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

SERNIC revista domicílio da deputada

Atenção: os cachorros estão à solta
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Está cada vez mais a aper-

tar-se o cerco jurídico/

político contra a depu-

tada Ivone Soares, anti-

ga chefe da bancada da Renamo 

na Assembleia da República e 

uma das vozes mais importan-

tes dentro do maior partido da 

oposição. Não são conhecidas as 

razões de fundo para a operação, 

mas a residência da deputada foi 

alvo de buscas, liderada por uma 

equipa do Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SER-
NIC), que alegou estar a “cum-

prir ordens superiores”.
 

A 9 de Julho passado, a casa da 

deputada na Matola, mais concre-

tamente no bairro de Fomento, foi 

alvo de buscas dirigidas por duas 

dezenas de agentes do SERNIC, 

com um mandado de busca exara-

do pelo Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo (TJCM). No mandado, 

a deputada é acusada de um crime 

de conspiração contra a segurança 

do Estado. 

Os agentes do SERNIC foram a 

casa da deputada à procura de do-

cumentos/elementos que possam 

ser usados como provas na acusa-

ção. 

Ao que o SAVANA apurou, os 

agentes chegaram com o objectivo 

de localizar armas que, eventual-

mente, possam estar armazenadas 

em casa da parlamentar. 

Em Janeiro deste ano, Ivone Soares 

foi ouvida na Procuradoria Geral 

da República (PGR) pela procura-

dora-adjunta, Amabélia Chuquela. 

Ivone Soares respondia na quali-

dade de declarante, num processo 

relacionado com o alegado finan-

ciamento logístico à Junta Militar 

da Renamo, liderada por Mariano 

Nyongo.

Para além de Ivone Soares, foram 

também ouvidos no mesmo pro-

cesso Manuel Bissopo, António 

Muchanga e José Manteigas, apon-

tados por seis homens supostamen-

te pertencentes à Renamo, detidos 

em finais do ano passado na Zam-

bézia, quando, supostamente, fa-

ziam recrutamento de jovens para 

se juntarem às fileiras da ala militar 

liderada por Mariano Nyongo.

A ida dos deputados à PGR foi, 

na altura, politicamente vista como 

um expediente que tinha a cum-

SERNIC revista domicílio da deputada

O VI congresso da Renamo, reali-

zado em Janeiro de 2019, na Go-

rongosa, elegeu Ossufo Momade, 

como Presidente da Renamo, mas 

afastou na Comissão Política Na-

cional (CPN), um lugar reservado 

à chefe de bancada parlamentar do 

partido na Assembleia da Repúbli-

ca, que na altura era ocupado por 

Ivone Soares.  

A saída/afastamento de Ivone Soa-

res da CPN foi motivo de apreen-

são interna e externa, dado o seu 

crédito e popularidade, sobretudo, 

junto da camada mais jovem da ala 

militar da Renamo.

Com Mariano Nyongo a contestar 

publicamente a direcção de Ossufo 

Momade e a desencadear incursões 

armadas na zona centro do país, o 

presidente da Renamo terá solici-

tado os préstimos de Ivone Soares 

para tentar uma negociação/rea-

proximação com o líder da auto-

proclamada Junta Militar. Nyongo 

era um dos militares mais próximos 

de Afonso Dhlakama, por seu tur-

no familiar de Ivone, a quem in-

cumbiu das missões mais delicadas 

na difícil relação com a administra-

ção Guebuza, em 2013-2014.  

A ideia de Momade era ajudar a 

encontrar pontes necessárias para 

o reaproximar a Mariano Nyongo, 

num esforço para a construção de 

consensos.

Fontes próximas de Ivone Soa-

res fazem notar que o pedido de 

Momade foi uma “estratégia” para 

colocar a deputada em contacto 

com Nyongo e mais tarde alegar-

-se que é apoiante da Junta, tendo 

como base os registos de conversas 

telefónicas. Já antes havia sido feita 

a tentativa de colar Soares a Elias 

Dhlakama, o candidato derrotado 

na luta pela liderança no congresso 

da Gorongosa. 

Segundo fontes internas na Rena-

mo, a ausência de uma forte reacção 

da direcção do partido, logo após 

tomar conhecimento das buscas 

policiais feitas na residência da de-

putada, reforça a ideia de “persegui-

ção política” dentro e fora da Rena-

mo. Ivone Soares, que agora é uma 

simples deputada da Assembleia da 

República, tem tido até agora uma 

actuação muito discreta nos traba-

lhos do parlamento.

(Redacção)

plicidade de Ossufo Momade, que 

estaria determinado em queimar/

afastar do caminho, opositores in-

ternos, que alegadamente contesta-

vam a forma como estava a gerir o 

partido. 

Na altura, estavam a ser interna-

mente referenciadas na Renamo 

discretas manifestações de insatis-

fação em relação àquilo que consi-

deravam ser a “fraca” liderança do 

partido exercida por Ossufo Mo-

made.  

Segundo fontes próximas do as-

sunto, as ligações de Ivone Soares 

à Junta Militar, arquitectadas pela 

PGR, faziam parte dos cálculos de 

Ossufo Momade, tendo em vista 

um esforço para afastar uma “forte 

oposição interna” .

A Frelimo também é referenciada 

como vendo com bons olhos uma 

eventual luta interna na Renamo, 

capaz de vir a fragilizar o maior 

partido da oposição, sobretudo, nos 

próximos pleitos eleitorais, altura 

em que o partido governamental se 

apresentará com um novo candida-

to nas eleições de 2024.

Buscas da SERNIC 
O SAVANA sabe que a casa da 

deputada foi cercada por 15 agen-

tes do SERNIC e apenas cinco 

entraram no interior da residência. 

Segundo apurou o jornal, foram 

confiscados todos os telefones ce-

Ivone Soares acossada

lulares usados pela deputada, três 

passaportes (diplomático, ordinário e 

um atribuído na qualidade de depu-

tada do parlamento pan-africano), 

máquinas fotográficas, vídeos do 

casamento, máquinas de filmar, 

computadores e cadernos de notas.

Um dos computadores confiscados 

é do esposo, o economista e pesqui-

sador independente Thomas Sele-

mane. Os agentes também queriam 

confiscar os passaportes dos filhos, 

mas recuaram após insistentes in-

terpelações do advogado sobre se 

não estariam a “ir longe demais”. 

O advogado da deputada é Simeão 

Cuamba, um veterano na barra de 

Maputo. 

Ao que o SAVANA apurou, até 

ao momento, desconhece-se quem 

está a liderar o processo. Na PGR 

ninguém fala do assunto. 

Os agentes quando questionados 

pelo advogado sobre as buscas 

numa jurisdição que não pertence 

ao TJCM e também o facto de ser 

uma deputada e de o mandado ter 

de vir do Tribunal Supremo, con-

sultado o Parlamento, os agentes 

simplesmente disseram estar a 

“cumprir ordens superiores”. 

O Estatuto do Deputado no nú-

mero um do artigo 13, diz que 

“nenhum deputado pode ser detido ou 

preso, salvo em caso de flagrante de-

lito, ou submetido a julgamento sem 

consentimento da Assembleia da Re-

pública”. O número três do mesmo 

artigo diz que “o deputado goza de 
foro especial e é julgado pelo Tribunal 
Supremo”.   
Contacto feito na PGR pelo advo-
gado da deputada foi-lhe dito que 
a instituição dirigida por Beatriz 
Buchili desconhecia a operação. 
Também houve esforços para se 
chegar ao Comandante Geral da 
Polícia, Bernardino Rafael, mas não 
resultou. 
Ao que o SAVANA apurou, o Pre-
sidente Nyusi tem conhecimento 
desse assunto, mas estará a adoptar 
uma atitude “comedida”. Na opera-
ção para compreender a dimensão 
do caso, o SAVANA sabe que tam-
bém foi envolvido Mirko Manzo-
ni, o enviado pessoal do Secretário 
Geral das Nações Unidas, Antó-
nio Guterres. Manzoni é chefe do 
grupo de contacto nas negociações 
entre a Renamo e o Governo que 
culminaram com a assinatura do 
Acordo de Paz e Reconciliação 
Nacional a 6 de Agosto de 2019. 
Manzoni terá prometido ajudar 
neste intricado dossier com contor-
nos políticos. 
A Renamo e Ossufo Momade 
também foram avisados das movi-
mentações da justiça em torno da 
deputada Ivone Soares, mas ainda 
não reagiram. O jornal apurou que 
o Parlamento também foi infor-

mado, porém ainda não se mexeu. 

Embora tenha tentado, o SAVA-
NA não conseguiu o pronuncia-

mento de Ivone Soares.

Ivone Soares, antiga Chefe da Bancada da Renamo
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O 
anúncio público de que Fi-
lipe Nyusi, Presidente da 
República, iria dirigir nesta 
quarta-feira, a cerimónia 

de graduação do 40º curso básico na 

Escola Prática de Matalana, polari-

zou as atenções da sociedade civil que 

segue de perto o escândalo das ins-

truendas, alegadamente engravida-

das por instrutores daquele centro de 

formação no distrito de Marracuene, 

cerca de 40km do centro da cidade de 

Maputo.

Não era para menos: o Governo es-

tava sob fortes pressões para se po-

sicionar em relação a um caso que 

indignou importantes sectores da so-

ciedade civil, que exigiam uma acção 

enérgica do Estado.  

“A Associação Moçambicana das 

Mulheres de Carreira Jurídica, no 

cumprimento do seu dever de defen-

der as mulheres e meninas vítimas 

de violência e, por meio desta nota 

oficial, vem a público manifestar, vee-

mentemente a sua indignação e total 

repúdio a essas práticas criminosas e 

desrespeitosas dos direitos humanos 

das mulheres”, referiu a organização 

em comunicado, divulgado logo após 

o caso ter sido tornado público.

O caso veio a público há duas sema-

nas, quando um despacho do coman-

dante-geral da PRM, Bernardino 

Rafael, que instaurava um processo 

disciplinar contra instrutores da Es-

cola Prática da Polícia de Matalana 

vazou para as redes sociais. 

No despacho, Bernardino Rafael or-

dena o afastamento dos instrutores 

e a realização de diligências para le-

var as raparigas de volta para as suas 

casas, na condição de que voltem ao 

curso de polícias, depois do parto.

No despacho, fica-se a saber que as 

alegadas vítimas são das províncias de 

Tete, Zambézia e Nampula.

Caso é sério 
“Para o Governo, este caso é sério e 

está a ser investigado ao detalhe ao 

nível ministerial e do Comando-Ge-

ral da Polícia da República de Mo-

çambique”, precisou Filipe Nyusi, um 

posicionamento relativamente bem 

recebido em sectores críticos da sua 

governação.

Filipe Nyusi que é igualmente Co-

mandante em Chefe das Forças Ar-

madas de Moçambique, sublinhou 

que “o Estado não deve nem vai tole-

rar situações como esta. A lei deverá 

ser cumprida e ela é igual para todos 

nós. Ninguém está acima da lei”. 

Citando dados preliminares, Filipe 

Nyusi afirmou que  quatro das ins-

truendas contraíram as gravidezes na 

escola, não se sabendo se os autores 

são instrutores ou colegas.

Nyusi precisou que após a direcção 

da escola ter tomado conhecimento 

da existência do caso, foram rastrea-

das todas as instruendas, tendo sido 

detectados 14 casos positivos de gra-

videz .

“A 15ª instruenda grávida deu à luz 

durante os treinos, o que significava 

que era um caso importado,” subli-

nhou Nyusi, fazendo notar que outras 

dez contraíram a gravidez de parcei-

ros estranhos à comunidade escolar.

“Decorrem inquéritos para aferir 

os contornos de cada um dos casos, 

procurando salvaguardar o estado 

psíquico e emocional das gestantes, 

porque elas merecem respeito huma-

no”, frisou Nyusi.

O presidente garantiu que as investi-

gações minuciosas deverão continuar 

até a responsabilização dos culpados, 

apelando à sociedade para criar me-

nos pânico e mais foco nas soluções.

“A publicação de opiniões ainda sem 

base real para o julgamento correcto 

pode concorrer para a estigmatiza-

ção das jovens instruendas, podendo 

afectá-las psicologicamente de forma 

eterna” disse.

Nyusi lamentou o facto desse caso 

não ter sido resolvido  ainda no início 

e internamente, antes de tomar pro-

porções alarmantes.

“Alguns desses comportamentos fo-

ram partilhados com alguém que fi-

cou em silêncio, foi conivente e não 

chamou a atenção nem ousou denun-

ciar. E hoje toda culpa recai sobre a 

Escola, recai sobre o Comando geral, 

recai sobre o Ministério do Interior, 

recai sobre o estado”, lamentou.

O presidente aproveitou a ocasião 

para condenar a forma como o caso 

de Matalana está a ser mediatizado, 

considerando estar refém  de “fontes 

duvidosas que não visam solucionar o 

problema”. 

Sublinhou também para a necessida-

de de “aprimorarmos os mecanismos 

de selecção e verificação permanente 

dos candidatos e dos testes médicos e 

psicotécnicos da pré-seleção”.

“Abuso cometido por quem 

No entanto, o Gabinete Central da 

Frente Feminina do Parlamento Ju-

venil de Moçambique condena e re-

pudia o caso das instruendas engravi-

dadas em Matalana. 

Numa nota enviada ao SAVANA, 

esta organização indica que “num 

momento em que as mulheres e ra-

parigas têm experimentado vários 

tipos de violência nos espaços públi-

cos, desde assédio sexual à tentativa 

e ou violência sexual, o caso das 15 

instruendas vem confirmar que não 

existe segurança em nenhuma parte 

da nossa sociedade, ainda mais vindo 

de quem devia garantir a nossa pro-

teção e segurança” lê-se.

A Frente condena igualmente “esta 

forma de estar e de agir dos instru-

tores pois a violência e o medo com-

prometem seriamente os direitos 

das mulheres e a possibilidade delas 

terem uma formação condigna e se-

gura, assim como de se engajarem 

activamente no desenvolvimento do 

país”. 

Exigem que os instrutores sejam 

exemplarmente punidos e expostos 

para que situações similares não se 

repitam, querendo que os espaços 

frequentados pelas mulheres sejam 

seguros e que as leis sejam efectiva-

mente colocadas em prática.

Com o conflito a agudizar-
-se na zona norte da pro-
víncia de Cabo Delgado, 
académicos defendem a 

possibilidade de se avançar com um 

processo negocial de modo a parar 

com a guerra que está a causar um 

descomunal drama humanitário na-

quele ponto do país.

