

não damos, para que nossos fi-

lhos não sejam carne de canhão 

de Nhongos, dos insurgentes de 

Cabo Delgado e dos jiadistas-

-petrodolaríferos  por detrás de-

les? que temos também de fazer 

para que o seu pão e existência 

não dependam do bem querer 

das instituições “altruístas, fi-

lantrópicas e de caridade (FMI, 

BM, União Europeia) e tudo o 

que eles têm do estádio da Ma-

chava salazarista, com os seus 

campos de paraquedistas e as 

suas cadeias anti-nós e/ou anti-

-liberdade? 

Nós temos que voltar ao estádio 

da Machava onde Machel, reto-

mando Mondlane, gritou: “mo-

çambicanas e moçambicanos…” 

e proclamou a independência to-

tal e completa de Moçambique; 

onde Sitoi e Sérgio Albasini no 

dia 29 de Junho de 1975 mar-

caram os golos da nossa vitória 

contra a Tanzânia, (2 a 1) que 

parecia o prenúncio de um Mo-

çambique com futuro.

O poeta e filósofo romano Ho-

racio (Quintus Horatius Fla-

cus 65 a.C. - 8 a.C.)  devia nos 

interpelar, Sapere Aude, ousar 

pensar – mas também ousar agir. 

O que significa, como outrora, 

não só músculos e determina-

ção, mas também inteligência e 

pensamento. Os países da região  

tiraram muitos benefícios de 

Moçambique, quando este ousou 

determinação: a Linha da Fren-

te, a SADCC, a libertação do 

Zimbabwé, o fim do Apartheid. 

Que as historiografias oficiais e 

nacionais aceitem ou não, eles 

devem muito à audácia dos jo-

vens moçambicanos - utopias de 

liberdade que ajudámos a tornar 

realidades, libertando povos e 

destruindo sistemas de opressão. 

Quando houve o fim do Apar-

theid na África do sul, cansados 

e sem fôlego, esquecemos que es-

távamos no mar alto e sem direi-

to a descanso ( Julius Nyerere), e 

deixámos que  lógicas economi-

cistas e hegemónicas da África 

do Sul pós-Apartheid se impu-

sessem (passagem da SADCC 

política para uma SADC econó-

mica) com os seus corolários da 

nossa vosteriana bantustanização 

económica. 

 Porém, as lógicas neoliberais a 

que o sistema sul africano faz 

referência, são hoje lógicas eco-

nomicistas em debandada: bolsas 

em queda livre, países em reces-

são, companhias em falência e o 

sistema liberal, e os seus dogmas, 

em crise. 

Um dos elementos centrais desta 

crise é o livre exchangismo, liga-

do à mundialização acelerada de 

trocas, à deslocalização das em-

presas, ao turismo e ao mercado 

transnacional por aviões e navios 

de carga.

O paradigma emergente, não só 

pela lógica anti-coronavírus, mas 

também por causa da crise  am-

biental a que está associado, são o 

imperativo de trocas económicas 

em espaços mais contíguos, uma 

economia de proximidade. O Ja-

pão traz já de volta todas as suas 

principais indústrias antes des-

locadas para a China, a França 

decide repatriar as suas princi-

pais indústrias para o solo pátrio, 

a União Europeia resolve fazer 

uma política económica sempre 

mais euro centrada e euro loca-

lizada. Neste cenário, é provável 

que a África do Sul perca muito 

das suas tradicionais intercone-

xões, o que pode abrir espaço a 

uma maior cooperação regional. 

Talvez seja a este nível e contra  

uma economia de confrontação 

e de dependência - outrora de-

nunciadas por Samir Amin - que 

possa emergir uma “dinâmica, 

não de desenvolvimento, mas de 

envolvimento” regional, que su-

bordine  a economia a escolhas 

políticas, não de camaradas de 

ontem e pecuniocratas de hoje, 

OPINIÃO

A metáfora do Estádio da Machava

1Título original em latim: “Libellus 
vere aureus, Nec minus salutari quam 
festivus, de optimo rei publicae statu 
deque nova insula utopia”

mas de cooperação entre cida-

dãos e povos.

A economia sul-africana é, de 

longe, superior à nossa. Mas 

como outrora, para as nossas 

libertações nacionais, para a li-

bertação do Zimbabué, para a 

mudança dos regimes políticos 

na região, nós moçambicanos 

fomos determinantes. Não pela 

força económica ou militar, mas 

pela força das nossas convicções, 

da nossa determinação e da ou-

sadia do pensamento.

Não temos capacidade econó-

mica e financeira para competir 

com a África do Sul, nem sequer 

intelectual, mas a África aus-

tral, a nossa região, sempre que 

deu algum passo significativo, 

foi porque nós moçambicanos 

ousámos (audere) acreditar que 

as nossas utopias poderiam ser 

realidade e que as condições 

sine qua non são a nossa crença; 

a crença num Moçambique livre 

(de todos os cucos, internos e 

externos), inteiro (sem perda de 

nenhum dos seus pedaços ou ci-

dadãos); Moçambique de todos, 

para todos e por isso mesmo de 

comunhão (cum munia, de bem 

partilhados) mas também aberto 

à solidariedade com a região e o 

mundo.

O desafio é transformar os 

Boers brancos e negros (é assim 

que Machel lhes chamava) em 

parceiros. Mas também os mu-

lungos ( a nova cor do capital)  

– pretos, indianos, brancos- que 

reproduzem as relações de poder 

e de dominação em  nossos con-

cidadãos; pessoas com quem po-

demos fazer comunidade: parti-

lhar bens, materiais e imateriais. 

As grandes narrativas univer-

salistas e coloniais do passado 

já esgotaram as suas funções de 

legitimação mas já se estão a 

criar outras. As nossas utopias 

do passado também estão sem 

fôlego para seguir a corrida dos 

tempos, por isso precisamos re-

criar outras, novas, e acreditar 

nelas. Mas à semelhança das 

utopias libertadoras do passado 

-que de Cabral definiu como 

paz, progresso e felicidade dos 

nossos povos-  elas devem ser 

sociais: ou elas serão sociais ou 

não serão.

  Então, retornemos ao estádio 

da Machava o quanto antes, para 

não deixarmos  que nos tirem o 

pouco de orgulho, de liberdade e 

de independência  que ainda nos 

resta. 

(Severino Ngoenha, Giverage 
Amaral, José Maria Langa, Eva 
Trindade, Carlos Carvalho)
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Caminhar, seguindo em frente, 

mesmo com os pés cheios de 

espinhos, rachas, lama, bolores 

acumulados, bolhas rebentadas 

e por explodir, deve ser doloroso. Como 

restaurar o equilíbrio? Mais prudente tal-

vez fosse a tomada de uma decisão firme 

sobre os problemas que mais dificultam 

essa locomoção, esse desenvolvimento. 

Quem deve tomar essa decisão, sabendo-

-se de antemão que, por maioria de coin-

cidências, os que provocam os problemas 

são os que podem decidir firmemente so-

bre as (re)soluções? Mesmo assim, urge 

uma reparação, um novo equilíbrio. 

À primeira vista, podemos não resistir à 

tentação de olhar para o passado e afir-

mar que a recusa em deixar que a direc-

ção dos destinos do País resultasse das 

escolhas dos moçambicanos, por meio do 

voto popular, minou, ou pode ter minado, 

aquilo que seria o início da construção 

de um Estado moçambicano longe das 

amarras do patrocínio político-partidá-

Expiações
rio. “Escorraçados” os partidos políticos que 

procuravam na democracia o crivo popular, 

prevaleceu, então, a instauração de um po-

der que encontrou a sua auto legitimação na 

força das armas. Parecia arriscado, pegar em 

armas, fazer dez anos de luta armada para, 

depois, aceitar transformar imediatamente 

a “Frente” num partido político; olhar com 

normalidade a existência de outros partidos 

políticos, e passar a ser um produto político 

no mercado de democracia. 

Parece-nos claro que a aceitação de outros 

partidos como potenciais concorrentes à di-

recção dos destinos do País, em “Setenta e 

cinco”, não constituiria risco significativo 

diante da forte euforia popular pela “liber-

tação”, pela expulsão dos colonos, por uma 

nova ordem de governação. A euforia fun-

dada no sentimento de que “a terra é nossa” 

apresentava-se como combustível popular, 

certo, de escolha democrática no partido que 

seria entendido como libertador. No entanto, 

o pluralismo partidário estava fora de ques-

tão. O subterfúgio para a colocação do factor 

“preparação do povo” pode até ser embutido 

na defesa política da opção monopartidária. 

Mas, não justificaria o egoísmo para a “to-

mada geral” uma vez negociada a transição 

com o Governo colonial. Com a Indepen-

dência política a “liberdade” não significou 

democracia. Teria o pluripartidarismo a ca-

pacidade de criar o “Homem novo”? Se não, 

no mínimo, discutiria o conteúdo e as estra-

tégias da criação desse hipotético “Homem 

novo”, que não se sabe muito bem se chegou 

a existir ou onde ficou. Um dado: se os que 

ontem faziam o discurso contra a religião, no 

sentido do idealismo, e hoje vemo-los em 

igrejas e mesquitas, curvados, mostrando-se 

autênticos “Homens novo”, dá para perceber 

que a importação do marxismo-leninismo 

não teve e nem teria a devida adaptação à 

realidade de Moçambique. A cultura do não 

questionamento já evoluía por essas alturas. 

A cultura colonial de despesismo, hoje num 

novo formato, seria um outro dado, entre 

muitos. O fortalecimento da corrupção, uma 

nova cultura. 

Uma década e meia depois, com o ad-

vento do Acordo Geral de Paz (AGP), 

em 1992, é que o multipartidarismo co-

meça a ganhar forma. Nada impedia que 

esta correcção de democracia ocorresse 

antes. Três anos depois da independên-

cia política do país, quando a Frelimo 

passa a ser partido político, uma abertura 

política poderia muito bem abrir espaço 

ao pluralismo partidário, minimizando o 

impacto das amarras político-partidárias 

sobre o Estado. A ignição da reconci-

liação, hoje, continua a obrigar a uma 

despartidarização do Estado para que 

funcione plenamente. As viseiras do 

mono ou uni-partidarismo só permitiam 

entender o Estado em paralelo com a 

existência de células do partido por tudo 

quanto fosse instituição. Uns dizem que 

isso terminou, outros entendem que 

continua. A reconciliação, essa, marca 

passo.

A 
notícia da gravidez de jovens instruen-

das no centro de formação de polícias 

de Matalana (inicialmente 15 jovens 

grávidas, três dias depois foram no-

ticiadas 28) tem despoletado diversos deba-

tes. As gravidezes de Matalana tornaram-se 

mediáticas pelo número de casos envolvidos 

num só curso de formação. Mas fenómenos de 

abuso sexual em situações de conflito militar 

são conhecidos nas matas da Gorongosa e de 

Cabo Delgado. A troca de favores sexuais pela 

obtenção de notas, de empregos ou de cargos 

profissionais constitui uma prática largamente 

comentada no sistema de ensino, no merca-

do de trabalho, no seio de diversas igrejas ou 

de partidos políticos. Na verdade, a oferta de 

favores sexuais como estratégia de progressão 

social constitui um fenómeno bem mais anti-

go, remontando ao tempo colonial, tão ou mais 

evidente quanto maior foi o poder masculino, 

quanto maior foram as desigualdades, ou quan-

do os mecanismos de mobilidade social mais 

estiveram dependentes de questões raciais ou 

de lealdade política.