Falando esta quarta-feira, no ciclo 

de palestras virtuais denominado 

“Como está Cabo Delgado?”, orga-

nizado pelo Observatório do Meio 

Rural (OMR), o historiador Yussuf 

Adam considerou que a violência 

não se resolve com violência, e que a 

única forma de acabar com descon-

tentamento “é conversar até chegar 

há um acordo”.

Porém, não há dúvidas, entre os 

pesquisadores convidados nesta 

quarta-feira pela OMR para deba-

ter a influência do “poder, religião e 

conflitualidade” no dossier de Cabo 

Delgado, que não existe relação en-

tre o extremismo que se vive na pro-

víncia de Cabo Delgado e a religião 

muçulmana.  

Para o historiador Yussuf Adam, no-

ta-se uma certa instrumentalização 

de jovens que deve ser investigada 

para se perceber os motivos que os 

levam a se interessar pelo conflito.

As causas apontadas como móbeis 

da insurgência juvenil, tais como de-

semprego, falta de serviços públicos 

ou mesmo ausência do Estado, entre 

outros, são um fenómeno que afecta 

o país. O académico lança um repto 

para se aproveitar esta oportunidade 

para se pensar Moçambique como 

todo, pois os problemas reportados 

em Cabo Delgado são quase os mes-

mos, cada local com suas especifici-

dades. 

“A maior preocupação é que normal-

mente acordamos tarde. É preciso 

pensar Moçambique”, disse. 

Na óptica do académico, é possível 

avançar com um processo negocial 

de modo a parar com a guerra em 

Cabo Delgado. Referiu, por exemplo,  

que há muita gente de Mocímboa da 

Praia envolvida nos ataques, facto 

que se for bem capitalizado pode-se 

avançar para um diálogo.   

“A violência não se resolve com vio-

lência. As políticas violentas do Es-

tado contribuem para a incitação de 

mais violência. É importante pensar-

mos que o nosso papel é de trazer a 

paz e respeitar os direitos humanos”, 

anotou.

 Manifestou a sua total abertura 

para que juntamente com outros 

académicos, de diversas áreas,  pos-

sam através da investigação dar o seu 

contributo, para resolução deste as-

sunto, desde que esse trabalho esteja 

ligado a uma acção concreta. Ou seja, 

um trabalho que esteja ligado a sec-

tores de tomada de decisão para que 

não fique apenas no papel.

Insistiu que há que parar com a guer-

ra e resolver o problema “que gera 

isto tudo”. 

O historiador lembra que, quando se 

debate sobre Cabo Delgado, se fala 

muito do gás como uma das causas, 

argumentando que, sem ignorar esse 

facto, é importante olhar também 

para o problema da terra. Recorda 

que das vezes que escalou aquelas 

zonas ouviu as comunidades a ques-

tionarem os seus benefícios com a 

cedência das terras. Avança com a 

necessidade de em paralelo se inves-

tir na educação das populações, quer 

dos rapazes como das raparigas.   

O Sheik Saide Habibe disse que os 

conflitos que se verificaram, ao longo 

tempo, entre o Congresso e o Conse-

lho Islâmico, bem como os estudan-

tes formados em países islâmicos, 

não justificam a insurgência  que se 

vive em Cabo Delgado. Habibe, que 

participou num estudo intitulado 

“Radicalização Islâmica no Norte de 

Moçambique: o caso da Mocímboa 

da Praia”, juntamente com os in-

vestigadores João Pereira e Salvador 

Forquilha,    argumentou que o facto 

dos insurgentes socorrem-se de ver-

sículos do alcorão que falam de com-

bate deve ser estudado dentro de um 

determinado contexto. 

Apontou que, apesar de usarem 

aquele livro sagrado, o seu discur-

so não é a base da religião islâmica. 

Disse que é preciso que todos se 

envolvam no esclarecimento deste 

problema, “porque relacionar isto a 

problemas religiosos não estamos a 

fazer nada”.  

Segundo Habibe, é preciso olhar 

para outros factores por detrás da 

situação em Cabo Delgado, e não a 

religião, porque o alcorão não incita 

violência e Deus não proíbe que se 

crie amizades com quem não parti-

lha a mesma religião.   

Por sua vez, Eric Morier-Genoud, 

docente da Universidade de Queen´s, 

na Escola de História, Antropologia, 

Filosofia e Política do Reino Unido, 

entende que é preciso evitar dizer 

que o conflito é religioso. No seu en-

tender, há uma combinação de diver-

sos factores que devem ser tomados 

em consideração. Disse que em três 

anos a insurgência mudou de especi-

ficações, pelo que é preciso começar 

a pensar num caminho para paz. 

Abdala Mussa, engenheiro agróno-

mo, natural da Ilha de Ibo, não tem 

dúvidas que “fomos distraídos com a 

situação de Cabo Delgado”. 

Recordou que a Frelimo tinha um 

sistema de vigilância que não se sabe 

como desapareceu “e agora está tudo 

descontrolado”. 

Entende que o princípio da inclusão 

foi uma utopia e nota monopólio 

de um certo grupo. Disse haver um 

grande trabalho por fazer de modo 

a levar paz àquela região, pois recebe 

relatos segundo os quais os insurgen-

tes compram lealdade as populações. 

Estas guardam as suas armas em tro-

ca recebem dinheiro, mas também 

aquele que não aceita é assassinado.

Académicos advogam diálogo

“Estado não vai tolerar”

Filipe Nyusi promete fazer cumprir a lei no caso Matalana
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Com o foco na busca de so-
luções para afastar o ter-
rorismo na província nor-
tenha de Cabo Delgado 

e não deixar que se alastre para os 
países vizinhos, o presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, assumiu, esta 
segunda-feira, a presidência rotativa 
do bloco regional da Comunidade 
para Desenvolvimento da África 
Austral (SADC). Analistas ouvidos 
pelo jornal entendem que o PR tem 
uma complexa missão para o suces-
so da sua agenda e precisa de traçar 
uma boa estratégia de modo a afastar 
o terrorismo da região.

 De forma virtual, devido à pandemia 
do coronavírus, os 15 chefes de Esta-
do e de Governo da SADC testemu-
nharam assunção da presidência da 
organização por parte do presidente 
moçambicano Filipe Nyusi. “Peran-
te todos vós, aceito o mandato de 
Presidente em exercício da SADC, 
que acaba de me ser confiado nesta 
memorável 40ª Sessão Ordinária da 
nossa Cimeira Virtual, com muita 
humildade, mas com elevado senti-
do de responsabilidade e de missão”, 
disse Nyusi, tendo de seguida se 
comprometido a cumprir com abne-
gação o seu mandato, contando com 
o apoio de todos para garantia do su-
cesso. A cerimónia, que marcou a to-
mada de posse, contou com a presen-
ça dos dois antigos chefes de Estado 
moçambicanos, Joaquim Chissano e 
Armando Guebuza e membros do 
governo.  
Com o lema “SADC: 40 anos cons-
truindo a paz e segurança, promoven-
do o desenvolvimento e resiliência 
face aos desafios globais”, Nyusi espe-
ra dar resposta aos vários problemas 
que afectam os Estados membros, 
dentre eles o terrorismo que se abate 
sobre Moçambique e que se apresen-
ta como uma ameaça regional. 
Há necessidade, segundo Nyusi, de 
reforçar a coesão e cooperação entre 
os Estados membros da Comunida-
de, na prevenção e combate ao crime 
transfronteiriço, com incidência para 
o terrorismo, nas suas mais variadas 
formas e manifestações. Igualmente 
espera mitigar os efeitos socioeco-
nómicos da Covid-19, bem como a 
adopção de uma estratégia de apoio 
e solidariedade recíprocos na candi-
datura a organizações internacionais, 
como forma de promover a participa-
ção de nacionais dos Estados Mem-
bros da região em fóruns internacio-
nais. 
Na agenda da Covid-19, apelou a 
esforços adicionais no combate, uma 
maior solidariedade, acção coordena-
da e concertada como organização e 
Estados que partilham um destino e 
futuro comuns. É em função destes 
resultados que ficou agendada para 
Março de 2021, a realização do pri-
meiro fórum económico da SADC e 
seus parceiros no formato presencial 
em Maputo, enquanto se prepara a 
passagem da presidência para o Ma-
lawi, em Agosto do mesmo ano.   
Ficou claro para Nyusi que as discus-
sões em torno dos pontos da agenda 
evidenciaram a importância da paz e 
desenvolvimento, o que permite defi-
nir estratégias sobre a melhor forma 

Nyusi leva agenda de terrorismo 
à presidência da SADC

de atingir o desenvolvimento susten-
tável, bem como sobre a criação de 
resiliência, face aos fenómenos regio-
nais e globais da actualidade.
Sublinhou que a agenda regional está 
alinhada com o objectivo da consti-
tuição de uma zona de comércio livre 
e que caminhe para uma união adua-
neira e um mercado comum, facto 
que pode tornar a região mais atracti-
va para os investimentos.  
“A perspectiva de um mercado da 
SADC, num contexto da globali-
zação, lança bases sustentáveis para 
uma sincronização e harmonização 
dos projectos de industrialização e 
infra-estruturas, que permitam o 
acréscimo de valor aos nossos produ-
tos primários, a diversificação da base 
económica e das exportações, assim 
como a gestão sustentável dos recur-
sos hídricos”, disse.
Por estas razões todas, prossegue, o 
processo de integração continuará a 
colocar no epicentro os agricultores 
rurais, tendo como escopo o alívio à 
pobreza, passando por maior autono-
mia na produção alimentar.
Seria desejável, no entender de Nyusi,  
a consolidação de pólos de competiti-
vidade no quadro da SADC, diluin-
do-se a segmentação de mercados 
nacionais, eliminando a duplicação 
redundante de infra-estruturas, evi-
tando a concorrência desnecessária e 
enclaves económicos isolados a favor 
de uma região mais interdependente, 
mais coesa, menos assimétrica, e mais 
alinhada nos planos de desenvolvi-
mento de cada Estado membro.
John Magufuli, presidente da Tanzâ-
nia, que assumiu a última presidên-
cia, disse que durante a sua liderança 
a SADC conseguiu atingir certos 
patamares em questões políticas, se-
gurança, boa governação, e integra-
ção regional. Reconheceu a existência 
de alguns focos de preocupação em 
Moçambique e na República De-
mocrática do Congo, e espera que a 
nova presidência consiga encontrar 
soluções.   

A cimeira virtual de Maputo coinci-
diu com as celebrações dos 40 anos 
da criação da organização, o que le-
vou a Secretária Executiva, Stergo-
mena Tax, a anunciar a conclusão da 

formulação de um mecanismo que 
visa honrar os fundadores da SADC 
como forma de preservar e promover 
a história. Comunicou a conclusão 
da visão 2050 da SADC e do Plano 
Estratégico Indicativo de Desenvol-
vimento Regional (RISDP) 2020-
2030, instrumentos que vão nortear a 
direcção estratégica da região.
No que diz respeito à cooperação 
para a paz e segurança, disse que a 
SADC continua a reforçar a paz e a 
estabilidade, bem como a democracia 
e a boa governação. Assinalou que o 
secretariado realizou uma avaliação 
das ameaças emergentes à seguran-
ça na região, tendo constatado que, 
embora o panorama da segurança na 
região da SADC permaneça estável, 
existem áreas que requerem reforço 
como é o caso do terrorismo e a segu-
rança cibernética; crime organizado 
transnacional; alterações climáticas 
e situações de desastres; governação 
e democracia; e questões transversais. 
Sem revelar quais a secretária execu-
tiva apontou que as recomendações 
propostas para enfrentar as ameaças 
emergentes foram consideradas na 
cimeira da Troika do Órgão, realizada 
a 14 de Agosto último. No entanto, 
garantiu que será dada prioridade à 
implementação de medidas visando 
combater ao terrorismo, ataques vio-
lentos e crimes cibernéticos; comba-
ter aos efeitos adversos das alterações 
climáticas; e mitigar a interferência 
externa, o impacto de notícias falsas 
e o abuso dos meios de comunicação 
social, especialmente nos processos 
eleitorais.
No domínio da integração, Tax as-
sinalou que, apesar da agenda da 
integração regional ter progredido, 
ainda há muito trabalho por fazer, 
sublinhando que as estruturas das 
economias da SADC não foram di-
versificadas, o que está aliado a um 
sector industrial baseado em recursos 
naturais e na exportação de produtos 
não transformados.
A avaliação feita pelo secretariado 
acerca do estágio da industrialização 
na região indica que o comércio to-
tal Intra-SADC, que era de 19,3% 
em 2018, é significativamente me-
nor em comparação com outras re-
giões como a Ásia (30%) e a União 
Europeia (60%). Estas observações, 

apontam para a necessidade urgente 
dos estados-membros melhorarem a 
competitividade, transpondo as limi-
tações a nível da oferta, incluindo o 
reforço da cooperação em matéria de 
conectividade transfronteiriça, forne-
cimento e partilha de energia, elimi-
nando as barreiras não tarifárias que 
continuam a constituir um obstáculo 
ao bom fluxo das mercadorias. Igual-
mente apontou para a necessidade de 
ratificação e implementação do Pro-
tocolo da SADC sobre a Indústria, 
como um instrumento importante 
para a promoção de uma economia 
regional industrializada e globalmen-
te competitiva.

Um barril de pólvora
O analista de relações internacionais, 
Muhamad Yassine, disse que, apesar 
do bloco regional ter sido considera-
do, nos últimos 15 anos, como estan-
do fora de conflitos políticos e milita-
res, a verdade revela que nos últimos 
tempos se transformou num barril 
de pólvora. É opinião de Yassine que 
esta situação coloca a presidência de 
Moçambique numa situação com-
plexa, pois para resolver as questões 
de terrorismo que assolam o país terá 
que ter em conta os protocolos e tra-
tados bem como consultar a troika do 
órgão de paz e segurança de modo 
que se encontre uma saída airosa. 
Anotou que formalmente Moçam-
bique ainda não solicitou uma inter-
venção da SADC, talvez por questões 
de soberania, mas disse sentir que 
ainda não se esgotaram os mecanis-
mos internos. Falou da relevância de 
se promover uma pacificação com as 
populações para depois se isolar os 
terroristas. Segundo Yassine, não há 
guerra que se resolva sem diálogo e 
conhecimento, pois os motivos quan-
do não se conhecem alastram a guer-
ra, a fome e deslocados. O Presidente 
da República, de acordo com Yassine, 
disse, semana finda, “que estamos em 
estado de guerra” e questiona o por-
quê de não accionar os mecanismos 
para comunicar isto à Assembleia da 
República. Citou também o ministro 
do Interior, Amade Miquidade, que 
fez menção que estamos diante da 
guerrilha e referiu que “não se ganha 
uma guerra de guerrilha com a tropa 
convencional”. Nestes termos, acres-

centa o protocolo da SADC, veda 

intervenção onde há mercenários.   

 

Oportunidade ímpar
A pesquisadora do Centro de Es-

tudos Estratégicos e Internacionais 

da Universidade Joaquim Chissano, 

Edna Sidumo, entende que o lema 

escolhido por Moçambique para a 

presidência da SADC vem conjugar 

com o facto de ter assumido um lugar 

no Conselho de Defesa e Seguran-

ça da União Africana. Assim, tem, 

agora, uma nobre oportunidade de 

liderar um processo baseado na expe-

riência que está a ter em Cabo Delga-

do para mobilizar países vizinhos na 

adopção de melhores estratégias que 

podem ser desenvolvidas para lidar 

com aquela situação.

Sublinhou que a SADC, tal como 

Moçambique, ainda não tem uma 

estratégia contra o terrorismo, e esta 

presidência pode ser extremamente 

útil para dinamizar um processo que 

tenha esta finalidade. O terrorismo 

pode se alastrar para outros países vi-

zinhos e é preciso que daqui em dian-

te haja uma forma regional de lidar 

com o assunto.

Segundo a pesquisadora, embora seja, 

talvez, muito frustrante para os paí-

ses e cidadãos que pensam que deve 

haver uma acção urgente em Cabo 

Delgado, há que perceber que há um 

processo negocial para o uso de ar-

mas, tendo em conta que a SADC 

não tem uma força armada. 

Entende que enquanto decorrem 

esses processos visando uma reacção 

em bloco pode se indo promover ac-

ções de forma individual, tal como 

Moçambique fez ao pedir apoio in-

dividualizado aos seus vizinhos. Re-

conhece Sidumo que se trata de um 

processo complexo e, apesar de não 

ser especialista em assuntos de segu-

rança, aponta que o terrorismo não é 

uma ameaça de fácil solução. 

Por outro lado, a Nova Democracia 

(ND) felicitou o estado moçambi-

cano pela presidência assumida na 

SADC e diz esperar que esta seja 

uma oportunidade para mobilizar 

uma acção regional pela paz em Cabo 

Delgado e contribuir para o debate 

aberto sobre a organização que que-

remos: uma SADC em paz, solidária, 

coesa, interligada e integrada. Num 

comunicado de imprensa, aquele par-

tido entende que é urgente que haja 

uma reflexão em torno da SADC 

que pretendemos, bem como a pos-

sibilidade de transforma-la num ins-

trumento de paz e desenvolvimento 

comunitário. Isto porque, acrescenta, 

nos actuais moldes, anda distante dos 

seus povos, o comprometimento com 

a democracia e os direitos humanos 

é tão raro ao nível do bloco quanto 

o apoio mútuo em questões de paz e 

segurança, minando a relação cons-

trutiva com a sociedade civil dos Es-

tados membros.

“As políticas e acções da SADC, 

longe de perseguir os seus objectivos 

fundacionais, mostram-se inoperan-

tes denunciando a ausência de coe-

são”, sublinha a ND. 

Nyusi assume presidência da SADC e promete combater terrorismo e promover autonomia na produção alimentar.
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Quando, na semana pas-
sada, o SAVANA estava 
a caminho das bancas, 
o chamado Comando 

Operativo das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) falava à impren-

sa, em Maputo, sobre a situação de 

Cabo Delgado. Pela primeira vez, o 

ministro da Defesa tinha palavra e 

deixava de ser fauna acompanhante 

só para fotografia. Mas Jaime Neto, 

um comissário político da Frelimo 

transformado em ministro, pare-

cia estar a falar sobre uma outra 

província num outro país que não 

fosse Cabo Delgado, no norte de 

Moçambique. 

Naquela que foi também a primeira 

conferência de imprensa dos minis-

tros da Defesa e do Interior, com 

direito a perguntas de jornalistas, 

três no máximo, disse que os terro-

ristas não controlam nenhum lugar 

da Mocímboa da Praia, em resposta 

a uma pergunta de jornalistas que 

insistiram em querer saber se os 

insurgentes controlavam Mocím-

boa da Praia, parte do distrito ou 

alguma outra região da província de 

Cabo Delgado.

“Neste momento [tarde de quinta-

-feira], os terroristas não controlam 

lugar nenhum. Têm áreas onde eles 

se encontram. Combateram na 

Mocímboa da Praia. A nossa força 

resistiu e nós estamos a tomar me-

didas para inspecionar a área e ver 

se existe ou não outra gente porque 

o que aconteceu, como nós disse-

mos, os terroristas introduziram-

-se na vila de Mocímboa da Praia, 

disfarçados em cidadãos normais”, 

respondeu.

Mas a resposta do ministro foi uma 

grande surpresa, pelo menos, para 

aqueles que seguem, atentamente, a 

situação de Cabo Delgado.

É que, quando o ministro fazia o 

seu discurso à imprensa, a situação 

de Mocímboa da Praia ainda era 

crítica. Aliás, a própria conferên-

cia de imprensa foi vista como a 

forma que o Comando Operativo 

das FDS encontrou para abafar os 

relatos sobre a situação caótica da 

Mocímboa.

Não foi por acaso que o ministro 
Neto pediu que não se difundissem 
imagens chocantes de “jovens tom-
bados ao serviço da pátria”.
Uma semana depois, ainda não há 

normalidade naquele estratégico 

distrito, agora às moscas. Até quar-

ta-feira desta semana, Mocímboa 

continuava, praticamente, fechada 

ao trânsito pela Estrada Nacional 

Número 380, a principal via que 

liga Pemba, a capital provincial, ao 

extremo norte, o distrito de Palma, 

que é o centro das operações petro-

líferas.

A maioria dos mais de 80 camiões 

que estavam retidos durante mais 

de uma semana no distrito de Mue-

da, por exemplo, acabaram por re-

tornar à sua procedência, locais 

como Pemba, Nampula ou Nacala. 

Os camiões transportavam, entre 

vários bens, produtos alimentares 

e material de construção para as 

operações de gás em Palma, como 

pedra brita extraída nas pedreiras de 

Montepuez.

Na noite desta quarta-feira, apenas 

11 é que permaneciam na vila de 

Mueda. A ligação entre Pemba e 

Palma continua só por vias alterna-

tivas. Conforme reportamos na edi-

ção passada, o percurso era Pemba, 

Montepuez, Mueda (passando por 

Namawa, terra natal do presidente 

Filipe Nyusi), Nangade, Pundanhar 

e só depois para vila de Palma.

Mas é uma via sinuosa. Além de ser 

de terra batida, em Pundanhar, um 

Posto administrativo de Palma, a 

via passa debaixo de uma mata cer-

rada, sendo impossível a passagem, 

por exemplo, de camiões contento-

rizados.

Igualmente, Mocímboa e Palma 

continuam às escuras, uma vez que 

os técnicos da Eletricidade de Mo-

çambique não têm acesso à região 

que, praticamente, continua isolada.

Há mercenários, sim
Uma outra afirmação, algo atrapa-

lhada, de Jaime Neto, um antigo 

primeiro secretário da Frelimo na 

província de Sofala, foi a recusa da 

existência de mercenários, no teatro 

operacional norte.

“Bom, o Estado moçambicano ain-

da continua forte para combater o 

terrorismo em Moçambique. Neste 

momento, o apoio que o Estado 

moçambicano solicitou é a vigilân-

cia nas fronteiras para não deixar 

entrar bandidos no nosso território. 

No combate, estão os moçambica-

nos e com muito orgulho estamos 

a travar esta luta”, disse Jaime Neto.

Era o ministro da Defesa do país, 

simplesmente, a faltar à verdade. 

Descaradamente. Se não é para levar 

a sério o que a imprensa, incluindo 

o SAVANA, têm reportado sobre a 

presença de mercenários em Cabo 

Delgado, havia que, pelo menos, se 

lembrar que o próprio dono da Dyck 
Advisory Group (DAG) já assumiu 

estar envolvido no negócio que se 

quer secreto sobre a guerra do norte 

de Moçambique.

O coronel Lionel Dyck, um velho 

amigo de Maputo, descrito em 

meios restritos como um dos menos 

qualificados coronéis da guerra mo-

derna, até reconheceu o poderio de 

um inimigo que, segundo ele, está 

organizado, motivado e bem equi-

pado. 

“Acredito que fomos bem-suce-

didos em retardar o seu avanço, 

mas esta guerra está longe de estar 

vencida. Temos que iniciar um pro-

grama de seleção e treinos imedia-

tamente, para que possamos levar 

homens bons para o campo e levar 

a luta de volta ao inimigo tanto pelo 

ar como no solo. Também preten-

demos aproximar a nossa base de 

operações de Mocímboa da Praia, 

que foi atacada recentemente pelos 

rebeldes”, admitiu.

“Algumas das atrocidades come-

tidas são diferentes de tudo o que 

eu já vi antes e já vi muitas guer-

ras, em muitos lugares diferentes. O 

massacre que se seguiu ao ataque ao 

Posto Policial de Quissanga envol-

veu a mutilação de corpos, o corte 

de membros e acreditamos que os 

agressores comeram algumas partes 

do corpo. Apesar dessa barbárie, o 

inimigo está organizado, motivado 

e bem equipado. Se não chegar-

mos a esse ponto, ele se espalhará, 

rapidamente, para o sul e será uma 

catástrofe para toda a região”, acres-

centou.

Na mesma entrevista, Lionel Dyck 

também reconheceu que as Forças 

Armadas de Defesa de Moçam-

bique não estão preparadas e tem 

poucos recursos para enfrentar a 

guerra de Cabo Delgado.

Mas a capacidade da DAG conti-

nua a ser colocada em causa. 

De acordo com fontes próximas da 

operação, a DAG não tem meios à 

altura da insurgência moçambicana.

Os helicópteros usados no terre-

no são descritos como velhos. Por 

exemplo, o helicóptero abatido pe-

los insurgentes, em Abril, teria sido 

atingido por armas ligeiras.

Uma outra aeronave de vigilância 

tombou em circunstâncias também 

duvidosas. Para além de velhos, 

os helicópteros podem não ser os 

mais adequados para a operação, 

sendo várias as vezes que tiveram 

de interromper as operações para 

ir reabastecer em Pemba, a capital 

provincial.

No combate ao Porto da Mocím-

boa, por exemplo, a DAG teve um 

desempenho miserável e, 15 minu-

tos depois, teve de interromper os 

bombardeamentos para ir reabaste-

cer em Pemba.

Diferentemente da Wagner, a DAG 

está ausente em terra, operando 

apenas no ar, com menos de 30 ho-

mens e uma capacidade limitada na 

recolha de informações.

Igualmente, reporta-se falta de 

coordenação com as tropas moçam-

bicanas. No último mega ataque a 

Mocímboa, por exemplo, este mês, 

um grupo de militares terá sido re-

gado por mercenários em missão 

de bombardeamento, por os terem 

confundido com os insurgentes, eles 

que também vergam fardamento 

das FDS para penetrar no terreno 

do inimigo.

As nossas fontes não acreditam que 

a DAG mude, radicalmente, o curso 

da guerra em Cabo Delgado. 

Mas, enquanto a sua empresa não 

consegue conter a insurgência, uma 

coisa é certa: Lionel Dyck está a 

facturar num negócio de guerra 

cujos frutos são repartidos com eli-

tes de Maputo.

Traição nas FDS?
Uma das queixas que nos chega 

com insistência, nos últimos tem-

pos, tem que ver com possíveis trai-

ções no seio das FDS.

Acredita-se haver, na corporação, 

informantes dos insurgentes. Algo 

curioso é que muitas das incursões 

dos insurgentes são antecedidas por 

reabastecimentos das posições das 

FDS, incluindo em armamento. É 

por isso que os insurgentes depois 

conseguem assaltar diverso arma-

mento, incluindo até viaturas das 

FDS e diverso fardamento militar.

“Quando há novo militar, eles en-

tram e assaltam”, referem.

Da mesma forma que os insurgen-

tes parecem ter, em primeira mão, 

informação das contra-ofensivas 

das FDS. É assim que conseguem 

“bloquear” as portas de entrada, 

como foi no último ataque a Mo-

címboa, quando os insurgentes 

tomaram também Ouasse como 

forma de impedir a vinda de um re-

forço que iria a Mocímboa a partir 

de Mueda, onde fica o maior quar-

tel da região norte do país.

Mas também reporta-se incom-

preensíveis atrasos nas respostas das 

FDS a algumas das investidas das 

FDS.

Nos últimos dias, mais de cinco 
dezenas de militares foram envia-
dos para Cabo Delgado, ao mesmo 
tempo que várias urnas chegavam 
a Maputo vindos do teatro opera-
cional norte
De resto, a conferência de imprensa 

da quinta-feira da semana passada 

fica marcada por ser a primeira apa-

rição em que o ministro da Defesa 

foi protagonista.

Tal aconteceu depois de altos ofi-

ciais militares terem se queixado  

de marginalização na guerra contra 

o “terrorismo” de Cabo Delgado, 

assunto que, por colocar em causa 

a soberania nacional, é da alçada 

do Ministério da Defesa, mas que 

sempre teve como protagonista o 

Ministério do Interior, através do 

ministro Amade Miquidade e do 

comandante-geral da Polícia da 

República de Moçambique (PRM), 

Bernardino Rafael.

Algo é certo: a situação de Cabo 

Delgado está longe das versões mi-

nisteriais, que parecem ser apenas o 

desejo dos seus autores… na verda-

de de todos os moçambicanos.  

A aparição dos dois ministros, 24 
horas depois dos acontecimentos 
da Mocímboa da Praia, foi aplaudi-
da em círculos críticos, mas faltou 
serem mais assertivos em relação a 
realidade no terreno.

Por um lamentável erro na selecção da imagem, na última edi-

ção do jornal, publicámos a fotografia do jornalista Luís Le-

mos ilustrando o anúncio necrológico de Francis Christie, a 

partir de uma foto em que apareciam ambos num convívio na 

Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Pelo falha cometida, as nossas desculpas ao jornalista L. Le-

mos, à família de Frances Christie e a todos os nossos os leito-

res induzidos em erro.