As gravidezes de Matalana representam, na 

verdade, a ponta de um longo iceberg social. 

Cenários de pobreza persistente e de desem-

prego generalizado coexistem com uma emer-

gente sociedade de consumo, numa sociedade 

não meritocrata e marcada pelo oportunismo. 

Mas as gravidezes de Matalana e os debates 

que se seguiram constituem uma excelente 

oportunidade de reflexão sobre diversos fenó-

menos:

Sobre a cultura machista da sociedade e o 

desrespeito pela figura feminina e da sua vonta-

de individual. Diversos comentários nos masse 
media e redes sociais revelam não só a represen-

tação da mulher enquanto objecto, como um 

troféu de caça de uma autoridade masculina 

predadora, mas também como figura devassa e 

provocadora, que brinca com as “pistolas” mas-

culinas, por sua vez, representado como a víti-

ma passiva da provocação feminina. Tal como 

aquando da imposição de um novo uniforme 

escolar, com saia abaixo do joelho, quando o 

culpado foi a vítima e não o agressor, desta vez 

a responsabilidade cai na “mulher preguiçosa” 

e provadora, que invade universos masculinos. 

Ignora-se a inexistência de canais institucionais 

de prevenção destes fenómenos, que importa 

que sejam controlados por mulheres, com ca-

pacidade de divulgação de mensagens preven-

tivas. Ignora-se a sobrerepresentação masculina 

em cargos directivos e de decisão.

Sobre o crescente oportunismo de funcioná-

rios e agentes do Estado. Na segunda  metade 

da década de 1980, com a implementação dos 

planos de reajustamento estrutural, desvalori-

zação do metical e inflacção, os funcionários 

públicos experimentaram uma forte diminui-

ção do salário real. O salário de muitos fun-

cionários públicos, incluindo agentes da polí-

cia, professores ou enfermeiros, representa hoje 

menos de metade do valor da cesta básica. A 

sobrevivência das respectivas famílias só é pos-

sível com a multiplicação de mecanismos de 

obtenção de renda, por via lícita ou ilícita. Se 

inicialmente predominava o slogan “eles fin-

gem que nos pagam, nós fingimos que traba-

lhamos”, com o tempo, foi entrando no voca-

bulário o conceito de “empreendedorismo” ou, 

na linguagem dos mais novos, das “boladas”. 

O cabrito come onde está amarrado. Contudo, 

percebendo onde se fazem as melhores boladas, 

o cabrito passou a amarrar-se onde pode co-

mer. Determinados cargos na polícia, nas alfân-

degas  ou na autoridade tributária, tornam-se 

mais apetecíveis e, logo, as vagas de emprego 

mais comercializadas. Com vista a evitar des-

contentamento interno dentro do aparelho de 

Estado e com vista a garantir uma base política 

de apoio, os sucessivos governos têm evitado 

reformas significativas, permitindo, implicita-

mente, que agentes do Estado tenham o que 

extorquir o cidadão para colmatar os baixos sa-

lários, desde que o façam discretamente. Num 

cenário em que o Estado está altamente endi-

vidado, e incapaz de intervir na economia para 
geração de empregos, a mensagem que passa 
aos cidadãos é que devem criar as suas próprias 
oportunidades. Implicitamente, entre muitos 
funcionários e agentes do Estado, a mensagem 
é entendida como uma orientação para o em-
preendedorismo do refresco, em prejuízo do 
cidadão, não obstante a crise orçamental, o Es-
tado continua a constituir o maior empregador, 
num cenário de desemprego generalizado. A 
elevada procura de vagas dentro dos empregos 
do Estado (como aliás no sector privado), torna 
o acesso a um emprego num recurso de poder 
escasso e, portanto, numa oportunidade de 
mercantilização da vaga (de forma monetária 
ou sexual) para os cabritos melhor amarrados, 
em prejuízo da contratação do homem certo 
para o lugar certo. Subverte-se uma lógica de 
gestão assente na eficiência produtiva, contri-
buindo para a fragilização das instituições.
Sobre a consolidação de uma cultura não 
meritocrata. Neste cenário de oportunismo 
generalizado há muito que os cidadãos criaram 
a consciência que o caminho mais eficaz para a 
mobilidade social não reside tanto no trabalho 
árduo, no rigor e no investimento no ensino, 
mas no aproveitamento das oportunidades pro-
porcionadas num sistema assente no contorno 
das regras ou no clientelismo. Emerge a cons-
ciência que, bem mais importante que o know 
how – portanto o investimento no conheci-
mento e na aquisição de competências técnicas 
– é o know who, portanto numa boa rede de 
contactos sociais, que podem ser capitaliza-
dos para fins pessoais. A população desenvol-
ve uma consciência segundo a qual combater 
o sistema constituirá uma luta inglória, pelo 
que subornar um funcionário do Estado para 
agilizar processos administrativos se tornou 

uma prática banal. Ainda que de forma mais 
discreta e subtil, vender o corpo para aprova-
ção escolar, para obtenção de um emprego ou 
promoção social constitui também uma prática 
comum, quer por coacção, quer também por 
oportunismo. Neste último caso, o chamado 
marandzismo traduz não tanto uma resignação 
da mulher, mas sobretudo a adopção de estra-
tégias de adaptação a uma realidade machista, 
procurando daí retirar os seus benefícios.
Este cenário de oportunismo generalizado 
exerce profundas consequências sobre a socie-
dade:
Possibilita o recrutamento de quadros não com 
base nas competências, mas com base na pres-
tação de favores, 
Possibilita a formação e consolidação de re-
des organizadas dentro do Estado, em torno 
de esquemas mafiosos e fraudulentos, que se 
alimentam e reproduzem à custa da criação de 
disfuncionalidades;
A acumulação gerada por estes grupos incom-
petentes não é reinvestida na economia, mas 
em consumo hedonista, precisamente porque: 
i) a auto-afirmação como big man constitui a 
condição para a constituição, solidificação e 
alargamento das suas redes clientelistas e ren-
das; ii) porque essa acumulação não resultou do 
desenvolvimento de competências de gestão, 
mas da apresentação criativa de dificuldades ao 
cidadão, para posterior venda de facilidades, o 
que se traduz numa ausência de cultura de in-
vestimento em forças produtivas; iii) e porque 
o próprio big man tem consciência da existência 
de um mau ambiente de negócios, que ele pró-
prio ajuda a criar, condição aliás essencial para 
a sua acumulação e reprodução; 
Em última instância o que está em causa é a 
fragilização do Estado, que se torna num ter-
reno fértil de penetração de redes criminosas, 

que o capturam, com consequências visíveis no 

presente e que serão imprevisíveis no futuro. 

Que importa acautelar.

A matalenização da sociedade – um 
fenómeno de corrupção comunitária
Por João Feijó e Aleia Rachide Agy
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RESUMO

Em Moçambique existem diferentes factores que concor-

rem para que as mulheres sejam empoderadas. O presente 

estudo procurou compreeder quais os factores que contri-

buem para o empoderamento das mulheres residentes no 

distrito de Boane, na província de Maputo. Para o efeito, 

o estudo considerou mulheres empoderadas como aquelas 

que são mais qualificadas e informadas, que têm capacidade 

de adquirir mais bens de consumo e constituição de pou-

pança, bem como participam nos processos políticos de to-

mada de decisão. A pesquisa compreendeu a conciliação de 

um conjunto de metodologias qualitativas e quantitativas, 

assentes na realização de entrevistas e aplicação de inquéri-

to por questionário.

Em síntese o estudo revelou, em primeiro, a existência de 

baixos níveis de empoderamento por parte das mulheres no 

Distrito de Boane, sendo que a grande maioria regista bai-

xas qualificações, baixo acesso a bens duráveis e poupança, 

assim como uma restrita participação em termos de cida-

dania.

Entre aquelas mulheres mais empoderadas, constatou-se 

que tinham, sobretudo, as seguintes características: (1) me-

nores níveis de fecundidade, o que lhes confere maior pro-

babilidade de conclusão do ensino secundário, ainda que 

não tenha relações com o nível de rendimento; (2) maiores 

níveis de escolaridade permitem o exercício de activida-

des profissionais fora da agricultura, variando desta forma 

as fontes de rendimento; (3) vivem em coabitação marital, 

conseguindo desta forma aumentar a força de trabalho e 

variar as fontes de rendimento, acedendo assim a bens durá-

veis, poupança familiar, ou até mesmo abertura de pequenos 

negócios para geração de renda. (4) as mulheres que resi-

dem próximas do eixo Maputo-Matola demonstram mais 

capacidade de diversificar as suas fontes de rendimento, 

através da realização de pequenos negócios, mas também de 

maior participação política, em associações, em campanhas 

sociais, marchas ou greves, expondo as suas preocupações, 

Resumo do Observador Rural N° 97

GÉNERO E DESENVOLVIMENTO:
FACTORES PARA O EMPODERAMENTO DA MULHER RURAL

Aleia Rachide Agy

10 de Agosto de 2020

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-97/

influenciando e constituindo os seus espaços de exer-

cício da cidadania.

O estudo conclui que o processo de empoderamen-

to das mulheres em Boane deve passar pelo reforço 

de uma educação de qualidade, campanhas que visem 

o adiamento da concepção do primeiro filho, assim 

como de fortalecimento da família. Algumas medi-

das poderiam passar por: (1) apostar em programas 

de planeamento familiar, através da capacitação das 

mulheres em matéria de saúde sexual e reprodutiva 

(uso de contracepção), sobretudo em raparigas em 

idade escolar, com o objectivo de adiamento da idade 

do primeiro filho; (2) reforçar a educação, não esque-

cendo a importância da formação de jovens mulheres, 

garantindo a qualidade e a obrigatoriedade do ensino 

até ao nível secundário. Estas medidas passam pela 

melhoria das infra-estruturas de ensino, incentivo aos 

professores, ajustamento dos custos de ensino secun-

dário à realidade local, redução das distâncias percor-

ridas até à escola, sobretudo a secundária; (3) apoiar a 

actividade agrícola através de um maior investimento, 

capacitação e promoção de produtores e produtoras, 

integrados em acções concretas de desenvolvimento 

social e económico, baseadas na igualdade de género 

(como recomenda o relatório da FAO, 2018 sobre o 

empoderamento das mulheres rurais); (4) atribuir pe-

quenos créditos para incentivar a criação de negócios; 

(5) promover a organização das mulheres em associa-

ções formais, que possibilitam acções de aprendiza-

gem e empreendedorismo; (6) reforçar a divulgação 

da nova lei da família nº 22/2019 e outras onde es-

tão pautados os direitos e deveres entre os cônjuges, 

nomeadamente em divórcios e litígios, protegendo a 

mulher no acesso à terra e partilha de bens. (7) reali-

zação de campanhas públicas com vista a transmitir, 

para o seio das famílias, normas de convivência com 

base na igualdade e equidade de direitos entre homens 

e mulheres, ao nível da distribuição de tarefas, direitos 

e deveres dentro da família, processos de tomada de 

decisão e acesso aos recursos.
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Na Beira, estão armazenadas, em deficientes condições de segurança, 15 

mil toneladas d’um produto químico, que quando misturado a combus-

tível e aliado a uma ignição que funcione como detonador pode produzir 

uma explosão que destrua tudo num raio de 200 quilómetros quadrados. 