A Direcção Editorial

Cabo Delgado 

As versões ministeriais 
Por Armando Nhantumbo

Luís Lemos

Amade Miquidade e Jaime Neto são os rostos da guerra de palavras sobre o 
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III. Responsabilidade da Direcção Geral pelas Demonstrações 
FinanceirasA Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e correcta apresentação das demon-

-
--
-

IV - Relatório Técnico da Conta Anual
4.1. Enquadramento Económico

4.1.1 Economia Global --
--

-
4.1.2 Economia Regional -

-
4.1.3 Economia Nacional

-

-

-
--

4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS

-
-
--

4.2.1 Inscrições -
16.535  85.093 -

10.468 

-
10.102 palestras com a participação de 41.916

63,7% e 103%

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)

12.831 105.577
13.655  180.877correspondentes a 93,97% e 58,4%

-
 55% --

58,4%, onde se destacaram as del-

-
12.467

96.832
2,9% e 9,0%,

56.439 e 487.279
57.335 e 688.166

98.4% e 70,8%

118.024 1.552.159
45.692 440.882

38,7% 28,4%

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS)

2.781
1.638 169,8% -

 23.182 3.997 -lente a 17,2%

2.694 -
 4.198activos na ordem de 3,2% e 2,4%

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP) -
 13.875 -

217,4%sistema de 6.383

-nio em 308,5%, tendo sido inscritos 49.019 dos 12.000
49.019 20,1% 9.859

11.562  4.164acréscimo de inscritos e de activos na ordem de 20,0% e 8,3%,

4.2.2 Abertura de Direcções e Representações Distritais

11 23 Direcções 
45

4.2.3 Prova Anual de Vida

-
83.143

80.940 2 203

--
4.2.4 Conclusões do Estudo Actuarial

--
--

4.2.5 Medidas de Reforma
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-

-

4.2.6 Medidas de Contenção

-
4.3 Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19 -

-

-

4.4.2  Despesas 

4.4.2.1 Despesas Técnicas com Prestações

4.4.2.2 Despesas Administrativas

4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício -
4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas -
4.4.2.5 Provisões do exercício

4.4.3 Investimentos -
a) Despesas de Capital Produtivo

b) Despesas de Capital de funcionamento

4.4.4 Resultados Líquidos

--

--
-

-
4.4 Principais Indicadores 
4.4.1 Receitas --

-

Relatório do Auditor Independente
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VI – Demonstrações Financeiras

VI.i. Balanço

Balanço em 31 de Dezembro de 2019   

     Valores em Meticais  
  Notas                          2019                    2018  
Activos       
Caixa 7.2 30.759           312.962 
Bancos 7.2 25.389.318.850   22.639.416.054 
Contribuições e Adicionais a depositar 7.2 0                           - 
Contribuintes 7.3 2.598.856.790   3.329.753.546 
Devedores p/ Rendimentos e Amortizações 7.4 225.381.005      227.695.108 
Devedores p/ Prestações a Pagar a Beneficiários 7.5 0     94.986.982 
Devedores p/ Prestações a repor ou a reembolsar 7.6 0              2.041 
Outros Devedores 7.7 520.103.877 395.873.667 
Existências  7.8 432.890                   - 
Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo 7.9 8.226.903.881 8.443.580.075 
Imobilizações Financeiras 7.10 11.412.850.026  6.708.235.599 
Despesas Antecipadas 7.11 23.771.499 12.693.530 
    48.397.649.577 41.852.549.565 
Passivo       
Despesas c/ População Activa - Prestações a pagar 7.12 49.204.593         111.761.763 
Despesas com Pensões – Prestações a pagar 7.13 94.933.335           30.718.963 
Despesas c/ Subsídio p/Morte - Prestações a pagar  7.14 50.345.790           29.267.265 
Despesas com Acção Sanitária e Social 7.15 2.020.928             2.406.785 
Prestações em Prescrição 7.16 44.031.552           46.496.413 
Sector Público Estatal 7.17 33.361.782          64.205.312 
Fornecedores 7.18 10.903.969            9.612.362 
Empréstimos Obtidos 7.19 71.649.015 -  
Adjudicatários Com Cauções 7.20 1.706.620            2.152.140  
Outros Credores 7.21 71.705.763          42.361.629 
INSS - Contribuições e Adicionais 7.22 2.598.859.562     3.329.912.136 
Receitas Antecipadas 7.23 212.351               160.159 
    3.028.935.260       3.669.054.926 
Situação Líquida       
Reservas  7.25   
Reserva do Ramo de Doença    828.751.334        610.001.138 
Reserva do Ramo de Morte                1.368.794.509      1.185.555.144 
Reserva do Ramo de Pensões              10.049.084.486       8.650.862.539 
Reserva Geral do Sistema   16.421.842.068   10.438.617.827 
    28.668.472.397   20.885.036.648 
RESERVAS DE CAPITAL       
Para Edifícios e Outras Construções   43.027.629          43.027.629 
Para Equipamento Industrial   -67.676 - 67.676 
Para Material de Transporte   530.923               530.923 
De Excedente de Revalorização   1.640.765.716     1.640.765.716 
    1.684.256.592    1.684.256.593 
Resultados Transitados   7.830.765.649     7.783.435.749 
    41.212.429.898   34.021.783.916 
Resultados Líquidos de Exercício   7.185.219.679     7.830.765.649 
    7.185.219.679     7.830.765.649 
Total do Passivo e da Situação Líquida   48.397.649.577   41.852.549.565 

VI.ii. Demonstração de Resultados

    

  
 

Notas  
    

 Contribuições do regime   7.26         10.964.691.670         10.016.395.122 
 Outras receitas   7.27           3.262.434.637           4.107.314.229 

    
      

 Prestações do Regime   7.28           4.940.440.992           4.031.018.328 
 Despesas Administrativas   7.29           2.323.943.112           2.032.086.689 
 Amortizações e reintegrações de Exercício   7.30               490.032.550               548.754.018 
 Provisões do Exercício   7.31                 39.114.936                   2.652.540 

 Resultados correntes do Exercício             6.433.594.717           7.509.197.776 
 Resultados Extraod. Exercício (Líquidos)   7.32               649.743.134                 66.559.849 
 Resultados Imputáveis a Exerc. Anter (Líquidos)   7.33               101.881.828               255.008.022 
        

 Resultados Líquidos do Exercício   7.34  
 

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

 

 
Mapa de Fluxos de Caixa – Exercício de 2019 2019 2018 

Fluxo de caixa de actividades operacionais     
Resultado Líquido 7.185.219.679 7.830.765.649 
Variação do activo     
     Diminuição/aumento de contas a receber     
Contribuintes 730.896.756 -2.009.797.794 
Devedores p/ Rendimentos e Amortizações 2.314.103 286.925.542 
Devedores p/ Prestações a Pagar a Beneficiários 94.986.982 -95.455 
Devedores/ Prestações a repor ou a reembolsar 2.041 - 
Outros Devedores -124.230.210 -321.181 
     Diminuição/aumento de existências -432.890 - 
     Diminuição/aumento de outros activos correntes e Despesas 
Antecipadas -11.077.969 -1.649.263 
Variação do Passivo     
     Aumento/diminuição de contas a pagar     
Despesas c/ População Activa - Prestações a pagar -62.557.170 21.424.845 
Despesas com Pensões 64.214.372 7.217.093 
Despesas c/ Subsídio p/Morte - Prestações a pagar  21.078.524 17.802.353 
Despesas com Acção Sanitária e Social -385.857 1.784.923 
Prestações em Prescrição -2.464.861 -2.965.324 
Sector Público Estatal -30.843.529 30.376.012 
Fornecedores 1.291.607 -28.875.428 

 71.649.015 - 
Outros Credores 29.344.134 -139.930.290 
INSS - Contribuições e Adicionais -731.052.575 2.009.797.794 
     Aumento/diminuição de deferimentos e outros passivos correntes 52.193 - 
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 7.238.004.345 8.022.459.475 

Fluxo de caixa de actividades de investimento     
Imobilizações Financeiras -4.704.614.427 -1.034.686.847 
Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo 216.676.194 199.564.537 

Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -4.487.938.233 -835.122.310 
Fluxo de caixa de actividades de financiamento     

Adjudicatários com Cauções -445.520 - 
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento -445.520 - 
Fluxo de caixa total das operações, investimento e financiamento 2.749.620.592 7.187.337.165 

Variação da caixa e seus equivalentes 2.749.620.592 7.187.337.165 
Variação da caixa e seus equivalentes no início do período 22.639.729.016 15.452.391.851 
Variação da caixa e seus equivalentes no final do período 25.389.349.609 22.639.729.016 

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

DESIGNAÇÃO  EXERCÍCIO 
(N)  

 EXERCÍCIO 
(N-1)  VARIAÇÕES  

  2019 2018  PARA +   PARA -  
ACTIVO         
GRUPO I         
DISPONIBILIDADES         
Caixa           30.759           312.962               -          282.203  
Depósitos à ordem    7.599.670.540     7.478.575.943       121.094.598              -  
Depósitos com Aviso Prévio              -               -               -              -  
Depósitos a Prazo   20.218.661.100    17.663.343.759     2.555.317.341              -  
Contribuições e Adicionais a Depositar              -               -               -              -  

    27.818.362.399    25.142.232.664     2.676.411.939          282.203  
CRÉDITOS A CURTO PRAZO         

Contribuintes    2.598.859.562     3.329.756.318               -    
730.896.756  

Devedores p/Rendime. Amort.      225.381.005       227.695.108               -        2.314.103  
Deved p/Presta.Pagar a Beneficiários              -        94.986.982               -       94.986.982  
Deved p/Prest.Rap ou a Reemb.              -             2.041               -            2.041  
OutrosDevedores      854.238.904       646.605.422       207.633.482              -  
DespesasAntecipadas       45.814.346        33.221.854        12.592.492              -  

     3.724.293.818     4.332.267.726       220.225.974     828.199.883  
EXISTÊNCIAS         
Mercadorias          432.890               -           432.890              -  

           432.890               -           432.890              -  

TOTAL DO GRUPO I   31.543.089.107    29.474.500.390     2.897.070.803     828.482.085  
GRUPO II         
CRÉDITOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS         
Imobilizações Financeiras   12.316.193.508     7.589.214.557     4.726.978.951              -  
Imobilizações Córporeas    7.062.314.155     6.063.031.602       999.282.552              -  
Imobilizações Incorpóreas       95.271.411       167.749.582               -       72.478.171  

Imobilizações em curso    2.565.615.056     3.407.339.259               -    
841.724.202  

Custos Plurienais       18.587.312         7.107.152        11.480.159              -  
TOTAL DO GRUPO II   22.057.981.442    17.234.442.153     5.737.741.662     914.202.374  
TOTAL DO ACTIVO   53.601.070.549    46.708.942.542     8.634.812.465  1.742.684.459  

DESIGNAÇÃO 
 EXERCÍCIO(N)   EXERCÍCIO(N-1)   VARIAÇÕES  

2019 2018  PARA+   PARA-  
PASSIVO         
GRUPO I         
DÉBITO A CURTO PRAZO         
  Desp. c/Pop. Activa – Prest. Pagar       49.204.593       111.761.763               -       62.557.170  
  Desp. com Pensões       94.933.335        30.718.963        64.214.372              -  
  Desp. c/Sub. Morte Prest. A Pagar       50.345.790        29.267.266        21.078.524              -  
  Despesas c/Acção Sanitária Social        2.020.928         2.406.785               -          385.857  
  Prestações em Prescrição       44.031.552        46.496.413               -        2.464.861  
  Sector Público Estatal       33.361.782        64.205.312               -       30.843.529  
  Fornecedores       10.903.969         9.612.362         1.291.607              -  
  Adjudicatários com Cauções        1.706.620         2.152.140               -          445.520  
Empréstimos Concedidos       71.649.015          71.649.015    
  Outros Credores       71.705.763        42.361.629        29.344.134              -  
  Contrib. e Adicionais a Receber    2.598.859.562     3.329.912.136               -      731.052.575  
TOTAL DO GRUPO I    3.028.722.910     3.668.894.768       187.577.653      827.749.511  
GRUPO II         
  Amortizações Reintegrações    1.514.884.052     1.201.647.520       313.236.532              -  
TOTAL    1.514.884.052     1.201.647.520       313.236.532              -  
RECEITAS ANTECIPADAS         
  Receitas Antecipadas          212.351           160.159            52.193              -  
           212.351           160.159            52.193              -  
SITUAÇÃO LÍQUIDA         
  Provisões    3.688.536.919     3.654.745.457        33.791.462              -  
  Reservas do Sistema   28.668.472.397    20.885.036.648     7.783.435.749              -  
  Reservas de Capital    1.684.256.593     1.684.256.593               -              -  
  Resultados Transitados    7.830.765.649     7.783.435.749        47.329.900              -  
  Resultados Líquidos    7.185.219.679     7.830.765.649               -      645.545.970  
TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA   49.057.251.236    41.838.240.096     7.864.557.110      645.545.970  
TOTAL DO GRUPO II   50.572.347.639    43.040.047.774     8.177.845.835      645.545.970  
          
TOTAL DO PASSIVO + SITUAÇÂO 
LÍQUIDA   53.601.070.549    46.708.942.542  8.365.423.488    1.473.295.481  

          

VII - Notas às Demonstrações Financeiras
7.1 Políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados

(a) Custo histórico -
(b) Débitos e Créditos em moeda externa

(c) Imobilizações Financeiras --
(d) Activo Imobilizado Corpóreo --
(e) Activo Imobilizado Incorpóreo

(f) Amortizações -

g) Existências

(h) Receitas de Contribuições -
(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)

7.2 Disponibilidades

7.3 Contribuintes

--
7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações

-

7.6 Devedores por Prestações a Repor ou a Reembolsar -
7.7 Outros Devedores

Adiantamento ao Pessoal             26.588.499 24.845.295 
Saneamento 2.032.728 2.177.284 
Ministério Trabalho, Emprego Segurança Social - - 
Delegações                          102.033.110 126.857.853 
Alienação de Viaturas               9.368.872 6.370.850 
Outros Devedores Diversos  714.215.696 486.354.140 

Provisão p/Devedores Diversos -334.135.028 -250.731.756 

7.8 Existências

--
7.9 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo -

-
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Imobilizado Valores em Meticais 

Custos 2019 Novas  
Aquisições 

Abates/AR  Reclassificações 
/ajustamentos Transf. 2018 

directa 

Terrenos e recursos Naturais 386.139 190.950                    -                     -                          -  195.189 
Edifícios e outras construções 5.998.381.519 9.850.000                    -                     -  869.259.322 5.119.272.197 
Material de Transporte 504.356.602 51.045.784                    -                     -  75.026.632 378.284.186 
Equip. Admin. e Mob. Diverso 505.289.689 21.765.389                    -                     -  10.555.310 472.968.990 
Outros Bens Imobilizados 40.814.239 3.487.931                    -                     -                          -  37.326.308 
Software - SISSMO 95.271.411 70.000.000 142.478.171                    -                          -  167.749.582 
Estudos e consultorias 13.085.965 8.984.677 50.883.445                    -  28.654.634 54.984.731 
Custos Plurianuais 18.587.312 24.116.805 12.636.645                    -                          -  7.107.152 
Imobilizações em Curso 2.565.615.057 324.270.370                    -  -182.498.674 -983.495.898 3.407.339.259 

Total Bruto 9.741.787.933 513.711.906 205.998.261 (*) -182.498.674 -954.841.264 9.645.227.594 

    
    

Amortizações Acumuladas 2019 
Amortizações do Abates/ Reclassificações 

/ajustamentos 
  2018 

Exercício AR directa     

Edifícios e outras construções 787.148.805 120.169.611                         -  29.202.244   637.776.950 
Material de Transporte. 386.007.755 100.170.616                         -                          -    285.837.139 
Equip. Admin e Mobiliário 
Diverso 318.671.089 60.429.238                         -                          -    258.241.851 

Outros Bens Imobilizados 23.056.403 3.264.824                         -                          -    19.791.579 
Amortização directa 
(403.&.405) -                         -  205.998.261                         -    - 

Total de Amortizações 29.202.244   1.201.647.519 

    490.032.550       

Total líquido 8.226.903.881       8.443.580.075 

 

7.10 Imobilizações Financeiras

-
IMOBILIZAÇÕES 

FINANCEIRAS 

 Valores em Meticais  

Valor 
Reavaliado 

2019 

 Valor ao custo 
histórico 2019  

 Valor Reavaliado 
2018  

 Valor ao custo 
histórico 2018  

Sub-Total 12.316.193.508 9.175.827.389  7.589.214.557  5.470.207.329  

Provisão p/ Imobilizações 
Financeiras 
Total Líquido 11.412.850.026  9.166.644.189     6.708.235.599  5.470.207.329  

 

7.11 Despesas Antecipadas -
7.12 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar -
7.13 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar

-
7.14 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar

-
7.15 Despesas com Acção Sanitária e Social

-
7.16 Prestações em Prescrição

7.17 Sector Público Estatal

7.18 Fornecedores

7.19 Empréstimos Obtidos -
7.20 Adjudicatários com Cauções --
7.21 Outros Credores -

7.22 INSS - Contribuições e Adicionais

7.23 Receitas Antecipadas -
7.24 Provisões --
7.25 Reservas -

-

7.26 Contribuições do Regime

-
7.27 Outras Receitas

Descrição Valores em Meticais Variação  

 Outras Receitas 2019 2018 Absoluta % 

Vendas 44.050 70.066 -26.016 -37,13% 
Receitas Financeiras Correntes 2.971.310.038 3.771.520.408 -800.210.370 -21,22% 
Receitas Suplementares 57.475.986 45.654.750 11.821.236 25,89% 
Receitas de Acção Sanitária e Social 229.128.039 282.964.756 -53.836.718 -19,03% 
Outras Receitas 4.476.524 7.104.250 -2.627.726 -36,99% 

Total Bruto 3.262.434.637 4.107.314.229 -849.125.844 -20,57% 

Vendas – 

Receitas Financeiras Correntes – --
Receitas Suplementares – -
Receitas com Acção Sanitária e Social – --
Outras Receitas – 

Descrição Valores em Meticais Variação 

Receitas Correntes 2019 2018 Absoluta % 

Contribuições 10.964.691.670 10.016.395.122 948.296.548 9,47% 
Vendas 44.050 70.066 -26.016 -37,13% 
Receitas Financeiras Correntes 2.971.310.038 3.771.520.408 -800.210.370 -21,22% 
Receitas Suplementares 57.475.986 45.654.750 11.821.236 25,89% 
Receitas de Acção Sanitária e Social 229.128.039 282.964.756 -53.836.718 -19,03% 
Outras Receitas 4.476.524 7.104.250 -2.627.726 -36,99% 

Total Bruto 14.227.126.307 14.123.709.352 103.416.955 0,73% 

7.28 Prestações do Regime

Descrição Valores em Meticais Variação  

Prestações do Regime 2019 2018 Absoluta % 

Despesas c/ População Activa (doença) 335.692.758 245.494.345 90.198.414 36,74% 
Despesas com Pensões 4.398.230.407 3.595.389.474 802.840.933 22,33% 
Despesas com Subsídio por Morte 191.101.589 175.770.169 15.331.420 8,72% 
Despesas com Acção Sanitária e Social 15.416.238 14.364.341 1.051.897 7,32% 

Total Bruto 4.940.440.992 4.031.018.328 909.422.664 22,56% 

7.29 Despesas Administrativas

Despesas Administrativas 
Valores em Meticais 

  
Variação 

  

  2019 2018 Absoluta % 

Total Bruto  2.323.943.112  2.032.086.689 291.856.423 14,36% -
Evolução das Valores em Meticais Variação 

Prestações de Regime e Despesas 
Administrativas 

2019 2018 Absoluta % 

Despesas com População Activa 
(doença) 335.692.758 245.494.345 90.198.414 36,74% 

Despesas com Pensões 4.398.230.407 3.595.389.474 802.840.933 22,33% 
Despesas com Subsídio por Morte 191.101.589 175.770.169 15.331.420 8,72% 
Despesas com Acção Sanitária e Social 15.416.238 14.364.341 1.051.897 7,32% 
Administrativas 2.323.943.112  2.032.086.689 291.856.423 14.36% 

Total Bruto 7.264.384.104 6.063.105.017 1.201.279.087 19.81% 

7.30 Amortizações e Reintegrações do Exercício

7.31 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício

7.32 Resultados Extraordinários do Exercício

7.33 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores --
7.34 Resultado Líquido do Exercício -

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados

Proposta de Aplicação de Resultados   

Descrição Valores em 
Meticais 

Resultado Líquido 6.163.860.788 



Desta vez a vítima é o bispo de Pemba
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Foi o próprio chefe de Estado 
que atirou a primeira pedra. 
Numa intervenção que expôs 
o nervosismo sobre a situa-

ção de Cabo Delgado, onde, apesar 

do triunfalismo oficial, os insur-

gentes continuam a avançar aos pés 

das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS), Filipe Nyusi atacou “moçam-

bicanos e estrangeiros” que, para ele, 

não respeitam o sacrifício dos que 

mantêm erguida a pátria e garantem 

a estadia até desses “moçambicanos e 

estrangeiros”. Os cachorros não de-

moraram a reagir. Destilaram todo 

o veneno contra o bispo de Pemba, 

uma das poucas vozes que expõem a 

guerra de Cabo Delgado.

Foi no final da sua visita de um dia à 

província de Cabo Delgado, na sexta-

-feira da semana passada, que, de uma 

das melhores estâncias hoteleiras da ci-

dade de Pemba, a capital provincial, o 

presidente da República (PR) proferiu 

um discurso considerado, pela crítica, 

como, altamente, incendiário.

“Lamentamos por aqueles moçambi-

canos que, bem protegidos, levam, de 

ânimo leve, o sofrimento dos que os 

protegem, incluindo alguns estrangei-

ros que, livremente, preferiram viver 

em Moçambique, mas que, em nome 

camuflado dos direitos humanos, não 

respeitam o sacrifício dos que mantêm 

erguida esta jovem pátria e garantir 

a sua estadia em Cabo Delgado e em 

Moçambique, em geral”, disse Filipe 

Nyusi.

Era o ataque, ao mais alto nível do Es-

tado, contra todos aqueles que se recu-

sam a embarcar no triunfalismo oficial, 

que se quer unânime, sobre o conflito 

de Cabo Delgado.

É que, se a imprensa pública e até algu-

ma privada sucumbiram às “ordens de 

silêncio” sobre a guerra de Cabo Delga-

do, há quem expõe a situação dramática 

que se vive na província.

O SAVANA é um dos órgãos que, con-

tra todas as mordaças, tem procurado 

ser alternativa quanto ao “politicamente 

correcto” em relação ao que se passa na 

província mais a norte de Moçambique. 

E não o faz por “levar de ânimo leve 

o sofrimento” dos militares envolvidos 

na guerra. Pelo contrário, o Jornal tem 

procurado cumprir um dos mais nobres 

papéis do jornalismo na era moderna: 

não ser caixa-de-ressonância do poder, 

se bem que o verdadeiro jornalismo é 

aquele que expõe o que os poderosos 

não gostariam que fosse do conheci-

mento público.

Mas, claramente, um dos visados do 

PR era o bispo de Pemba, justamente a 

cidade a partir de onde o presidente se 

dirigia à Nação.

Mas se Filipe Nyusi não mencionou 

nomes, os cachorros do regime trata-

ram de fazê-lo. E fizeram-no em coro, 

eles que são a frente falante dos esqua-

drões de morte. 

Gustavo Mavie
O primeiro a destilar todo o seu ódio 

contra o bispo de Pemba foi Gustavo 

Mavie, um dos mais letais membros 

do G40, recentemente imposto pela 

Frelimo no Parlamento para a Comis-

são Central de Ética Pública (CCEP), 

pontapeando a própria ética. 
O G40 é um grupo de vassalos da Fre-
limo cuja missão é prestar hossanas ao 
partido no poder e seu Governo, ata-
cando todo o pensamento diferente, 
sobretudo, da oposição.
Mavie lavrou uma das suas habituais 
cartas, desta vez tendo como vítima   o 
bispo de Pemba, que chegou a apelidá-
-lo de ingrato.  “Um dos estrangeiros 
que têm estado na vanguarda dos que, 
injustamente, criticam o Governo de 
Nyusi e as Forças de Defesa e Seguran-
ça que dia e noite arriscam as suas vidas 
para combater os terroristas em Cabo 
Delgado é, sem dúvida, o actual bispo 
de Pemba, Luiz Fernando Lisboa”, acu-
sou.
Gustavo Mavie é um antigo director da 
Agência de Informação de Moçambi-
que (AIM), onde esteve envolvido em 
desvio de fundos e má gestão, que ter-
minaram com a sua condenação pelo 
Tribunal Administrativo (TA).
É um dos mais impopulares integrantes 
de G40. Sua reprovação, pela sociedade 
moçambicana fora da esfera da Frelimo, 
ficou mais evidente quando, por pouco, 
falhava posto na CCEP. 
Mavie foi o ponto de discórdia que le-
vou ao adiamento de uma sessão da As-
sembleia da República (AR) dedicada à 
eleição dos membros da CCEP, com a 
Renamo a recusar eleger um “cadastra-
do criminoso”.
Através do acórdão nr 47/2012, da 3ª  
Secção do Tribunal Administrativo, 

condenou o ex director da AIM ao 

pagamento de uma multa de 200 mil 

meticais por violar procedimentos ad-

ministrativos. 

Foi necessária uma segunda sessão, 

depois de trabalho de bastidores, para 

Mavie passar para a CCEP, mesmo 

sendo ele próprio, eticamente, contro-

verso.

Aliás, a sua indicação pela Frelimo para 

a CCEP é vista como recompensa pelos 

seus ataques ferozes aos críticos e opo-

sitores e bajulação à Frelimo.

Egídio Vaz
A carta de Gustavo Mavie não podia 

ter encontrado um melhor dissimina-

dr. Egídio Vaz considera Gustavo seu 

“mestre”.

“Acabo de ler o longo texto de Gustavo 

Mavie sobre o bispo católico de Pemba. 

Concluo que ele é, de facto, um dos lo-

gísticos dos terroristas. É ele quem dá 

comida aos insurgentes”, escreveu Vaz, 

para quem “ele (o bispo de Pemba) é 

um criminoso”, não sabendo  por quê o 

“Estado moçambicano ainda mantem o 

DIRE”, o documento de identificação 

de estrangeiros residentes em Moçam-

bique.

O “discípulo” do “mestre” Mavie tem 
mais uma receita para o incómodo 
bispo de Pemba. “Julgo que o Vaticano 

pode sair desse embaraço, mas exco-

mungando-o”, sugeriu.  
Egídio Vaz era um dos historiadores 

mais críticos à governação da Frelimo. 

Numa entrevista ao “Canal de Moçam-

bique”, em Fevereiro de 2012, quando 

se comemorava 50 anos da Frelimo, 

Egídio Vaz chegou a colocar em causa 

o aniversário do partido.

Defendeu que, em 2012, o partido só 

tinha 35 anos e não 50. O historiador 

diferenciava o partido Frelimo da Fren-

te de Libertação Nacional fundada em 

1962. 

Argumentava que o partido Frelimo 

foi criado no III Congresso da Frelimo, 

em Fevereiro de 1977, em Maputo, no 

Clube Militar, quando a “então cúpula 

dirigente do movimento de libertação 

decidiu, por ela própria, criar um par-

tido político”.

Para ele, ao reivindicar 50 anos em 

2012, a Frelimo estava a adulterar e a 

privatizar a história, como parte da sua 

estratégia de sobrevivência.

A consequência, alertou, é a alienação 

de consciências. Por exemplo, conside-

rava não ser verdade que foi a Frelimo 

que trouxe a independência. 

“A verdadeira história ainda está por 

se escrever. Infelizmente, o que sabe a 

maioria dos moçambicanos, em termos 

de história política, é que o partido 

Frelimo trouxe a independência. Infe-

lizmente, são muitos que pensam assim. 

E, isso não sendo verdade, confere van-

tagem ao próprio partido Frelimo. (…). 

Não foi o partido Frelimo que trouxe 

a independência. Isso que fique claro. 

Quem trouxe a independência foi o 

movimento de libertação aglutinador 

de todos os anti-colonialistas. O parti-

do Frelimo não trouxe a independência, 

porque quando foi criado já estávamos 

independentes”, dizia.

Na altura, o “Canal de Moçambique” 

tratava Egídio Vaz como dos poucos 

historiadores moçambicanos a viver em 

Moçambique que não estava ao serviço 

do partido Frelimo. 

“É um académico com enorme poten-

cial reconhecido por não se deixar inti-

midar pelo partido no poder. É um mo-

çambicano jovem, com ideias próprias, 

conhecido por não se deixar vergar pe-

rante as típicas intimidações de quem 

usa, sistematicamente, o Estado para 

excluir os moçambicanos que assumem 

a sua moçambicanidade sem admitirem 

ser excluídos pelos seus iguais”, assim o 

descrevia o semanário. 