Apenas um quilo de massa desse composto, segundo um especialista, é sufi-

ciente para fazer explodir o Prédio 33 andares, em Maputo. Trata-se de Nitrato 

de Amónio, de densidade 5.1, que terá sido importado como fertilizante e não 

como explosivo o que a confirmar-se indicia tratar-se de importação ilegal.(?)

O sol poderá produzir uma explosão, se o produto ficar exposto, assim como o 

digitar de um celular.

A importação foi feita por uma empresa com sede em Maputo.

A carga está armazenada em dois espaços distintos, dentro do perímetro da 

cidade Beira, mais concretamente na Munhava-Vaz e na Manga-Mascarenhas, 

neste caso à vertical da pista principal, do aeroporto.

Na Munhava-Vaz, a carga está num armazém que NÃO reúne as condições de 

segurança exigíveis a produtos explosivos assim classificados.

Na Manga-Mascarenhas, o Nitrato de Amónia está n’um estaleiro ao relento, 

apenas coberto por lonas e exposto ao sol.

A simples exposição deste produto ao sol poderá suscitar uma explosão de enor-

mes proporções.

Todos os sacos são de 1075 Kg/cada.

O que já está em terra, se misturado com gasóleo e associado a uma ignição ou 

detonador pode produzir uma explosão que destrói tudo num raio de 200 Km.

A Polícia diz que já tem a situação sob controlo.

O Comando Geral da PRM ainda não ordenou a tomada de medidas que asse-

gurem todas as condições de segurança recomendáveis para este tipo de produto.

A população da cidade da Beira continua sujeita a alto risco e parece-me que só 

o Canal e Nós estamos preocupados!

HOJE D’EU ME PR’AQUI!
Deixemos a África descobrir o seu próprio modelo de governação. Deixemos 

o número de mandatos políticos e eleitorais para quem os quer. Por um tempo, 

deixemos de falar de África e falemos de coisas do Ocidente que são autêntica 

aberração. Quem inventou as guerras inter-continentais? Quem começou com 

os golpes de Estado, com a corrupção, com a violação de constituições, com o 

crime organizado e terrorismo, com as fraudes de todos os tipos, com as mortes 

aos opositores do regime, com as penas de morte, com a mentira, adulação,.... 

quem inventou deus  que oprime, sufoca os seus próprios crentes? De deus ma-

terialista que gosta do dízimo? Quem inventou Satanás, Diabo,.....? Idolatramos 

muito a Europa, o Ocidente. Temos as nossas razões. Mas repensemos: quem 

inventou o tráfego de seres humanos? Quem inventou a bomba atómica? E as 

armas de destruição maciça? Deixemos de falar de África e de seus problemas 

por um momento. E falemos dos mentores, provocadores, patrocinadores, cata-

lisadores de muitos dos nossos problemas.  Temos coragem?! Falemos dos inves-

timentos que entram em África. A agricultura não é prioridade. Porquê?! Nós, 

ditos intelectuais, somos mesmo intelectuais ou reprodutores do pensamento 

ocidental?! Falemos de coisas sérias que afectam a nossa estrutura existencial. 

Temos receio de perder o pão do fabricante, do doador? Pensemos nos Reis da 

Inglaterra, da Espanha... Reis que a Europa conserva como sua tradição milenar. 

Quem os elege? Pensemos na Líder alemã. Pensemos na idade do presidente 

dos EUA. Se fosse africano, o que diríamos!? Quantos partidos políticos tem 

os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha. ..? Quantos 

mesmo????? E quem patrocina a proliferação de partidos políticos em África? 

Como é que milionários tornaram-se milionários no Ocidente? Quem fabrica as 

moedas africanas? E em troca, o que ganham os fabricadores? Quem põe valor 

ao metical, Rand, Pula, Kwacha? Com base em quê?! Na Europa, uma curan-

deira tem outras designações: vidente, cartomante, médium... E a nossa curan-

deira africana é vista como bruxa, feiticeira. E nós aceitamos essas atribuições. 

A África rural conserva a sua cultura poligâmica. A ÁFRICA urbana pratica a 

monogamia fingida. Mas a África nunca impôs a Europa adoptar a poligamia. 

Se a África propor a Europa a aceitar casamentos com mais de uma Mulher 

será que há-de entender a nossa lógica, a nossa traição milenar? As escrituras 

sagradas dizem que Abraão teve aproximadamente 700 concubinas. E a Igreja 

proíbe a poligamia. 

Falemos de Moçambique no período pós-independência, em que não se rou-

bava, não havia corruptos, nem corruptores, nem doadores, nem comunidade 

Internacional; não havia religião, nem prostitutas e havia... disciplina, rigor e 

amor à Pátria, não a amada, mas a verticalmente moçambicana!

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O Auditor PWC chumba “Demonstrações Financeiras” do Banco de Moçam-

bique para 2018.

O auditor PWC acaba de emitir uma “opinião adversa” às Demonstrações Fi-

nanceiras do Banco de Moçambique para 2018, aprovadas pela entidade regu-

ladora do sector financeiro em Agosto de 2019 mas só agora vindas a público. 

O chumbo é um golpe profundo na credibilidade do Banco Central e segue-se 

a um juízo semelhante, emitido em 2018, pela auditora KPMG, às contas do 

BM de 2017.

 O que é que se passa Banco de Moçambique? É a pergunta que me apetece 

fazer? D’um Banco de Moçambique do tipo: endireita, passamos a um fora de 

mão. OOH! Desculpem fora da lei!?

LEIA S.F.FAVOR: O que acontece em alguns centros de formação das nossas 

Forças de Segurança é demasiado chocante para que seja verdade. Mas é!

-Houve instruendas que foram admitidas grávidas!

-Outras houve que engravidaram lá....

-Lá também contaminaram-se com HIV...

-Acha-se mesmo que é suficiente só... suspenderem-se os instrutores que con-

taminaram?

-Cadê a responsabilização dos superiores? Ai Samora, Ai Samora!...

Bassopa Beira
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De novo estes dados, até 8 de Agos-

to, destes 5 países mais populosos da 

América Latina & Caraíbas, mais 

uma vez vêm confirmar a minha 

análise acima registada, de que a epi-

demia «parece estar ainda numa fase 

de crescimento», parecendo haver um 
crescimento mais acelerado, nos úl-
timos dias, na Colômbia, Argentina 
e Perú.
A nossa fonte de dados populacio-
nais é: UNITED NATIONS, De-
partment of Economic and Social 
Affairs (DESA), Population Divi-
sion: World Population Prospects 
2019, Online Edition. Rev. 1. 

 . Todos os da-
dos populacionais são de 2019.
Por outro lado, podemos correlacio-
nar os dados dos últimos dias do mês 
de Julho, apresentados no gráfico da 
BBC, com as populações dos respec-
tivos continentes. É só assim que se 
podem obter informações epidemio-
lógicas.
Assim:
A população de África era de 
1.308,064 milhões de habitantes. 
Como nos últimos dias de Julho, a 
África estava a ter cerca de 16.000 
casos por dia, isso representa 12,2 ca-
sos por milhão de habitantes.
A população da Ásia era de 4.601,372 
milhões de habitantes. Como nos úl-
timos dias de Julho, a Ásia estava a 
ter cerca de 58.000 casos por dia, isso 
representa 12,6 casos por milhão de 
habitantes.
A população da Europa era de 
747,183 milhões de habitantes. 
Como nos últimos dias de Julho, a 
Europa estava a ter cerca de 18.000 
casos por dia, isso representa 24,1 ca-
sos por milhão de habitantes.
A população da América Latina & 
Caraíbas era de 648,121 milhões de 
habitantes. Como nos últimos dias de 
Julho, a América Latina & Caraíbas 
estavam a ter cerca de 80.000 casos 
por dia, isso representa 123,4 casos 
por milhão de habitantes.
A população da América do Norte 
era de 366,601 milhões de habitan-
tes. Como nos últimos dias de Julho, 
a América do Norte estava a ter cerca 
de 62.000 casos por dia, isso repre-
senta 169,1 casos por milhão de ha-
bitantes.
A população do Médio Oriente era 
de 275,325 milhões de habitantes. 
Como nos últimos dias de Julho, o 
Médio Oriente estava a ter cerca de 
13.000 casos por dia, isso representa 
47,2 casos por milhão de habitantes.
Conclusões:
A África continua a ser o continen-
te menos afectado e parece estar a 
atingir o pico agora, parecendo estar 
em vias de estabilização e mesmo de 
regressão. Se assim continuar, vai ser, 
de facto, o continente menos afec-
tado, com grande desgosto de todos 
os catastrofistas que achavam que a 
África estava votada a uma catástrofe 
incomensurável.
O segundo continente menos afecta-
do é a Ásia, mas parece estar ainda 
em período de crescimento da epide-
mia. É difícil fazer previsões sobre a 

evolução da epidemia na Ásia. Além 

disso a epidemia na China teve e 

continua a ter um percurso “sui gene-

ris” e a China tem um enorme peso 

populacional, pelo que seria melhor 

analisar a Ásia sem a China.

A Europa, apesar de tudo indicar já 

ter atingido o pico em Abril e estar 

numa fase de diminuição gradual, 

mas muito lenta, é, nesta altura, o 

terceiro continente menos afectado, 

sendo de esperar que esta tendência 

ÁSIA:

Índia: 1.366.417.756 habitantes

Indonésia: 270.625.567 habitantes

Paquistão: 216.565.317 habitantes

Bangladesh: 163.046.173 habitantes

Filipinas: 108.116.622 habitantes

do número diário de casos) e no fim da 1ª semana de Julho, no Bangladesh, 

tendo-se depois iniciado uma descida muito lenta e gradual, mas consistente, 

do número diário de casos.

AMÉRICA LATINA & CARAÍBAS

Brasil: 211.049.519 habitantes

México: 127.575.529 habitantes

Perú: 32.510.462 habitantes

As tendências por mim analisadas, para a Ásia, no gráfico publicado pela 

BBC, de que, a Ásia «parece estar ainda numa fase de crescimento da epi-
demia» estão confirmadas pelos gráficos da Índia, Indonésia (os 2 países 

mais populosos e, portanto, com mais impacto no total do continente) e 

das Filipinas, que compreendem dados até 8 de Agosto. Já os gráficos do 

Paquistão e do Bangladesh indicam que o pico foi já atingido, pelo Paquistão 

em meados de Junho (tendo-se depois observado um decréscimo consistente 

Colômbia: 50.339.443 habitantes

Argentina: 44.780.675 habitantes

Continuação da página 15

Continua na página 26

NO CENTRO DO FURACAO
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1. INTRODUÇÃO

Um dos conceitos mais controversos nos actuais debates sobre 
género é o de empoderamento, que tem surgido associado à mu-

-

mulheres ou grupos de mulheres. O sentido de empoderamento 
possui uma relativa carga de subjectividade, podendo variar de  
indivíduo para indivíduo, grupo ou sociedade, de acordo com os 
sistemas de valores e as normas culturais prevalecentes. 