Por ironia, ele é, hoje, justamente o an-
tónimo dessa descrição.
Dois anos depois, Egídio Vaz fazia uma 

das suas mais contundentes críticas à 

Frelimo. “Na Frelimo a fraude é tra-

dição”, dizia ele, em alusão ao processo 

eleitoral de 2014 que terminou com a 

vitória de Filipe Nyusi como candida-

to presidencial da Frelimo, depois de 

Luiza Diogo ter forçado uma segunda 

volta.

Na altura, Egídio Vaz disse que a con-

tagem votos, num processo eleitoral 

que envolve a Frelimo, era acto de cora-

josos. Lembrou o II Congresso da Fre-

limo, realizado em Julho de 1968, em 

Matchedje, Niassa, quando, na luta pela 

presidência da Frelimo, Eduardo Mon-

dlane venceu Uria Simango com uma 

diferença de apenas um voto.

Nas eleições presidenciais daquele ano, 

Egídio Vaz dizia que intelectuais como 

ele deviam endossar o seu voto para 

o então líder da Renamo e candidato 

presidencial, Afonso Dhlakama, que o 

considerava o génio da democracia no 

Moçambique contemporâneo.

“Existe um movimento espontâneo 

não lucrativo que se entusiasma pelo 

manifesto e programa deste homem de 

costas [Dhlakama]. Eu endosso a ele. 

E muitos outros intelectuais como eu 

e superiores apoiam ele. Votemos neste 

velho. Ele é o génio da democracia no 

Moçambique contemporâneo. Ele é o 

agente reanimador da democracia em 

Moçambique”, escreveu.

Mas, logo no início do primeiro ciclo 

de governação de Filipe Nyusi, o jovem 

historiador anunciava que tinha muda-

do a forma de ver o país, deixando de 

ser “pessimista” para ser “optimista” . 

“Somos pregadores
Dom Luiz Lisboa

Os cachorros es
Por Armando Nhantumbo

Dom Luíz Fernando, interag

Curiosamente, desde que deixou de ser 
“pessimista”, Egídio Vaz também deixou 

de ser sensato nas suas “análises”

Gustavo Mavie, o mestre-mor do G40, 
não demorou a destilar ódio contra o 

bispo de Pemba 

Confrontado pela imprensa, esta quarta-feira, 

em Pemba, sobre os ataques de que é vítima, 

Dom Luiz Fernando Lisboa disse que não 

tinha intenção de responder ao que quer que 

seja, senão continuar o trabalho da Igreja de assistir às 

vítimas e levar conforto para as pessoas e aquilo que 

elas mais precisam, desde alimento a roupas.

 “Nós estamos fazendo o nosso trabalho como Igreja. 

Eu não falo em nome próprio, falo em nome da Ig-

reja e estou em total sintonia com o Santo Padre, o 

Papa Francisco. Nós somos porta-vozes daquilo que 

Jesus ensinou no evangelho. Jesus nos ensinou a estar 

ao lado da verdade, da Justiça e da paz”, avançou o 

prelado. 

“Nós trazemos o evangelho. Nós somos pregadores, 

anunciadores do evangelho e Jesus, que é o evangelho 

vivo, nem ele, que é o evangelho vivo, foi unanimidade. 

Ninguém de nós tem intenção de agradar a todos 

porque não vamos conseguir. Jesus teve muitos críticos 

e teve uma morte na Cruz, que era a pior morte que 

havia naquele tempo”, precisou.

“As pessoas têm direito de dizerem aquilo que pen-

sam. Todos nós temos direito, mas temos de fazê-lo 

com responsabilidade”, anotou.

De acordo com o bispo de Pemba, o mal está presente 

quando as pessoas interpretam errado as coisas que o 

outro faz, quando as pessoas distorcem as palavras que 

o outro fala, quando se pega textos de alguma carta 

que alguém escreveu e manip

Sublinhou que a Igreja nunc

a quem quer que seja. Pelo 

está a fazer, desde o início, é

com outras organizações da 

rio Governo.

Para ele, não basta estar a fal

ciso fazer algo que diminua 

Dom Luiz Fernando Lisbo

quarta-feira, em Pemba, num

sa que convocou para anunci

dia, uma mensagem de confo

O bispo disse que não sabia q

do a conversa com o Papa F

rio estava surpreso e, ao me

telefonema do Santo Padre.

“Ele disse que está bem

de todo o povo de Ca

panha a situação vivida n

muita preocupação e que

Disse ainda que o bispo lhe

coisa que ele possa fazer”, re

Igual a si mesmo, Dom Li

chamou de “difícil situação

que, neste momento, está t

e que duas religiosas da Con

Chamberry que lá trabalham

a Diocese há uma semana”, 
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Mas o que parecia uma simples frase 

para alimentar a vaidade de internautas, 

era um eufemismo para anunciar que 

acabava de ser capturado pela adminis-

tração Nyusi. 

Hoje Egídio Vaz age nos corredores 

da Presidência da República. De um 

dos mais críticos, transformou-se num 

“moço de recados” do Governo da Fre-

limo.

Sua missão é defender de unhas e gar-

ras tudo o que o regime diz, ainda que 

contrarie com suas próprias convicções 

e posicionamentos anteriores.

Mas Gustavo Mavie e Egídio Vaz são 

apenas os notáveis dos vários “milicia-

nos digitais”, especializados no patru-

lhamento ideológico, que decidiram 

atacar o bispo de Pemba.

Conhecidos como a frente falante dos 

esquadrões de morte, os membros do 

G40 estiveram na dianteira da campa-

nha que, em Março de 2015, culminou 

com o assassinato do constitucionalista 

Gilles Cistac.

Morto a tiros à luz do dia em plena 

zona nobre da capital moçambicana, 

Gilles Cistac era, na altura, a voz disso-

nante ao partido Frelimo, que conside-

rava a exigência da Renamo de criação 

de autarquias provinciais como incons-

titucional.

Com recurso à ciência e a Constituição, 

Cistac mostrava que era possível a cria-

ção de autarquias superiores às de nível 

autárquico, o que deixava nervosos os 

sectores mais radicais da Frelimo. 

Até que o académico foi assassina-

do, num processo que a Justiça nunca 

esclareceu. Mas antes de encontrar a 

morte, Cistac foi, publicamente, ataca-

do nas redes sociais, nos mesmos mol-

des em que hoje é atacado Dom Lisboa.

Um falso perfil surgiu na rede social 

faceboock com o nome “Kalado Ka-

lashinicov” destilando ódio contra o 

constitucionalista, incluindo ataques de 

natureza racial, que também hoje são 

levantados contra o bispo de Pemba.

“O Público”
Mas esta não é a primeira vez que Dom 

Luiz Lisboa é atacado, publicamente. 

E nem é apenas nas redes sociais que o 

prelado é linchado, publicamente.

Na comunicação social, um dos seus 

maiores algozes é o semanário “Pú-

blico”, um defunto jornal próximo ao 

partido Frelimo, que foi exumado nas 

vésperas das últimas eleições.

O seu último ataque ao bispo data de 

22 de Junho último, uma semana de-

pois de o bispo ter dado uma grande 

entrevista ao SAVANA.

Nessa entrevista, em que o bispo de 

Pemba não mais fez senão a crítica, sa-

lutar em democracias, o “Público” en-

controu “posicionamentos que são uma 

flagrante e inaceitável intromissão nos 

assuntos políticos domésticos, visando 

desacreditar Moçambique internacio-

nalmente, bem como colocar o povo 

contra o Governo”.

Um bispo que não se cala 
perante o sofrimento do 
povo 
Mas, a verdade que incomoda o regime 

e seus cachorros é que Dom Luiz Fer-

nando nunca se calou perante o sofri-

mento da população de Cabo Delgado.

É considerado, pela crítica, como um 

novo Dom Manuel Vieira Pinto, o 

bispo da Diocese de Nampula, expulso 

pelo regime colonial por denunciar as 

suas atrocidades.

Depois da independência, Dom Vieira 

quis voltar a Moçambique, mas o Go-

verno da Frelimo nunca lhe facilitou o 

regresso.

Dom Luiz Fernando tem denunciado, 

em entrevistas a órgãos de comunica-

ção social nacionais e internacionais, a 

situação dramática da província.

Na sua última grande entrevista ao 

SAVANA, em Junho último, disse que 

Cabo Delgado ficou esquecida durante 

muitos anos, para depois chamar aten-

ção que, com uma parte da sociedade 

abandonada na periferia, sem acesso à 

educação, saúde, com falta de emprego 

e perspectivas, facilmente os jovens são 

levados por grupos insurgentes. 

“Cabo Delgado ficou esquecida durante 

muitos anos. Não se investiu suficien-

temente na educação. Os jovens têm 

pouco acesso à educação. O jovem que 

quiser estudar, ou vai ao centro da vila 

e viver mal na base de favores de outra 

família ou, então, ele fica sem estudar 

e desempregado. É, inclusive, por causa 

da baixa escolaridade, da falta de em-

prego, da falta de perspectivas, que mui-

tos jovens são levados com esses grupos. 

Outra é a área da saúde. Há muito pou-

co acesso ainda à saúde. «Ah, mas ulti-

mamente foram construídos hospitais». 

Foram. Mas não bastam os hospitais. É 

preciso médicos, enfermeiros e medi-

camentos. Não basta ter uma unidade 

sanitária se não há medicamentos. Por-

tanto, é mesmo preciso um investimen-

to forte em Cabo Delgado. Não só em 

Cabo Delgado, nas outras províncias 

onde também há muita pobreza, mas 

neste momento Cabo Delgado é que é 

o foco. Se não houver investimento no 

emprego para juventude, na formação 

da juventude, investimento na área da 

saúde, é claro que vamos continuar nos 

piores índices de desenvolvimento hu-

mano não só em Moçambique, mas no 

mundo”, referiu.  

Na mesma entrevista, o bispo disse que 

não aceitava o que chama de “cinismo”, 

em alusão às narrativas vitoriosas das 

FDS, que dão conta de “abates de ter-

roristas”, de os “terroristas estarem fra-

gilizados e acossados”, quando pessoas 

continuam a ser assassinadas, aldeias e 

vilas continuam a ser atacadas e pessoas 

a fugirem à procura de zonas seguras.

“Como posso aceitar que eles estejam 

fragilizados se continuam a atacar? 

Como posso aceitar que estejam acos-

sados se continuam a raptar nossos 

jovens e adolescentes? (…) Em apenas 

dois dias, raptaram 16 meninas entre as 

Aldeias de Xinda e Mbau, no distrito 

de Mocímboa da Praia. As FDS refor-

çaram suas tropas, porém, os atacantes 

mudaram suas táticas e, infelizmente, 

têm sido muito efetivas”, rebateu.

Não é que o bispo de Pemba leve de 

ânimo leve o sofrimento dos que os 

protegem a pátria. Mas, como ele pró-

prio disse nessa entrevista, manter-se 

indiferente perante ao sofrimento da 

população, só se ele fosse de pedra.

“Uma coisa é dar comida para 500 pes-

soas, outra é dar comida para milhares 

de pessoas. É toda aquela gente para-

da nos acampamentos sem saber o que 

fazer. Parada. Quando chega alguém é 

uma novidade. Aquelas crianças todas, 

sem nenhum tipo de actividade; os 

adultos, as mamãs, corta o coração de 

ver. E as pessoas a dizerem: «olha, a co-

mida que temos é pouca, dá para mais 2 

ou 3 dias; faltam-nos panelas para cozi-

nhar; não há tendas para todo mundo». 

Nós vimos crianças dormindo ao relen-

to, numa esteira apenas. Então, olhar 

essas coisas e não sentir nada, só se a 

gente fosse de pedra. Mas somos hu-

manos, por isso, dor do outro tem que 

doer em nós também”, disse, na altura.

Condenações 
Muitas vozes se levantaram, na praça, 

incluindo nas redes sociais, condenan-

do os ataques contra o bispo de Pemba.

Falando esta quarta, no webinar sobre 

“Poder, Religião e Conflitualidade em 

Cabo Delgado, organizado pelo Obser-

vatório do Meio Rural (OMR), o his-

toriador Yussuf Adam criticou a todos 

os que atacam o bispo de Pemba.

“Ele é um homem de paz e trabalha 

para a melhoria das condições de vida 

das populações. Não sei onde é que fo-

ram buscar todos aqueles discursos que 

o vitimizam. É preciso ter cuidado com 

certas afirmações porque eu venho do 

tempo colonial no qual atacaram o bis-

po de Nampula que lutou contra tantos 

abusos cometidos contra a população”, 

disse Yussuf Adam.

Para o também historiador João Ca-

brita, que segue atentamente a situação 

de Moçambique, o povo moçambicano 

ficará, eternamente, grato à Igreja Ca-

tólica por ter estado sempre do seu lado 

nos tempos difíceis do fascismo e do 

neo-fascimo, claramente uma referên-

cia ao regime da Frelimo.

Ainda por causa dos ataques a Dom 

Luiz Fernando Lisboa, organizações da 

sociedade civil lançaram um movimen-

to de pedidos de assinaturas para uma 

petição e a solicitarem ao PR que faça 

apelo a criação de um espaço de diálo-

go social, sem crispações, bem como a 

responsabilização criminal dos que em 

redes sociais incitam contra a integrida-

de física do bispo.

s do evangelho”

stão à solta

gindo com o Papa Francisco, na visita dos bispos moçambicanos ao Vaticano, em 2015

É um pouco esta a triste realidade de Cabo Delgado, frequentemente, exposta pelo 
bispo de Pemba, à contragosto do Governo do dia e seus sequazes

pulam.

ca apontou dedo acusando 

contrário, o que a Igreja 

é cuidar das vítimas, junto 

sociedade civil e do próp-

lar sem fazer nada. É pre-

o sofrimento dos outros.

oa falava, na tarde desta 

ma conferência de impren-

ar ter recebido, no mesmo 

orto do Papa Francisco.

quanto tempo tinha dura-

rancisco porque ele próp-

smo tempo, alegre com o 

m próximo do bispo e 

abo Delgado e acom-

na nossa província com 

e tem rezado por nós. 

e diga se há mais alguma 

latou.

isboa falou ainda do que 

o de Mocímboa da Praia 

tomada pelos insurgentes 

ngregação de São José de 

m estão sem contacto com 

ao que o Papa respondeu, 

“que triste!” e prometeu rezar também nessa intenção. 

O relato de que, pelo menos até esta quarta-feira, 

Mocímboa da Praia continuava tomada pelos insur-

gentes, confirma informações na posse do SAVANA 

e contraria as versões ministeriais, que dão conta de 

situação normalizada no norte de Cabo Delgado.

“Garanti nossa proximidade a ele, Papa Francisco, e 

afirmei que rezamos todos os dias por ele. Por fim, ele 

disse que está connosco e nos encorajou: Adelante!, 

que significa Avante!, Continuem! Para encerrar a 

nossa conversa, enviou a sua bênção apostólica a todo 

o povo de Cabo Delgado e de Moçambique”, disse o 

bispo.

Para Dom Lisboa, o telefonema do Papa Francisco, 

que disse acompanhar de perto a situação de Moçam-

bique, era para se solidar com o povo, especialmente, 

com aqueles que mais sofrem, assim como solidarizar-

se com o bispo que tem a missão de conduzir o re-

banho em Cabo Delgado.

Enfatizou que essa solidariedade é importante, neste 

momento que a província está a passar por momen-

tos difíceis, tendo, assim, mostrado a sua proximidade 

com o povo moçambicano, particularmente, com to-

dos aqueles que estão a sofrer e a viver com medo, 

a dormir nas matas, aqueles que estão sendo acolhi-

dos em famílias ou em acampamentos em condições 

precárias.
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Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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A 15 de Janeiro de 2020, no seu dis-curso de tomada de posse, sua Excia o 
“…estimularemos o diálogo fran-
co e aberto. A nossa força vem da 
nossa diversidade e da nossa ri-
queza social e cultural…”
“…incluir é ouvir os que pensam 
diferente, incluir é dar oportu-
nidades iguais a todos, incluir é 
exercer justiça social, é promover 
o emprego…”No dia 15 de Agosto de 2020, em vi-sita presidencial a Cabo Delgado, con-cretamente no Centro dos Deslocados de Guerra em Metuge, o Presidente da República, Filipe Nyusi pronunciou-se -de de moçambicanos e estrangeiros -

“Lamento por aqueles moçambicanos, 
que bem protegidos levam de ânimo 
leve o sofrimento de quem os protege, 
incluindo alguns estrangeiros que li-
vremente escolheram viver em Moçam-

dos direitos humanos, não respeitam o 

jovem pátria, e garantir a sua estadia 
em Cabo Delgado e em Moçambique 
em geral.”

-to, e acabou por despoletar nos dias 
-tólica em Cabo Delgado. As reacções 

estrangeiro mencionado pelo Presi-dente da República na sua interven-
-co em relação à acção do Governo em -

vez mais a tornar-se recorrente em 
-
-truir consensos e harmonia numa so-ciedade. Pese embora se reconheça a necessi-dade de se garantir os aspectos liga-dos à segurança do Estado, a situação militar de Cabo Delgado não pode ser usada para coartar a liberdade de expressão dos cidadãos nacionais e 

vivas da sociedade possam expressar 

todos os dias convivem com o con--
As entidades religiosas e as organi-zações signatárias deste comunicado 
criação de um espaço de diálogo so-cial, sem crispações, num momento 
em Cabo Delgado, para melhor conse-guirmos intervir, sugerindo e apoian-do na implementação de medidas 
Neste contexto, as organizações da sociedade civil, grupos religiosos e 
suas actividades emitem opinião para a melhoria da governação em Moçam-

-
dos cidadãos.Gizela ZunguzeAntónio AnossoPalmira Velasco

Maputo, 18 de Agosto de 2020

Apelo público à tolerância e ao respeito pela 
diversidade de opiniões
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Cartoon
EDITORIAL

No ano passado, António Gu-

terres, Secretário-Geral das 

Nações Unidas, alertou que, 

com 250 milhões de crian-

ças em idade escolar fora da escola, o 

mundo “enfrenta uma crise de apren-

dizagem”.

Um ano depois, com a pandemia do 

coronavírus em pleno andamento, 

diz ele, enfrentamos uma “catástrofe 

geracional que pode desperdiçar um 

potencial incalculável, minar décadas 

de progresso e exacerbar desigualdades 

enraizadas”.

Para evitar essa ameaça, precisamos 

reimaginar como oferecemos educa-

ção inclusiva e de boa qualidade. Isso 

começa com a expansão do próprio 

conceito de ‘educação’ para incluir o 

bem-estar das crianças, o que por sua 

vez exige investimentos urgentes e 

substanciais em serviços de saúde e 

nutrição baseados na escola.

Até meados de Abril, os bloqueios re-

lacionados à pandemia da Covid-19 

mantinham impressionantes 94% dos 

alunos em todo o mundo fora da esco-

la. Essas crianças foram imediatamen-

te privadas de sua educação, mas não 

apenas isso. É na escola que as crianças, 

especialmente as mais pobres, recebem 

nutrição vital e suporte de saúde que 

lhes permite aprender. Nas comunida-

des mais pobres, as escolas estão entre 

as estruturas mais importantes de coe-

são e apoio familiar.

“Este problema afectou a 
todos nós e nossas famílias”
As escolas são onde as famílias pobres 

têm acesso a apoio e incentivos, tanto 

financeiros como não financeiros, des-

tinados a lidar com as desigualdades 

estruturais. Desde abril, cerca de 370 

milhões de crianças perderam acesso a 

refeições e serviços essenciais de saú-

de. Sem a plataforma escolar e sem o 

acesso a programas de saúde e nutrição, 

questões como fome, pobreza e desnu-

Escolas, saúde e nutrição - por que o 
coronavírus exige um repensar da educação

trição são agravadas para centenas de 

milhões de crianças e suas famílias, 

afectando suas chances de algum dia   

recuperarem-se da crise induzida pela 

Covid-19.

Este problema afectou a todos nós e 

nossas famílias, independentemente 

de onde vivemos. Recentemente, foi 

colocado sob os holofotes da mídia por 

meio do apelo do jogador do Man-

chester United, Marcus Rashford, ao 

governo do Reino Unido para fornecer 

refeições escolares para alunos britâni-

cos enquanto as aulas eram suspensas.

Na verdade, mais de 70 países adapta-

ram seus programas para continuar a 

apoiar as crianças durante o encerra-

mento das escolas por meio de cestas 

alimentares para levar para casa, cupões 

ou transferências de dinheiro. O PMA 

alcançou 6,9 milhões de crianças em 

45 dos países mais pobres. Essa lógica 

precisa ser adoptada por todo o sector 

educacional na planificação da reaber-

tura das escolas. Por esta razão, o PMA 

e o UNICEF fizeram uma parceria 

para defender uma reabertura segura 

das escolas nos países mais pobres e 

para alcançar 10 milhões das crianças 

mais vulneráveis com pacotes de saúde 

e nutrição.

Quando as crianças não têm acesso a 

uma refeição nutritiva, a aprendizagem 

torna-se mais difícil. A fome e as defi-

ciências nutricionais também dificulta-

rão o retorno das crianças às aulas após 

o bloqueio: as estimativas actuais indi-

cam que 24 milhões de crianças nunca 

voltarão à sala de aula, com as meninas 

desproporcionalmente excluídas.

“Reconstruir um sistema 
educacional melhor”
Hoje, enfrentando o risco de perder 

milhões de alunos em sala de aula, os 

líderes globais estão a unir-se em uma 

campanha para #SalvarNossoFuturo 

(#SaveOurFuture) e exigem que refor-

cemos o financiamento necessário e as 

mudanças nas políticas para ir além de 

reparar o status quo pré-pandémico, 

e na verdade, reconstruir um sistema 

educacional melhor.

Somente investindo na aprendiza-

gem e no aluno, e injectando recursos 

em programas escolares e de nutrição, 

seremos capazes de garantir que toda 

uma geração das crianças mais vul-

neráveis não seja deixada para trás. A 

escola é um lugar onde uma comuni-

dade e as necessidades mais amplas de 

uma criança são atendidas - e eu apelo 

a todos para mantermos essa lição em 

mente enquanto defendemos o Objec-

tivo de Desenvolvimento Sustentável 

4 das Nações Unidas nesta crise sem 

precedentes.

Precisamos criar um esforço colectivo 

para proteger o retorno a um ambiente 

escolar seguro com infraestrutura edu-

cacional aprimorada, sistemas de dados 

e serviços de saúde e nutrição escolar.

Muitas crianças receberam elementos 

de um pacote integrado de saúde esco-

lar e nutrição antes da crise, mas essas 

intervenções raramente alcançaram os 

mais pobres e vulneráveis - aqueles que 

mais precisavam delas. Elas são agora 

mais importantes do que nunca porque 

não apenas mitigam a fome, mas tam-

bém fornecem incentivos poderosos 

para os pais reinscreverem os filhos na 

escola.

Enquanto enfrentamos o desafio da 

mais profunda recessão da história 

moderna, vamos considerar os triliões 

a serem ganhos com esse tipo de in-

vestimento em capital humano, espe-

cialmente na educação de meninas. A 

escola é um lugar onde uma comuni-

dade e as necessidades mais amplas da 

criança são atendidas. Redefinir o sig-

nificado de “educação” nesses termos 

pode mudar o jogo. Deixar de fazer isso 

será de facto catastrófico.

*Carmen Burbano é Directora global 
de Alimentação Escolar do Programa 

Mundial para a Alimentação das 
Nações Unidas (PMA) 

A SADC e a avestruz

Faz parte dos procedimentos protocolares da 

SADC, que nas suas cimeiras, os Chefes de Esta-

do da organização felicitem os seus pares que te-

nham sido eleitos ou reeleitos desde a última cimeira. 

E foi assim que no parágrafo 8 do comunicado final da sua última 

cimeira, são felicitados os “povos e os governos” de Moçambique, 

Botswana, Maurícias, Namíbia e Malawi “pela realização com su-

cesso dos respectivos processos eleitorais (...)”

Tem  sido também tradição da SADC não se pronunciar sobre 

questões sensíveis da vida dos seus países membros, optando, 

quando a situação se torna mesmo impossível de contornar, por 

aquilo que o criativo Thabo Mbeki preferiu chamar de “diplomacia 

silenciosa”.

O termo em si é, na verdade supérfluo, porque a diplomacia é, pela 

sua natureza, uma acção silenciosa, onde os actores, em privado, 

olham-se directamente nos olhos e dizem uns aos outros aquilo 

que os seus sorrisos manufacturados nunca permitirão que se diga 

em público. Mas no contexto em que o termo foi inventado pelo 

antigo Presidente sul-africano, era uma forma de desarmar os crí-

ticos sobre a falta de firmeza da SADC perante os graves atrope-

los aos princípios democráticos no Zimbabwe, desde o ano 2000. 

Como faz a avestruz, que diante de um perigo iminente esconde a 

cabeça na terra, e faz de contas que não vê o perigo. 

Seria por isso uma rotura com a tradição se o comunicado final 

da última cimeira apontasse que as eleições em Moçambique 

tiveram lugar com base num recenseamento eleitoral cuja ido-

neidade não foi reconhecida pela principal entidade do Estado 

responsável pela gestão do sistema nacional de estatísticas, e que 

como consequência disso, dois funcionários superiores do orga-

nismo que vela pelas estatísticas, incluindo o seu próprio titular, 

foram humilhados publicamente pelo Presidente da República 

(um dos candidatos presidenciais), antes de se verem obrigados 

ou a retirarem-se voluntariamente ou corridos dos seus postos. 

Seria ainda anacrónico se o comunicado reconhecesse que a 

observação eleitoral esteve muito aquém de desempenhar o 

papel que dela se espera, depois de centenas de observado-

res nacionais terem sido administrativamente impedidos de 

fiscalizar as eleições, e que o chefe de uma das equipas de ob-

servação foi assassinado por um grupo especial da polícia, 

em plena luz do dia, apenas uma semana antes do escrutínio. 

Pelas mesmas razões se torna inconveniente explicar que as felici-

tações a Lazarus Chakwera só foram possíveis porque ele e os seus 

associados recorreram do processo eleitoral que em Maio de 2019, 

a própria missão de observação da SADC havia dado como tendo 

sido livre, justo e transparente, mas que o Tribunal Constitucional 

do Malawi mandou anular por julgar ter sido fraudulento, orde-

nando a sua repetição em Junho deste ano.

A SADC não precisa de se substituir aos governos dos seus esta-

dos membros. Mas se pretende ser uma organização respeitável e 

relevante, deve ter a capacidade de fazer lembrar a estes mesmos 

governos da obrigação que têm de respeitar os princípios da Carta 

da organização e outros por eles próprios enunciados e contidos 

nos seus vários protocolos, incluindo as normas sobre a realização 

de eleições democráticas.

 Para isso, a SADC vai ter de ultrapassar uma fragilidade muito 

grande, que tem a ver com as suas origens, predominantemente 

inseridas num grupo de países governados por movimentos arma-

dos de libertação, que ainda hoje acreditam que a sua falibilidade 

deve ser irrepreensível, para além da sua convicção de que gozam 

de um estatuto natural que lhes permite governar os seus países 

eternamente.

Uma organização supranacional como a SADC não pode ter 

membros que se consideram mais membros que os outros; uns que 

devem ser menos respeitadores das regras que os outros. Pois se 

as coisas não mudarem, a organização pode correr o risco da sua 

própria existência, quando outros países chegarem à conclusão de 

que só existem para preencher vagas. 

Por Carmen Burbano*
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Fui lendo o livro “Formação 

do Império Americano” do 

historiador brasileiro Luiz 

Alberto Moniz Bandeira (3ª 

edição, Civilização Brasileira, Rio 

de Janeiro 2009) que me dei con-

ta que o “marxismo-leninismo” da 

URSS (União das Repúblicas So-

cialistas Soviéticas) não era uma 

designação política correcta. Foi 

Josef Stalin, o sucessor de Vladimir 

Lenin, que adoptou e difundiu o 

“marxismo-leninismo” retomado 

por muitos outros partidos políticos 

na Europa e outras partes do mun-

do, em particular na Ásia, África e 

América Latina.

Stalin, que sucedeu a Lenin em Ja-

neiro de 1924, sabia muito bem que, 

desde 1922, o próprio Lenin com 

seu proeminente colaborador Leon 

Trotsky, emitiu uma nova orien-

tação económica, chamada Nova 

Economia Política (capitulo IV, pá-

gina 89 da mesma obra). Esta NEP 

constituiu um dramático ajusta-

mento à política económica revolu-

cionária, pois defendia o restabele-

cimento da economia de mercado, o 

desenvolvimento do sector privado, 

em regime claramente capitalista.