Em termos sociológicos, distinguem-se duas instâncias em que se 
pode analisar o empoderamento da mulher: a esfera privada, da 

-
to. Na tentativa de sistematizar, pode-se considerar uma mulher 

-
cias e recursos, e que consegue participar de forma igual e demo-

-

baseiam-se em dados empíricos e estudos realizados pelo OMR 

2. DE SUBMISSAS A EMPODERADAS? 

-
vindicativa do lugar e do papel da mulher na sociedade. Este ce-

feministas ou defensores da igualdade de direitos entre homens 
-

se ressentem do forte peso do patriarcado e dos sistemas de va-
lores que atribuem aos homens um lugar privilegiado no exer-

indicam que as mulheres tendem a ser excluídas, a nível fami-

-

maioritariamente, de “participante passiva”.

-

-
pulsionar e desenvolver o empreendedorismo, acesso ao emprego 
decente e auto-emprego pelas mulheres, contribuindo para a igual-
dade de direitos e de oportunidades económicas. O programa é ino-
vador, pois incorpora diferentes tipologias de mulheres e diferentes 

-

-
regues pelo seu cuidado. A principal actividade é a agricultura, 

-

contribuir para aumentar a sua produtividade, além de barreiras 
sociais, institucionais e legais. A isto, acresce o facto de o acesso aos 

-

ao alcance da esmagadora maioria dos camponeses, mas com maior 

muitas vezes, limitado ao acesso aos recursos monetários provenien-
tes da agricultura, actividade geradora de baixo rendimento, facto 
que, muitas vezes, contribui para que as mulheres tenham menos 

rendimento, bem como a economia familiar, está,  tradicionalmente, 

parentesco ou de idade, pelo que a vida política tende a ser organi-
zada verticalmente de acordo com lógicas de poder patriarcal. 

3. ALGUMAS NOTAS SOBRE O EMPODERAMENTO DAS MU-
LHERES RURAIS
O cenário descrito mostra que as mulheres no meio rural enfrentam 
diferentes barreiras de ordem cultural, social, política e económica. 

-
bilidades que as conduzem ao empoderamento. O seu alcance passa 

as mulheres conseguem adquirir habilidades; pela posse de recur-
sos de poder económico sob o seu controlo; bem como, pelo seu 

a família

-

prestam aos idosos. É na família onde as mulheres mais exercem o 

-
do em agregados familiares monoparentais. 

Destaque Rural nº 96
10 de Agosto de 2020

(RE) PENSAR O EMPODERAMENTO DA MULHER EM 
MOÇAMBIQUE: ALGUMAS NOTAS

Aleia Rachide Agy! 
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educação -
cos importantes para o empoderamento das mulheres. No meio ru-

-

-
2, ainda 

-

-

inexistentes nos agregados familiares que, nesses casos, optam pela 

do casamento e os rapazes o caminho dos pequenos negócios. Na 
-

-

-

processo produtivo, na vida familiar e na comunidade. Além disso, 

-
nal e baixos rendimentos, as necessidades diárias conduzem as mu-
lheres à pluriactividade, marcada pelo complemento da activida-

posse de terra constitui um factor de poder para 

-
-

-

As relações com o exterior
-

-

conseguem participar activamente em movimentos políticos, absor-
-

-
-

marchas relacionadas com o dia das mulheres ou com programas 

A migração para as cidades, na busca de assalariamento ou de 

proporciona melhores rendimentos as mulheres, por outro lado, o 

-

O contexto social que envolve a mulher é particular e as dinâ-

empoderadas, elas conseguem exigir igualdade de direitos, equi-
dade de género nos diferentes ramos de saber, buscam por um 
meio rural mais democrático, onde conseguem participar, agir e 

-
dar a idade do seu casamento, a idade em que concebem a sua 

. Neste sentido, sugere-se um conjunto de medidas que pas-

de género e contribuir para uma sociedade mais igualitária e em-
poderada, nomeadamente:

-
rio. A medidas incluem o alargamento da oferta educativa, 
melhoria das infra-estruturas de ensino e investimento na 

negócios que sejam complementares à sua actividade prin-
cipal; 

-
so ao DUAT e garantir que as mulheres participem activa-

Trata-se, ainda, de garantir que as mulheres devem estar 

propor medidas que sejam importantes para as suas vidas;
-

pliquem e apoiem as boas iniciativas de mulheres associa-
das;

tempo e recursos para o empoderamento da mulher e redu-

Figura 1: Factores que contribuem para o empoderamento das mulheres rurais.

Fonte: Criação livre da autora. 
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decrescente lenta, mas gradual, se 

acentue.

O continente americano, com par-

ticular expressão para a América do 

Norte, é actualmente o epicentro da 

epidemia, sem qualquer sombra de 

dúvida, e com a agravante de tudo 

indicar que a epidemia, na América 

Latina & Caraíbas, estar ainda numa 

fase de crescimento e parecendo ha-

ver um crescimento mais acelerado 

nos últimos dias.

O Médio Oriente, com fraca expres-

são populacional, parece estar numa 

situação intermédia, com o facto de 

aí se situarem 5 dos 10 países com 

maior número cumulativo de casos 

por milhão de habitantes, mas todos 

eles países com fraca expressão popu-

lacional, pelo que isso nunca é referi-

do nos media.

A grande questão persiste: porque a 

África, onde parecia estarem reu-

nidas todas as condições para uma 

expansão fulminante da pandemia, 

está tão poupada???

Toda a tentativa de explicação deste 

facto incontestável, neste momento, 

tem carácter especulativo, mas o pro-

gresso científico faz-se formulando 

hipóteses e testando-as.

A genialidade dos cientistas deriva 

da sua capacidade de formulação de 

hipóteses sensatas e apoiadas em co-

nhecimentos já adquiridos. Há sem-

pre o risco de se enganarem!!!

Correndo eu também o risco de me 

enganar, atrevo-me a formular a hi-

pótese, baseado em 4 elementos, de 

que isso seja devido ao estado imuni-

tário das populações africanas:

As populações africanas estão su-

jeitas desde a nascença a múltiplas 

agressões resultantes do baixo nível 

de higiene, muitas vezes por falta de 

água e por péssimas condições de sa-

neamento, infecções por múltiplos 

agentes infecciosos (bacterianos, 

parasitários, por rickettsias e vírus, 

etc.), dos quais resultam elevadas 

taxas de mortalidade, sobretudo 

neonatal, infantil e infantojuvenil, 

mas, para os quais, os sobreviventes 

desenvolvem imunidade e, mes-

mo, imunidade de grupo. Foi a isto 

que um cientista indiano chamou o 

«Dividendo de Exposição à Sujeira» 

(DED na sigla inglesa)1.

A alta incidência de malária, sobre-

tudo na África subsaariana, poderia 

também reforçar os mecanismos de 

imunidade não específica ou «imu-

nidade treinada»2. Note-se que os 

países africanos mais severamente 

atingidos pela epidemia e com rela-

tivamente grande expressão popu-

lacional (África do Sul, Egipto, Ar-

gélia e Marrocos) não têm malária.

Os povos africanos têm usufruído, 

dos benefícios da vacinação no qua-

dro do Programa Alargado de Va-

cinação (PAV), sendo que algumas 

dessas vacinas incluídas nesse pro-

grama, como, por exemplo, o BCG 

e a vacina da poliomielite são vaci-

nas vivas atenuadas, portanto mais 

atreitas a desenvolverem efeitos 

protectores não específicos. O efeito 

protector não específico do BCG é, 

decerto, o mais frequente e detalha-

damente referido na literatura cientí-

fica3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Toda a África, mas sobretudo a Áfri-

ca Subsaariana, beneficia de intensa 

radiação solar, com abundante radia-

ção ultravioleta, durante todo o ano, e 

como isso está associado a tempera-

turas relativamente elevadas, condi-

ciona a utilização de vestuário ligeiro 

e, portanto, uma intensa exposição 

solar que provoca níveis plasmáticos 

adequados de Vitamina D19, 20 e 21. O 

efeito protector da Vitamina D, pelo 

menos em relação à letalidade, já está 

largamente provado22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33,34, 35, 36 e 37.

Não podemos ignorar que a África 

tem uma população com uma idade 

mediana muito baixa e que a per-

centagem de população com idade 

superior a 65 anos é também muito 

mais baixa que noutros continentes, 

mas isso são factores que têm maior 

influência sobre a taxa de letalidade e 

muito menor influência sobre a taxa 

de incidência do COVID.
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussne e Ilec Vilanculo (Fotos)

Carlos Cardoso não morreu. Ele nasceu neste mês, no dia 10 

de Agosto, há 69 anos. Celebramos Carlos Cardoso, mem-

bro fundador da Mediacoop, abrindo uma nova página, um 

marco permanente na nossa redacção central. O legado, a 

verdadeira razão da luta de Cardoso é a busca da verdade, tal e qual 

ele grafou: NO OFÍCIO DA VERDADE É PROIBIDO PÔR 

ALGEMAS ÀS PALAVRAS. E a verdade permanece viva em to-

dos e em cada um de nós que nos identificamos e nos dedicamos a 

ela. Carlos Cardoso segue firme, como um símbolo, uma inspiração 

no peito da juventude moçambicana que na sua larga maioria não 

conheceu a pessoa de rara estirpe, mas conhece sim a sua causa nobre: 

Moçambique. E é este o nome da VERDADE que Carlos Cardoso 

não permitiu que nenhum tirano capturasse. A sina de uma cascata 

é recitalmente derramar-se sobre o corpo de quem frequenta-a e 

Carlos Cardoso soube escolher a hora certa. Foi o que Armindo 

Chavana, Benvida Tamele constataram após descerrar a lápide, sob 

o olhar vigilante de muitos colegas e amigos.

«Um pegou na crítica/ Mais um pegou/ Três, vinte, muitos/ De re-

pente ficou limpo», in DIRECTO AO ASSUNTO, 1985.

 Nídia Chiziane, a filha do saudoso fotojornalista Alírio Chiziane, 

esteve entre nós, juntou-se à celebração do 10 de Agosto cardosiano. 

Naíta Ussene, outro poeta da luz não deixou seus créditos em mãos 

alheias.

Antes da tarde perder-se nas trevas nocturnas, mais colegas e amigos 

juntaram-se à fogueira do convívio. Não é Fernando Manuel quem 

quer, nem se é Fernando Lima de qualquer maneira. Não se é Abdul 

Carimo por decreto lavrado nas redes sociais, nem tão pouco Fer-

nando Gonçalves, ou Ericino de Salema por correspondência, ami-

gos! Houve alguns casos de dúvida que até exigimos as impressões 

digitais. Mas foi só uma duvidinha de nada, coisa das máscaras... 

E vimos que estava tudo em ordem, de facto todos eles, de carne e 

osso são legítimos proprietários dos bilhetes de identidade que nos 

mostraram à porta.  

Do poema PORQUE NÃO FORAM POUCOS OS QUE CO-

MEÇARAM NA TUA PRÉ-NAÇÃO, dedicado ao Poeta José 

Craveirinha roubamos hoje alguns versos em homenagem ao pró-

prio autor: «Em resumo: reparaste no século?/ Quando te viu passar 

tirou o chapéu». Reler Carlos Cardoso é imortalizar a sua obra e 

renovar o compromisso com a terra e os Homens.

Carlos Cardoso, sempre!



 À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1388

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Depois das cidades de 
Nampula e Pemba, Ma-
puto tornou-se, nesta 
segunda-feira, a terceira 

cidade do país a transitar do pa-

drão de transmissão em foco para a 

transmissão comunitária. 

Esta transição é consequência do 

rápido incremento do número de 

casos cuja cadeia de transmissão é 

desconhecida, assim como a fonte 

e a aceleração no número de focos 

não relacionados. 

“A cidade de Maputo é o terceiro 

local geográfico a nível nacional a 

transitar para o padrão de trans-

missão comunitária, juntando-se às 

-

clarou Armindo Tiago, ministro da 

Saúde, na actualização de dados so-

bre a pandemia, esta segunda-feira, 

em Maputo.

Em apenas 10 dias do mês de 

Agosto houve um registo de 217 

casos positivos, superando 261 ca-

sos positivos que foram registados 

em 31 dias do mês  de Julho. 

Somente até o dia 10 do corrente 

mês, com um cumulativo de 611 

casos positivos, a cidade de Mapu-

to contribuiu com 25.34% de todos 

casos positivos no país. 

-

tadas mais 48 contaminações em 

todo o país, a cidade de Maputo 

com 13 casos positivos esteve ape-

nas atrás da província de Gaza que 

registou 19 novas infecções. 

Das 54 pessoas internadas até 10 

do corrente mês constavam nos 

Maputo em transmissão comunitária 
registos do Ministério da Saúde 

de Maputo.

que contribuiu para que Maputo 
transitasse da transmissão em foco 
para a comunitária foi originada 
pela mudança no perfil demográ-

que, actualmente, a pandemia afecta 
pessoas de todas faixas etárias com 
casos dispersos. 

Tiago, fez notar que para controlar 
esta doença está a ser desencadeado 
um reforço de acções de vigilância a 
nível da cidade e província de Ma-
puto para monitorar a pandemia e 
identificar precocemente novos lo-
cais afectados. 
Acrescenta-se também a realização 
do inquérito sero-epidemiológico 
de base comunitária ao nível da ci-
dade capital, para determinação da 
magnitude da epidemia e intensifi-
car acções de sensibilização para a 
prevenção desta doença que matou 

aproximadamente 20 pessoas no 

país. 

 

“Reforçar todas medidas 
de prevenção” 
“Quando se chega a essa fase, sig-

nifica que qualquer pessoa é suspei-

ta de conter o vírus e pode ser um 

-

sou Tomás Zimba, especialista em 

doenças infecciosas. 

Para Zimba, é preciso reforçar todas 

as medidas existentes e intensificar 

a sensibilização, principalmente, 

nas comunidades locais onde as 

condições de higienização estão 

mais fragilizadas. 
A fonte indica que os hospitais e 
mercados continuam a ser os lo-
cais mais susceptíveis a serem pal-
cos de transmissão do coronavírus, 
mas quanto aos transportes, diz não 
se ter dados que concluam que a 
transmissão também ocorre nesses 
locais. 
Esta transição do tipo de trans-
missão em foco para transmissão 
comunitária surge numa altura em 
que se registam casos de pessoas 
que não obedecem ao uso de más-
caras muito menos evitam os aglo-
merados. 
Quanto a essa realidade “é preciso 
fazer um estudo para procurar sa-
ber, ao certo, porque as pessoas não 
usam as máscaras e intensificar a 
sensibilização para que essas pes-
soas entendam o contexto em que 
nos encontramos e a necessidade de 

-
cou. 
Até 08 do corrente mês 92 distritos 
do país foram afectados pelo novo 
coronavírus, e a taxa de positividade 
se assenta numa escalava de 3.4 por 
cento. 
A cidade de Maputo já confirmou 
mais de 600 casos, 532 activos, 
aproximadamente 100 recuperados 
e sete óbitos.

-
xa etária dos 25 aos 34 anos. 

com  mais de 2500 ca-

sos, 1550 activos e aproximadamen-

te 1000 casos recuperados.

-

país sem registo de nenhum caso.

Por Elias Nhaca

A crise da covid-19 parece que está prestes a bater forte na capital das 

acácias como consequências directa das festanças promovidas durante 

-

pital contabilizou um  histórico de 137 novas infecções numa altura em 

caminhamos para a reabertura da economia. Pode ser o caminho para 

a imunidade de rebanho?

Sobre a constitucionalidade ou não do novo EE, o académico que um 

dia sugeriu que o dono recolhesse os seus cachorros, questiona sobre o 

académico sugere que o PR anda mesmo muito mal acompanhado …

-

rife da 25 de Setembro com os ataques violentos que está a sofrer pelo 

usado para deitar a mão a um banco privado.  Há mesmo  quem ache 

que o xerife devia fazer as malas e voar de volta a Washington para se 

restaurar a moralidade do auditor . 

de cabeças ao ministro do pelouro. A actual provedora do serviços so-

licitou a anulação do concurso ao tribunal administrativo que visava 

apurar um novo provedor, por alegadamente o concurso estar ferido 

de graves falhas, pese embora se tenha prorrogado até final do ano o 

seu contrato, que deveria cessar este mês. Anda mesmo uma luta de 

Menos gigantesca mas não menos preocupante, as maluquices que an-

dam na cabeça de uns tantos burocratas, certamente por causa dos con-

finamentos do corona. Está de volta a guia de marcha, com requintes 

de despacho ministerial, como se a vida estivesse fácil para os viajantes. 

aeroportos das certidões de quitação tão populares agora no aparelho 

para boi dormir e uns tantos espertos ganharem uns cobres, conseguem 

produzir um sistema digital que poupe os anacronismos de bradar aos 

céus.

Era uma vez um antigo primeiro ministro, que sem saber como foi 

chefe de bancada. Agora, outro representante da grande nação macua, 

que nasceu a norte do rio Lúrio, o que para os entendidos reduz as 

fortunas políticas, está de malas aviadas para a capital das temperaturas 

negativas e da nova vacina anti-corona. Que mal terá mesmo feito o 

moço que lia tão bem os posicionamentos da escolinha do barulho?

xitimela se arrisca por aquelas paragens, praticando a sua língua mater-

na e para ver com os próprios olhos, onde foi parar mais um dos barcos 

fornecidos por aquele senhor que tratava de papá o filho mais querido 

Pelo meio, o constitucionalista que ajudou a Renamo a fazer uma 

-

cial participação não mercenária dos cunhados pelas terras quentes do 

oil&gas. E como aparentemente há problemas de mola, o jurista sugere 

que se vão buscar as mais-valias da transacção que trouxe a Total para 

Juízes e procuradores de mão dura precisam-se na província mais 

quente do país. Apesar de ter saído o governador e o seu filho, vistos 

como os grandes promotores dos negócios da madeira, o despacho de 

do costume…

-

querem cabeças a rolar perante tamanha desvario em terreno de “shot 

-

como avisava a voz magoada do saudoso Waldemar Bastos

Em voz baixa
Grande mistério num julgamento à porta fechada no Dondo. Será 

mesmo que conseguem fabricar provas de ajuda aos velhotes que 

-

tembro o mistério desvenda-se…

Joe Biden, anunciou nesta terça-feira quem será 

escolhida numa lista que tinha estimado 13 

nomes de mulheres, incluindo pesos-pesados, 

como a senadora e ex-pré-candidata Elizabeth 

Warren.

Biden havia prometido ter uma mulher como 

vice e estava sob pressão para que escolhesse 

uma mulher negra — Harris, portanto, cumpre 

esses dois pré-requisitos.

Ela já era apontada como favorita, ao lado da 

ex-embaixadora e ex-conselheira de Segurança 

de Harris sobre Rice é que ela tem mais expe-

riência em campanhas eleitorais, uma vez que 

Rice nunca disputou um pleito.Kamala Harris 
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Foi inaugurada, nesta quarta-
-feira, no Centro Cultural 
Português em Maputo, a 
exposição intitulada “Água” , 

do fotógrafo moçambicano, Mário 

Macilau. Trata-se de um projeto  

apadrinhado pela WaterAid, que 

destaca a importância do acesso à 

água, o que ganha particular inte-

resse, tendo em conta o contexto 

actual de luta e prevenção contra a 

Covid-19 e outras doenças infec-

ciosas.

De acordo com Adam Garley, 

Director Nacional da WaterAid 

Moçambique “a WaterAid sempre 

defendeu a necessidade de maiores 

investimentos no sector de água e 

saneamento, porque entende que 

Mário Macilau inaugura exposição “Água” 
tem um efeito multiplicador nos 

sectores sócio-económicos de qual-

quer país. Infelizmente, em 2020, 

quase metade da população mo-

çambicana (46%) não têm acesso à 

água. As boas prácticas de higiene 

representam a primeira linha de 

defesa contra a Covid-19 e outras 

doenças infecciosas  e isso só é pos-

sível com o acesso à água segura e 

sabão”.

 “Nesta exposição, a temática abor-

dada está ligada ao acesso à água 

como factor importante para o 

desenvolvimento humano, que 

coincide com a missão e visão da 

WaterAid, de garantir que todo 

o mundo, tenha acesso à água, ao 

saneamento e à higiene e, assim, 

transformar as suas vidas. As fotos 

da exposição foram tiradas na Pro-

víncia do Niassa, um dos lugares, 

no país, onde acesso à água é muito 

problemático e onde a WaterAid, 

com financiamento do DfID, está 

a implementar um projecto visando 

melhorar os níveis de acesso à água, 

ao saneamento e à higiene nos dis-

tritos de Cuamba e Mecanhelas”, 

disse.

Por sua vez,  Mário Macilau expli-

cou que “não tenho hábito de esco-

lher temas, ou seja nunca escolhi. O 

meu trabalho em geral foca sobre 

grupos socialmente isolados, que 

vivem na margem da nossa socie-

dade, tenho feito projectos ligados 

as condições de trabalho, condições 

de vida e do meio ambiente. Nisso 

usando a fotografia como um ob-

jecto para influenciar positivamen-

te a sociedade”.

A 
cerveja Txilar, produzida 
pela Heineken Moçam-
bique, acaba de vencer o 
Prémio de Qualidade de 

Ouro 2020, atribuído pelo Insti-
tuto Internacional de Qualidade 
Independente, da Bélgica, uma 
organização especializada na 
avaliação de cervejas e bebidas 
não alcoólicas. 
 “É com grande regozijo que 

recebemos o prémio numa das 

principais avaliações do mundo 

em matéria de cervejas e bebidas 

alcoólicas. Este reconhecimen-

Txilar conquista prémio 
internacional

to confirma o nosso objectivo 

de oferecer uma alternativa de 

grande qualidade ao mercado 

moçambicano”, disse o director-

-geral da Heineken Moçambi-

que, Nuno Simes. 

Por sua vez, o director da fá-

brica, Niko Van Cauwenberge, 

refere que “a Heineken Moçam-

bique continuará a assegurar os 

mais altos padrões de produção, 

de modo a disponibilizar aos 

consumidores moçambicanos e 

não só uma cerveja de categoria 

mundial”.    

A 
Nova Democracia (ND), 

um partido maioritaria-

mente constituído por 

jovens e liderado por Salo-

mão Muchanga, lamenta a ausência 

de políticas públicas inclusivas que 

possam responder a altura as prin-

cipais preocupações da juventude. 

A ND lançou um repto de mobili-

zação da juventude para que diaria-

ND lamenta ausência de Políticas 
Públicas inclusivas

mente lute pelo seu país, pois está 

em construção uma nova chama 

de libertação e união para trazer 

esperanças e dignidade a gerações 

inteiras. 

“Engajar a juventude na agenda 

global é prioridade para que os jo-

vens possam usufruir da repartição 

justa da riqueza nacional, ter uma 

educação de qualidade, emprego 

digno, habitação decente, acesso a 

tecnologias e liberdades democrá-

ticas radiantes. Um estado que se 

reencontra com os direitos huma-

nos e um basta a infra-humani-

zação da juventude deve ser nossa 

agenda de luta”, sublinhou a ND, 

num comunicado para marcar o dia 

internacional da juventude que se 

comemorou nesta quarta-feira.

O 
país celebrou, nesta quar-

ta-feira, o dia internacio-

nal da juventude que foi 

marcado, uma vez mais, 

pelas recorrentes lamentações de 

desemprego, habitação e falta de 

financiamento de iniciativas juve-

nis. Esta situação ganha contornos 

preocupantes este ano pelo facto 

de muitos jovens terem perdido os 

seus postos de trabalho em conse-

quência da pandemia da Covid-19 

que está a dizimar o mundo.  Para 

Governo projecta “emprega” 
se evitar a propagação da doença, 

não houve muita pompa e mani-

festações nas ruas, mas houve várias 

mensagens de exortação e esperan-

ça que dias melhores virão.   

 Para responder a estes problemas, 

o governo moçambicano tem na 

calha um programa denominado 

“emprega”, cujo objectivo é aliviar 

as dificuldades da juventude en-

frenta no mercado de emprego.

Falando instantes após deposição 

de uma coroa de flores na praça dos 

heróis moçambicanos, o Secretário 

de Estado da Juventude e Empre-

go, Osvaldo Petersburgo explicou 

que a implementação deste  pro-

grama constitui uma das respostas 

aos efeitos da Covid 19 que está 

aumentar a taxa de desemprego 

no país. Basicamente, o programa 

vai promover concurso de plano de 

negócios por um lado e, por outro, 

está a estruturar o fundo de apoio 

as iniciativas juvenis e garantir que 

tenham acesso ao financiamento. 
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Fernando Lima, Fernando Gonçalves, António Gu-
mende, Salomão Moyana, Gil Lauriciano, Olívia Chi-
conela, Lazaro Alfredo, António Muchave, Anders 
Nilsson, Sérgio Santimano, Luis Lemos e Paul Fauvet 
comunicam com pesar, o falecimento por doença,  da 
sua antiga colega e amiga na Agência de Informação 
de Moçambique (AIM), Frances Christie, ocorrido em 
Brisbane, Australia, no último sábado,  08 de Agosto.É 
com tristeza que vemos partir uma amiga sempre 
pronta a ajudar, uma pessoa simples e leal, uma com-
panheira de causas, uma mente bem disposta na re-
dacção, onde nem sempre era fácil pensar positivo.

-
sas sentidas condolências neste momento de dor.
A Frances estará sempre nos nossos corações.

FRANCES CHRISTIE

Necrologia      Necrologia      Necrologia      Necrologia     Necrologia
O 

Instituto de Investigação 
em Águas (IIA) está a de-
senvolver um manual de 
Educação para o uso sus-

tentável da água no meio escolar, 

denominada “Manual de Educação 

“Água no Meio Escolar”. Orçado 

em 35 milhões de meticais, a pro-

dução do manual prevê a capaci-

tação contínua dos educadores; as 

condições básicas para as escolas 

ministrarem as matérias do Ma-

nual entre outras acções.

Trata-se de uma actividade inseri-

da no âmbito do   programa Água 

e Educação no Meio Escolar dos 

PALOP, que visa reforçar a cola-

boração e a construção de modelos 

culturais e comportamentais que 

possam contribuir para que os re-

cursos hídricos beneficiem as gera-

ções presentes e vindouras.

O programa água e Educação no 

meio escolar dos Países Africa-

nos de Língua Oficial Portuguesa 

IIA elabora manual 
sobre o uso da água

(PALOP), (Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe) foi criado pela 

UNESCO-PHI em parceria com a 

Fundação WET (Water Education 

for Teachers/ Educação Hídrica 

para Docentes) no âmbito de um 

memorando de entendimento as-

sinado na Cidade da Praia, durante 

o Fórum Internacional da Água em 

2012.

Segundo Roda Nuvunga Luís, di-

rectora do IIA, o manual deverá 

abordar temáticas como a valoração 

económica da relação entre os ecos-

sistemas e a água; os indicadores da 

qualidade da água, e os métodos de 

avaliação e as acções de monitori-

zação; os métodos de tratamento 

da água nos laboratórios e a nível 

domiciliário; a aplicação da Ecohi-

drologia na avaliação da qualidade 

da água; a importância dos labo-

ratórios de água e alimentos e sua 

relação com a saúde pública; entre 

outros assuntos.

Foi descerrada, no início da 
noite desta segunda-feira, 
a placa que baptiza com o 
nome “Sala Carlos Cardo-

so” as redacções do  e do 

mediaFAX, duas publicações da 

mediacoop SA, firma fundada por 

Cardoso e mais 12 camaradas de 

luta, no longínquo ano de 1992. 

O descerramento da placa, uma ho-

menagem merecida àquele que con-

tinua na lista dos mais destacados 

e incisivos jornalistas que o país já 

teve, marca igualmente, a comemo-

ração do 69º aniversário natalício e é 

feita pouco mais de três meses antes 

da passagem dos 20 anos após o seu 

bárbaro assassinato.

Cardoso foi assassinado no dia 22 de 

Novembro de 2000, quando se diri-

gia a casa, depois de um dia de traba-

lho. Para além de membro fundador 

da mediacoop, na altura como coo-

perativa de media, Cardoso foi tam-

bém o primeiro editor do mediaFAX. 

Na cerimónia de inauguração da 

Sala Carlos Cardoso, estiveram 

presentes alguns dos mais destaca-

dos companheiros de trincheira do 

embondeiro do jornalismo moçam-

bicano, dos quais parte dos 13 expe-

rimentados jornalistas que, em 1992, 

decidiram unir esforços por um jor-

nalismo mais plural, fiável e crítico. 

A placa indicativa é feita de madeira 

(chanfuta), oferecida pela Marcena-

ria de Fernando Souto, localizada na 

cidade de Maputo. 

Enquanto isso, a grafagem e design 

do indicativo “Sala Carlos Cardoso 

– 1951 – 2000” são obra da agência 

de publicidade Golo.

Um reconhecimento 

Em breves declarações na curta ce-

Nova designação das redacções do  e do mediaFAX

Mediacoop inaugura Sala Carlos Cardoso
Por  Sérgio Carimo

rimónia desta segunda-feira, Alves 

Gomes, Fernando Gonçalves e Fer-

nando Lima, que foram companhei-

ros de Carlos Cardoso, reconhece-

ram as qualidades excepcionais do 

homenageado.  

Assim, não hesitaram em classificar 

como legítima e merecida a home-

nagem pensada e decidida pelos ac-

cionistas da mediacoop SA. 

 
Fernando Lima 
Porque nos lembramos hoje do Car-

los Cardoso?

Estamos aqui para prestar homena-

gem a um dos nossos fundadores, o 

Carlos Cardoso que, se estivesse en-

tre nós, faria 69 anos. Estamos aqui, 

também, no ano em que se assinala 

0 20º. Aniversário do seu bárbaro 

assassinato.

Estamos aqui porque os accionistas 

desta empresa, em Assembleia Ge-

ral, decidiram atribuir a este espaço 

de produção editorial da mediacoop, 

o nome do Carlos Cardoso.  

Estamos aqui para celebrar a me-

mória de um homem bom, solidário, 

companheiro, excepcionalmente ta-

lentoso. Um jornalista extremamen-

te profícuo, profissional e destemido.

Estamos aqui para nos lembrarmos 

todos os dias que há um legado que 

temos a respeitar, mesmo que as me-

mórias, por vezes, sejam apagadas 

pela força das conveniências. Não 

nos esquecemos que em vida, por 

vontade própria, o Cardoso partiu 

desta casa para abraçar outros pro-

jectos. Sem pedir nada, sem mágoa, 

tentando fazer o que acreditava. Par-

tiu, como tinha aqui chegado vindo 

de outras experiências, de outros 

tempos, mas onde tinha deixado, 

indelével, a marca da sua qualidade. 

Recomeçou de novo, com inegável 

mérito. 

Estamos aqui e reconhecemos, auto-

-críticos, que a sua partida em 2000, 

deixou um vazio que continua por 

preencher. Depois do Banco Aus-

tral e tantas outras investigações 

notáveis, questiono-me se as man-

chetes do Wall Street Journal e do 

Financial Times seriam as únicas no 

drama das dívidas ocultas que con-

tinuam a marcar a actualidade e os 

dilemas porque passam quotidiana-

mente os moçambicanos. 

Que outras formas comunicacionais 

dariam conteúdo ao seu jornalismo 

e opinião, quando o mediaFAX e 

seus pares são hoje mais pedaço de 

história que desafio no diálogo, tro-

ca de informação e opinião entre os 

moçambicanos, orgulhosos das con-

quistas constitucionais de 1990.

Estamos aqui porque na adversidade 

e nas insuficiências que todos temos, 

não nos queremos resignar aos ali-

nhamentos dúbios, à chantagem 

dos poderosos, à voragem da econo-

mia, do consumo, do politicamente 

correcto ou do modismo efémero. 

Estamos aqui porque continuamos 

a acreditar na independência dos 

nossos propósitos e na qualidade das 

nossas propostas.

O poeta maior, escreveu um dia, que 

traição é saber escrever e não escre-

ver nada.

O Cardoso, certamente, não merece-

ria a sibilina censura do poeta. Ele 

escrevia muito. Muito mesmo. Para 

o público, para as suas gavetas, para 

ele próprio. Foi preciso um raide de 

emergência para retirar da sua secre-

tária dezenas de escritos  e rabiscos, 

quando o SNASP o prendeu. Os 

bolsos cartucho das suas calças ver-

de olivo de todos os dias, estavam a 

abarrotar com notas, apontamentos 

e artigos em preparação, quando 

caiu gravemente enfermo, já era 

editor do mediaFAX. Os autores do 

livro em sua homenagem, encontra-

ram dispersos, um volume inusitado 

de escritos que os ajudaram a com-

preender melhor a complexa perso-

nalidade de Carlos Cardoso.

O Carlos não está hoje, mas estamos 

nós!

Por isso vos deixo o lembrete do 

também jornalista José Craveirinha. 

Para colocarem aqui na redacção, 

bem perto de outro quadro lembrete 

que nos acompanha desde a nossa 

criação.

Aqui trava-se um combate. É duro, 

mas temos que vencer.

Alves Gomes 
“Carlos Cardoso tinha um bom co-

ração, mas também era uma pessoa 

que quando errava levava tempo. 

Quer dizer, era muito teimoso. Mas 

levava algum tempo, chegava à con-

clusão de qual era o caminho certo. 

E isso foi importante na nossa con-

vivência.

Com ele tivemos lutas e desacordos, 

mas sempre no sentido melhor. O 

Cardoso tinha noção e esse grande 

valor que era não ver Moçambi-

que por si só. Não ver Moçambi-

que como uma ilha, mas olhar para 

Moçambique como parte integrante 

da África Austral, particularmente 

pelo seu percurso universitário e es-

tudante na África do Sul, ele viveu 

esse momento de viragem na África 

Austral.

Devo dizer que Cardoso não era um 

homem de dogmas, não era marxis-

ta, era uma pessoa que questionava 

o marxismo, era uma pessoa que 

questionava o próprio samorismo. 

Era uma pessoa que questionava o 

partido e isso trouxe-lhe alguns pro-

blemas. Lembro e é bom não esque-

cer isso. 

Teve outras experiências difíceis, 

particularmente nos finais dos anos 

80 em que esteve com um pé fora do 

jornalismo. Foi a fase de apostar a 

sua veia artística. A sua veia poética.

Carlos Cardoso é uma figura incon-

tornável na história do jornalismo 

em Moçambique”.

Fernando Gonçalves 
Carlos Cardoso não corrigia os tex-

tos; ele ensinava, porque chamava, e 

dizia, ‘vamos fazer isto’, e explicava 

porque é que as coisas deveriam ser 

feitas de uma maneira e não de ou-

tra. 

Carlos Cardoso era um homem de 

fortes convicções. Isto custou-lhe 

alguns dissabores ao longo do seu 

percurso profissional e pessoal. 

Foi preso por alguns dias, porque 

reportou algo verídico, apenas isso, 

mas conseguiu superar os obstáculos. 

Era defensor das ideias do jornalis-

mo livre e descomprometido em 

Moçambique.

Como estudante na Universidade 

de Wits, na África do Sul, Cardoso 

prescindiu dos privilégios reservados 

à minoria branca para confrontar o 

sistema e defender um governo de 

maioria. 

Cardoso foi assassinado devido ao 

seu trabalho, em que denunciava a 

corrupção que hoje dilacera a socie-

dade moçambicana, pondo em risco 

o bem-estar de dezenas de milhões 

de moçambicanos”.

Descerrar da lápide da inauguração da sala Carlos Cardoso 
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Acordo de Paz e Reconciliação Nacional

Um ano depois!

“Temos agendas 
comuns”
-Lino dos Santos José, ex-guerrilheiro da Renamo

“Sempre sonhei 
ser polícia”
-Augusta Marimba, integrada na Polícia de Trânsito 
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Há um ano, peran-
-

mamos publi-
camente que o 

nosso desejo é garantir uma 

período um ano, estamos 
-

ção do caminho que percor-
remos até aqui. 

Por isso, comemoramos, 
hoje (6 de Agosto), um ano 
desde que assinamos, em 
Maputo, o Acordo de Paz 
e Reconciliação Nacional, 
precisamente a 6 de Agos-
to de 2019. Quero, por isso, 

do seu presidente, por se 
-

misso.
O percurso foi repleto de 

-
gar pelas tormentas para 
mantermos o nosso rumo 
para a paz, um desiderato 

O Acordo de Paz e Reconci-
liação foi o culminar de uma 
etapa do longo processo de 
diálogo político que enceta-
mos com a liderança da Re-

o tecido social e económico 
do país, bem como condi-

do Estado de Direito Demo-
crático.
O acto testemunhado por 
eminentes personalidades 
nacionais, regionais, con-
tinentais e internacionais, 
mostrou ao mundo inteiro 
a capacidade dos moçam-

sós, os seus diferendos e 
construir a concórdia como 
pressuposto para erguer um 

e próspero.

Afonso Dhlakama
O dia 6 de Agosto está im-
pregnado de grande simbo-
lismo nos esforços que em-
preendemos para a busca 

-
ra. Foi nesta data, em 2016 
que, após uma interacção 

Renamo, Afonso Dhlakama. 
fomos à Serra da Gorongo-
sa sem formalidades ao seu 
encontro.
Num abraço fraternal e ca-

“O 6 de Agosto está impregnado 
de grande simbolismo”

loroso traçamos o rumo de 
um diálogo em torno da 
descentralização e assuntos 
militares, selando a certeza 

-
tiram os consensos sobre 

-
zando a emenda pontual da 
Constituição da República 

conexa pela Assembleia da 
República.

somos nós os moçambica-
nos que escolhemos, en-

confrontação armada e a 

quão nefastos são os horro-
res da guerra para as pre-
sentes e futuras gerações.
No ano passado, pela pri-

-

nossos esforços para reco-

processos políticos e garan-
tir a sua contínua participa-
ção permanente. Á medida 

-

descentralização irá aproxi-
-

nação, junto do cidadão. 
No dia 01 de Agosto de 

2019, formalizámos em 
instrumento jurídico a ces-

-

assinatura do Acordo, em 
plena Gorongosa, em Chi-
tengo e declaramos o Par-
que Nacional de Gorongosa 
como o Parque da Paz para 

-
ciar das armas e o enterrar 
das hostilidades militares.
É com esse espírito de re-

na implementação do pro-
cesso de Descentralização 

Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR) 
dos homens residuais da 
Renamo, a que aludimos, 
respeitando escrupulosa-
mente as medidas de pre-

Felicito ao meu irmão Os-
sufo Momade por ter aceite 
assumir o cargo de líder da 
oposição. Trata-se de um 
passo importante rumo à 
consolidação da nossa de-
mocracia e institucionaliza-
ção da política partidária no 
nosso país. 
Mais de 500 antigos guerri-

lheiros da Renamo regres-
saram às suas casas para se 
juntarem às suas famílias e 

antigos guerrilheiros expri-
miram a sua satisfação pela 
sua reinserção, estando de-

-

moçambicanos em geral, 
sempre nos tem sensibiliza-
do como líderes sobre a ne-
cessidade da paz. E agrade-
ço ao cidadão comum, por 
continuar a colocar a paz 

e a harmonia no topo dos 

com respeito e justiça, cada 
dia as nossas irmãs e irmãos 
que regressam. Estes actos 
permitem que as pessoas 
se reintegrem com dignida-
de nas suas comunidades, 
juntamente com familiares, 

Saúdo o Partido Renamo 
por continuar empenhado 
mo processo de paz e as-

se torne uma realidade na 
zona centro de Moçambi-
que. 

fortes e corajosos

S
aúdo igualmente a Co-

missão, os Grupos de 

Trabalho, as autoridades 

provinciais e locais, as Forças 

de Defesa e Segurança e os 

provedores de serviço por tra-

balharem de forma incansável 

para assegurar que o processo 

de DDR continue a ser im-

plementado com sucesso. 

De igual modo, dirijo uma 

palavra de louvor à Comu-

nidade Internacional, por 

nos acompanharem incondi-

cionalmente neste processo, 

prestando o apoio técnico e 

financeiro necessário. 

Para aqueles que acompa-

nham o processo estando de 

fora deste – refiro-me aos 

membros da chamada Jun-

ta Militar – acredito que 

vós tendes visto os frutos de 

Moçambique novo e tendes 

ouvido as histórias dos vos-

sos antigos colegas e antigos 

guerrilheiros que já regressa-

ram às suas casas. Encorajo-

-vos a virarem mais uma pági-

na no compendio da história 

de diálogo em Moçambique, 

e sentarem-se à mesa para 

conversar e colocar para trás 

o passado, beneficiando, tal 

como nós, desta oportunidade 

de trazer uma nova imagem à 

nossa sociedade. 

O presente processo dotou-

-nos de ferramentas para 

resolvermos os nossos pro-

blemas através do diálogo. 

Ensinou-nos o valor de ava-

liar as principais causas do 

conflito para identificarmos 

soluções eficazes. Mostrou-

-nos que juntando esforços 

podemos ganhar mais do 

que alcançaríamos se perma-

necêssemos desavindos. São 

estas lições que tiramos ao 

embarcarmos na solução de 

outros desafios que o país en-

frenta.  

Olhando para trás e para o 

ano que passou, bem como 

para os obstáculos que con-

seguimos superar, na nossa 

busca permanente pela paz, 

posso dizer a todos os mo-

çambicanos que vale a pena 

continuar. 

O desafio que hoje enfrenta-

mos é mantermo-nos fortes, 

corajosos no caminho da paz 

e reconciliação sem quaisquer 

hesitações – nem pausas e 

muito menos sermos desen-

corajados e recuarmos – mas 

devemos sim continuar na 

nossa trajectória para o al-

cance do desejo de todos os 

moçambicanos de viver livre-

mente e em paz. 

Como governo de Moçam-

bique, queremos, reafirmar, 

que o nosso compromisso de 

trabalhar para a paz definitiva 

e duradoura no nosso país, é 

permanente e continuará a ser 

nosso modo de vida.

*Mensagem de Filipe Nyusi, 
presidente da República de Mo-
çambique, pela passagem de um 
ano da assinatura do acordo de 
paz e reconciliação nacional. O 
título e entretitulos são da res-
ponsabilidade do SAVANA
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O Presidente da 
Renamo, Ossufo 
Momade, consi-
dera que o Acor-

do de Paz e Reconciliação 
Nacional, que na passada 
quinta-feira completou um 
ano,  tem sido caracterizado 
por um esforço de sarar fe-
ridas. Deste modo, aponta 
para a necessidade de um 
comprometimento de todos 

-

     
Falando numa comunica-
ção à nação para marcar 
as celebrações do primeiro 

do acordo, Ossufo Moma-
de disse que o seu alcance é 
mérito de todos quadrantes 
da sociedade moçambica-
na, tendo de seguida felici-
tado todos que tem sabido 
acarinhar os entendimen-
tos. 

passos demostrados até 
aqui no processo reconcilia-
ção, a comunidade interna-
cional pelo apoio prestado 
e aos combatentes do seu 
partido pelo espírito patrió-
tico.   
Segundo Ossufo Momade, 

Acordo vem sarar feridas
Ossufo Momade

-
cretário de Estado na pro-

-
nador”.   
Para Ossufo, o acordo de 
paz tem sido caracterizado 
por um esforço de sarar fe-
ridas e apelou para que não 
repitam os episódios do 
acordo de Roma de 1992, 
cujos pressupostos, diz te-
rem sido destruídos  o que 

e agudizado a intolerância 
política.  
Defende que aquela expe-

-
sar para a história, sendo 
que um dos sinais para tal, 
é o comprometimento das 
partes em manter uma paz 

-

sociedade para pautarem 
-

construir um pais assente 
no principio de Estado de 
Direito Democrático. 
“Achamos sensato conti-
nuar a cumprir milime-
tricamente o acordo de 06 

de Agosto, como forma de 
mostrar a nossa boa fé e o 

nacional”, disse.    
Atribuiu uma nota positi-

-
bilização, Desarmamento 
e Reintegração (DDR), da 
forças resíduas do seu par-
tido, tendo até ao memento 
sido desmobilizados 502 
combatentes e encerramen-
to de duas bases. Frisou ser 
defensor de uma reintegra-
ção condigna e humaniza-
da  das suas tropas. 
As celebrações desta efe-
méride são manchadas 
pelos ataques perpetrados 
pela auto proclamada junta 
militar da Renamo no cen-
tro do país. Nisto, o presi-
dente da Renamo exortou 
aquele grupo de dissiden-
tes, liderado por Marino 
Nyongo, para abster-se de 

destruição de bens públi-

processo do DDR que, no 
seu entender, pode resta-
belecer socialmente as suas 

o acordo, que resultou de 
sinuosas negociações en-

-
namo e comunidade inter-
nacional, “constitui, hoje, 

todos, por ter aberto espaço 

para a consolidação da de-
mocracia moçambicana”. 
Um dos ganhos que fez 
menção é o processo de 
descentralização que per-

O -
mocrático de 
M o ç a m b i q u e 
(MDM), terceiro 

maior partido na geogra-

defendeu a “inclusão” na 
implementação do acordo 
de paz, para que não haja 
mais focos de instabilidade 
no país.

Paz deve prevalecer
- MDM

“A implementação do acor-
-

país continue com mais fo-
-
-

cada do MDM, falando na 
Assembleia da República 
(AR), Fernando Bismarque.
Fernando Bismarque disse 
que todos os obstáculos à 

para que situações como os 
ataques em troços de esta-
da e em alguns distritos do 
centro do país deixem de 
acontecer.

-
da parlamentar do MDM 

-
tação do Acordo de Paz e 
Reconciliação Nacional as-
sinado há um ano entre o 

ter em conta a sensibilida-
de de outras correntes da 
sociedade.

O -
derança da Renamo a continuar 

estabilidade política e militar no país.

da República, Filipe Nyusi e o líder da Re-
namo, Ossufo Momade, pelo seu empenho 
continuado durante o ano passado em tra-

do acordo de cessar-fogo e de paz”, refere 
a embaixada norte-americana em Maputo 
em comunicado.
A embaixada norte-americana saúda o rea-
tamento do DDR dos guerrilheiros da Re-
namo no Centro de Moçambique.

-
batentes da Renamo é uma realização de 
que ambos os lados se podem orgulhar 
e encorajamos a continuação deste pro-

completar o processo de desarmamento, 
desmobilização e reintegração em 2021”, 
refere-se no comunicado.
Na nota, os Estados Unidos prometem 
continuar a apoiar o processo de paz atra-

-
ternacional.

EUA felicitam Nyusi e Momade

“Paz e estabilidade são pré-requisitos 
para a construção de uma democracia 

-
de, segurança e prosperidade de todos 

crescimento económico de Moçambi-
que”, acrescenta-se no comunicado.
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Mirko Manzoni, 
-

soal do secre-
tário-geral das 

Nações Unidas, não tem dú-
-

nos, no geral, e as lideranças 
políticas, em particular, são 
os principais obreiros do 
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional assinado a 06 
de Agosto de 2019 em Ma-
puto.

Manzoni felicitou os moçam-
bicanos pelo entendimento, 

-
nar” sobre o “Acordo de Paz 
e Reconciliação Nacional de 
Moçambique: Um Ano De-

-
tham House, uma entidade 
independente de debates so-
bre assuntos internacionais 
com sede em Londres.
“Felicito os moçambicanos 
por este feito, porque chegar 
a um acordo de paz nunca é 

Moçambicanos são os principais 
obreiros  – Mirko Manzoni

A presidente do 
Conselho Cris-
tão de Moçam-
bique (CCM), 

Felicidade Xerinda, en-
corajou as lideranças 
políticas do país e os mo-
çambicanos a manter o 
compromisso com a paz, 
criticando as acções da 
auto-intitulada Junta Mi-
litar da Renamo.
“Há aqui um engajamen-
to bom, os bons compro-
meteram-se com esta paz 

-

Xerinda.

que a adesão de mais de 
500 guerrilheiros da Re-

que há muitos moçambi-
canos que não querem a 
guerra e pretendem ser 
parte do processo de de-

-
co e social do país.
“Aqui estamos a sentir 

acontecer”, destacou Fe-
licidade Xerinda.

O Bispo dos Libom-
-

cana), Carlos Mat-
sinhe, defende o 

empenho de todos os moçam-
bicanos e dos parceiros inter-
nacionais na consolidação dos 
ganhos da paz, assinalando 

“Como tem sido dito, a cons-
trução da paz é um longo pro-

enfatizou Carlos Matsinhe, 

de Paz e Reconciliação Na-
cional de Moçambique: Um 

Chatham House, uma entida-
de independente de debates 
sobre assuntos internacionais 
com sede em Londres.
Aquele religioso elogiou os 
passos dados no processo de 
Desmobilização, Desarma-
mento e Reintegração (DDR), 

-
namo a agir com coragem 

-

moçambicanos e dos parceiros 
para proteger os ganhos do 

-
sinhe.  

Todos devem acarinhar 
a paz - CCM

-
promisso”, declarou Mirko 
Manzoni.

-

moçambicanos demonstra-
ram que pretendem entrar 

-

“O acordo é uma demons-

o tempo das armas acabou, 
que é tempo de construir 

-
mento social e económico”, 
prosseguiu Mirko Manzoni.
Manzoni exortou todos os 
moçambicanos a demons-
trar coragem e a mobilizar-

estabilidade, frisando que o 
caminho para uma paz du-
radoura é sempre árduo.
“É mais fácil fazer a guerra 
do que a paz. Temos que es-
tar sempre preparados para 

a paz duradoura exige cora-

-

DDR com dignidade
-

cretário-geral das Nações 
Unidas defendeu que a rein-
tegração social dos guerri-

feita com “dignidade e com 
pagamento de pensões”, 
para se eliminar a tentação 
do regresso à guerra.

ser tratados com dignidade, 

reforma, para a construção 
da paz em Moçambique”, 
sublinhou Mirko Manzoni.

-

processo de Desmobilização, 
Desarmamento e Reintegra-
ção (DDR), acrescentou.

Xerinda referiu que Filipe 
Nyusi e Ossufo Momade 
conseguiram transmitir con-

em torno da seriedade do 
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional.
“Sempre que estes proces-
sos acontecem, há pessoas 

foi surpresa que o acordo te-
nha acontecido, porque sa-

entre o Presidente da Repú-
blica e o líder da Renamo”, 
destacou.
Os dois líderes, prosseguiu, 

conduzido o processo 
de implementação do 
pacto. 
A secretária-geral do 
CCM criticou as acções 
da auto-intitulada Jun-
ta Militar da Renamo, 
considerando a sua 
actuação uma mancha 
ao Acordo de Paz e Re-
conciliação Nacional.
“Há esta lamentação 
que toca a toda a 
Renamo e que acaba 
beliscando o entusias-
mo em torno do acor-

-
de Xerinda.
Xerinda encorajou a 
Renamo a procurar 
uma solução para as 

-
ternas, enfatizando 
que a Junta Militar 
da Renamo se apre-
senta como parte do 
principal partido da 
oposição e que exige a 
destituição de Ossufo 
Momade.

É preciso um compromisso 
colectivo
– Bispo dos Libombos

em Moçambique também de-

de paz depende do futuro dos 
combatentes.
“O pacote básico de sobre-

guerrilheiros é importante, 

assegurar pensões que pos-
sam eliminar a tentação de 
um regresso à guerra”, frisou 
Carlos Matsinhe.
Os guerrilheiros, prosseguiu, 

que lhes permitam a recupe-
ração do tempo perdido nas 
matas.

6
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Quem também 
manifestou sa-
tisfação por es-
tar integrada é 

Augusta Marimba, ex-com-
batente da Renamo. Foi pa-
tenteada para assumir as 
funções de reguladora do 
trânsito na cidade de Ma-
puto. 

“Comprometo-me a cumprir com 
zelo as minhas funções”
-Lino dos Santos José, ex-guerrilheiro da Renamo

Quem já está a as-
sumir posições 

quadro do pro-
cesso de Desmilitarização, 
desmobilização e Reinte-
gração (DDR), das forças 
residuais da Renamo, é  
Lino dos Santos José, an-
tigo guerrilheiro da Rena-

principal da polícia, Lino 

chefe de operações da 5ª 
esquadra da Polícia da Re-
pública de Moçambique 
(PRM), na  cidade da Beira, 

Faz parte dos 10 antigos 
guerrilheiros da Renamo 
que, no início de Julho, fo-

da PRM,  numa cerimónia 
orientada pelo Comandan-
te-Geral da polícia, Bernar-

de Cabo Delgado.
O antigo guerrilheiro da 
Renamo garantiu após a 
tomada de posse que cum-
prirá com zelo a sua tarefa. 
“Estamos perante uma fase 

-

cabe a cada moçambicano 
encontrar as melhores fór-
mulas para de forma indi-

-
trar as melhores acções que 

do país. Temos agendas co-
muns, quando se trata de 
tornar Moçambique mais 

forte. Da minha parte com-
prometo-me a cumprir com 
zelo as minhas funções”, 
prometeu Lino José.
Lino José prometeu uma 
estreita colaboração com 
outros colegas e trabalhar 
na redução do índice de 
criminalidade que marca a 

“Conheço o sofrimento do 

para acabar com os malfei-
tores, ladrões e combater a 

-
rantiu.
Os dez ex-guerrilheiros da 
Renamo, incluindo Lino 
José, foram integrados na 

uma formação básica e es-

“Sempre sonhei 
ser polícia”
-Augusta Marimba, integrada na Polícia de 
Trânsito 

“Estou muito satisfeita. 
Sempre sonhei ser polícia 
e hoje já realizei o meu so-

função que fui atribuída, 
para garantir a regulação 

Augusta Marimba.

Pedro Moisés, um 
antigo tenente-
-general da Rena-
mo recentemente 

integrado, recebeu, sema-

Presidente Filipe Nyusi, 
no quadro do processo do 
Desarmamento, Desmili-
tarização e Reintegração 
(DDR).
Residente no bairro Cen-
tro Hípico, na cidade de 

-
cial de Manica, Moisés é 
um dos mais de 500 guer-
rilheiros da Renamo que 
regressaram à sua casa 
para se juntarem à família 

Nyusi visita ex-guerrilheiro 
da Renamo

-
ger pouco mais de cinco mil 
guerrilheiros do maior parti-
do da oposição.
Depois de uma interacção 
com o ex-guerrilheiro e sua 

-
sionado pela forma como o 
mesmo está a recomeçar a 

que recebeu, Moisés está a 
construir uma casa de tipo 

-
cional.
 “A coisa que mais me im-
pressionou é o raciocínio 

Desta casa (construída com 

material precário), ele 
está fazer esta outra (de 

Daquilo que me contou, 
logo depois do cessar-fogo 

a família para começar a 
casa. Agora que recebeu 
dinheiro do processo do 

casa”, assinalou Nyusi.
Pedro Moisés, que ingres-
sou na Renamo em 1981, 
mostrou-se satisfeito pelo 

“Eu fui desmobilizado e, 
desde que isso aconteceu. 
Estou aqui no bairro e es-

anotou.

7
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Momentos marcantes
8
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