Para Lenin e Trotsky a teórica es-

tatização da economia pelas forças 

revolucionárias saídas da revolta 

popular de 1917 era, a prazo, um 

garantido suicídio político. Para 

eles, construir o socialismo revo-

lucionário e popular numa Rússia 

atrasada e sub-desenvolvida estava 

condenado ao fracasso. Para Lenin 

a economia socialista só poderia ter 

sucesso se a revolução proletária 

triunfasse em mais de um país in-

dustrializado, em particular na Ale-

manha, o que não aconteceu. Seria 

impossível construir o socialismo 

na Rússia, num só país, porque seria 

rapidamente isolado pelo mundo 

capitalista que lhe negaria financiar 

projectos e vender tecnologia, argu-

mentaram Lenin e Trotsky.

Não sendo possível desenvolver a 

economia da Rússia com as suas 

próprias forças, industrializar o país 

e produzir energia, só restava uma 

saída: decretar a economia de mer-

cado e o desenvolvimento do capi-

talismo estatal e privado, única via 

para ter acesso ao financiamento e 

tecnologia internacional, concluí-

ram Lenin e Trotsky.

A Nova Economia Política 
(NEP)
É neste contexto que Lenin, Trotsky 

e seus camaradas decretaram a NEP 

(Nova Economia Política) em 1922, 

como uma estratégia de desenvolvi-

mento a médio e longo prazo e não 

como uma simples táctica para se 

manterem no poder. Para eles só o 

capitalismo poderia criar um clima 

revolucionário num futuro distante, 

talvez muito distante!

A NEP legalizou o mercado livre 

reestruturou o sistema monetário 

o que levou a que a produção glo-

bal russa duplicasse em 1922/1923, 

tendo alcançado por volta de 1926 

um crescimento cinco vezes supe-

rior ao nível da produção de 1921 

(página 89 da obra citada). (Em 

1999, Gorbachov afirmou também 

que a NEP de Lenin não foi um 

recuo táctico como argumentaram 

os stalinistas. A NEP foi uma op-

ção de alcance estratégico, no longo 

prazo).

Na prática, a conclusão imediata a 

tirar, é que a decisão de Josef Stalin 

em revogar a NEP e instaurar uma 

economia estatizada e centralmente 

planificada, não terá sido a melhor 

estratégia. Terá mesmo sido um 

erro de estratégia política de graves 

consequências para todo o mundo e 

que acabou levando à bipolarização 

política com a confrontação perma-

nente entre o Leste e o Ocidente, 

entre a União Soviética e os EUA, 

em particular logo após a segun-

da guerra mundial 1939/1945. O 

Grande Equívoco estava criado.

Efectivamente foi em 1928 que 

Stalin revogou a NEP e instalou a 

propriedade estatal dos meios de 

produção e a planificação centrali-

zada, pela qual todos os excedentes 

económicos pertencem ao Estado 

para melhor os investir no desen-

volvimento económico e social do 

país.

O primeiro plano Quinquenal vi-

gorou de 1928 a 1933 com a co-

lectivização da terra para produzir 

comida, para produzir energia e de-

senvolver a indústria.

Para Stalin e sua equipa era possível 

construir o socialismo num só país, 

a Rússia, a partir da qual se fomen-

taria a revolução noutros países do 

mundo.

Em 1930 a economia de URSS 

começou a enfrentar sérias dificul-

dades devido ao cerco que lhe foi 

montado pelos países capitalistas 

mais avançados, negando-se em 

particular acesso ao financiamen-

to bancário e as novas tecnologias, 

numa concertação que hoje chama-

ríamos de sanções económicas em 

defesa dos interesses nacionais do 

Ocidente contra um país ameaçan-

do o capitalismo.

De passagem se diga que Stalin ao 

aplicar o princípio socialista de “aca-

bar com a exploração do homem 

pelo homem” introduziu um novo 

princípio da “exploração do homem 

pelo Estado” o que não agradou ao 

normal cidadão da União.

A acção de Trotsky
Vladimir Lenin faleceu em 21 de 

Janeiro de 1924. Leon Trotsky con-

tinuou a luta pela NEP logicamente 

contra a estatização decretada por 

Stalin. Perseguido politicamente, 

Trotsky se exilou em casa de um 

amigo no México onde foi assassi-

nado pelo Serviço Secreto de Stalin 

em 21 de Agosto de 1940. Trotsky 

havia sido um proeminente líder re-

volucionário que organizou o exér-

cito vermelho e o levou à vitória fi-

nal sobre os chamados, na época de 

contra-revolucionários.

Conclusões
Uma primeira conclusão a tirar é 

que a designação de marxismo-

-leninismo adoptada por Stalin não 

é correcta, exactamente porque a 

NEP de Lenin advogava o oposto 

da centralização estatal de Stalin 

que premeditadamente usou o pres-

tígio revolucionário e popular de 

Vladimir Lenin para implantar sua 

ideia política. O Lenin de 1922, da 

NEP, era pela economia de merca-

do, pelo desenvolvimento capitalis-

ta durante tempo indeterminado.

Uma segunda conclusão a tirar é 

que Lénin e Trotsky tinham razão: 

implantar o socialismo revolucioná-

rio num pais como Rússia era um 

evidente suicídio político porque 

facilmente isolado e sabotado pelos 

principais países capitalistas no mé-

dio e longo prazos.

Efectivamente desde 1928 com 

Stalin até ao fim da URSS simbo-

lizada na queda do muro de Berlin 

em 1989, 61 anos depois, o lento 

suicídio do socialismo revolucio-

nário consumou-se. O Capitalismo 

acabou vencendo.

Os debates
Sobre esta matéria assisti a acalora-

dos debates durante a luta de liber-

tação nacional e primeiros anos da 

independência conquistada, em que 

Aquino Bragança defendia a tese de 

Trotsky (e Lenin) como a correcta 

face à estatização de Stalin.

Já Eduardo Mondlane tinha outra 

análise em relação a URSS. Dizia 

ele que a União Soviética acabaria 

por se desmoronar num futuro não 

muito longe porque a democracia 

não se constrói de cima para baixo. 

OPINIÃO

Um grande equívoco
A democracia constrói-se debaixo 

para cima, o que não era o caso da 

Rússia. Por isso se iria desmoronar, 

o que aconteceu em 1989.

*General na reserva
P.S. –A NEP na República 
Popular da China
Pode se argumentar que a R.P. da 

China, até hoje de partido único, 

terá seguido um modelo de de-

senvolvimento inicial próximo do 

“marxismo-leninismo” de Josef 

Stalin com os ajustamentos pró-

prios à realidade chinesa introduzi-

dos por Mao-Tse-Tung.

Mas, na realidade, logo em 1960, 

dirigentes como Deng Xiaoping 

tentaram introduzir o mercado 

capitalista na China, sem sucesso 

porque considerado pelo partido 

de anti-socialista e pró-capitalista. 

Só após a morte de Mao-Tse-Tung 

em 1976 Deng Xiaoping reaparece 

liderando reformas económicas de 

fundo, introduzindo a actividade 

capitalista privada e abrindo o país 

ao investimento estrangeiro. Deng 

Xiaoping estudou a NEP de Lenin 

e achou que a estratégia era aplicá-

vel na China, começando nas zonas 

rurais, descentralizando a gestão 

das empresas estatais e fomentan-

do o aparecimento das empresas 

capitalistas, estatais e privadas, sis-

tema a que chamou de “economia 

socialista de mercado”. Dizia Deng 

Xiaopingter-se inspirado na NEP 

de Lenin de 1922 também não 

como uma táctica, mas sim como 

uma estratégia de longo prazo.

As reformas levaram a que hoje 

o sector privado na China está ao 

mesmo nível do sector público, re-

presentando a produção cooperati-

va à volta de 25% do total nacional. 

O resultado é que hoje a China é a 

2ª economia mundial, talvez a pri-

meira com menor índice de pobre-

za da sua população.

Por Jacinto Veloso*

A 
pandemia da Covid-19 não 

mostra sinais de abranda-

mento, tanto à nível global, 

como aqui em Moçambi-

que. Aqueles que podem praticar a 

lavagem das mãos com sabão mais 

frequentemente  sabem, mais do 

que nunca, que é a sua primeira li-

nha de defesa contra a infecção. As 

ligações entre a água e a saúde pú-

blica nunca foram tão claras. O que 

está agora a ser trazido à tona é a 

ligação entre a água e a educação, 

à medida que o país se debate com 

o desafio de enviar a sua futura ge-

ração de volta às salas de aulas, em 

condições de segurança.

Após o recente anúncio por parte do 

Governo de Moçambique de que as 

escolas iriam reabrir em Julho, hou-

ve uma onda de protesto público. 

Muitos pais estavam, compreensi-

velmente, nervosos com a perspec-

tiva de regresso dos seus filhos às 

aulas, temendo o aumento do risco 

de infecção que isso representaria. 
O Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano anunciou, 
subsequentemente, que nenhuma 
escola em Moçambique seria auto-
rizada a abrir sem um abastecimen-
to de água adequado. Louvável foi 
também a promessa de mais dinhei-
ro: 3,5 mil milhões de Meticais para 
expandir, urgentemente, o acesso à 
água nas escolas.
Ao contrário de muitos outros paí-
ses, o Governo de Moçambique 
não se absteve de tomar medidas 
decisivas para impedir a propaga-
ção da Covid-19. Também aqui, o 
seu reconhecimento da necessidade 
de água nas escolas, e a promessa de 

uma maior dotação orçamental, é de 

louvar. Há muito que a WaterAid 

procura realçar as ligações entre a 

água e a educação e anúncios como 

este devem ser creditados e celebra-

dos. 

Durante a última semana, o Go-

verno deixou claro que o dinheiro 

recentemente alocado destina-se a 

apoiar as 667 escolas secundárias, 

instituições de ensino superior e 

institutos de formação de profes-

sores em todo o país. Embora isto 

seja certamente bem-vindo, há uma 

preocupação, considerando que pa-

rece não haver, actualmente, qual-

quer consideração pelas cerca de 

12.000 escolas primárias existentes 

em Moçambique. O acesso à água 

nas escolas primárias, particular-

mente, nas zonas rurais, é profun-

damente problemático. O ensino 

primário é um passo crítico no de-

senvolvimento humano e é essencial 

que todas as crianças tenham acesso 

contínuo a ele.

Um outro desafio do sector está 

ligado à falta de dados precisos. O 

Programa Conjunto de Monitoria 

das Nações Unidas ( JMP) recolheu, 

pela última vez, dados nacionais 

sobre a água nas escolas em 2016. 

Infelizmente, esta indicou que até 

69% das escolas em Moçambique 

não tinham acesso suficiente a uma 

fonte de água melhorada, tendo se 

notado, nessa altura que os dados 

disponíveis eram insuficientes. Sem 

uma imagem clara da dimensão do 

problema, não temos forma de saber 

se os 3,5 mil milhões de Meticais 

adicionais serão suficientes, mesmo 

para o número limitado de escolas a 

que se destina.

Um último ponto a salientar é que o 

investimento pontual em infraestru-

turas de água, embora extremamente 

bem-vindo, não proporcionará, por 

si só, benefícios sustentáveis para a 

saúde e a educação. Intervenções 

paralelas em saneamento, higiene 

e comportamentos associados são 

vitais para garantir que estudantes, 

professores e pessoal administrativo 

possam utilizar os sanitários em se-

gurança e lavar as mãos. São tam-

bém necessárias dotações contínuas 

para água, saneamento e higiene nos 

orçamentos escolares para cobrir os 

custos de operação e manutenção e 

assegurar que os serviços possam ser 

sustentados.

Um país não deve ser forçado a es-

colher entre a educação da sua fu-

tura geração e a saúde da sua popu-

lação. O acesso à água, saneamento 

e higiene nas escolas é fundamental 

para evitar este dilema e uma base 

de dados fiável é crucial para o pla-

neamento e gestão de investimentos 

futuros. A tarefa que se avizinha é 

assustadora e urgente, mas a Wate-

rAid está pronta a apoiar o governo 

e outros parceiros para estar à altura 

do desafio.

*Director Nacional da WaterAid 

Moçambique

Próximo campo de batalha contra a Covid-19 é nas Escolas
Por Adam Garley*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Quais as coisas do nosso passado re-

cente que, corrigidas, teriam evitado 

o “Estado da Nação” que vivemos há 

já algumas décadas? Uma resposta 

em concreto seria: “muitas”. Muitas coisas! 

Por que razão não são corrigidas? Quem as 

deve ou deveria fazer isso? Tudo tem a ver 

com a forma como é feita a política em Mo-

çambique. Vivemos de teatralizações cons-

tantes em ambiente de “duas caras” com um 

público forçado a “engolir” espetáculos onde 

os vilões decidem o pendor dos aplausos. Os 

problemas não são corrigidos. A figura do vi-

lão é representativa de um colectivo que em 

círculos sobrevoa uma presa educada ao não 

questionamento. Os sinais dessa pressão psi-

cológica, por exemplo, ao nível dos partidos 

políticos, estão na massiva concordância aos 

discursos feitos à medida, aos comandos: um 

cego seguidismo. É preciso estar alinhado, 

mas política é também questionamento per-

manente. Lembram-nos o pastor e os seus 

rebanhos. Estes nunca têm ideias. Reagem 

automaticamente aos comandos emanados 

pelos instrumentos de controlo usados pelo 

Não questionamento, uma herança política
pastor. Ele próprio, quando presente, funciona 

como um instrumento coercivamente venerado. 

A pressão arterial dos presentes é perturbada por 

esse íman que parece valorizar o ambiente onde 

se encontram. 

O não questionamento, no seio dos partidos 

políticos ou mesmo da sociedade, é uma cultura 

que propicia a corrupção, o nepotismo, o assédio 

sexual cultuado como normal, o sentimento de 

existência de donos do partido, patrões do País, 

nubla o conceito de insubordinação e de legiti-

midade, aprofunda a disciplina do não questio-

namento. Só alguns exemplos. Não é por acaso 

que as dívidas ocultas alertaram para o inespera-

do “bem maior” relaxando o compasso da Justiça 

formal. A corrupção para consubstanciar crime 

parece depender da pessoa que a pratica. As esta-

tísticas de Gaza, que já produziram os desejados 

assentos para a Assembleia da República, não 

tiveram um fio de questionamento no partido 

maioritário. Tirou-se o incómodo capim e ficou 

tudo resolvido. Mas, era a força do não questio-

namento a vencer.

A cega concordância massiva, fruto da questio-

nabilidade em fórum impróprio, produziu mem-

bros/partidários preocupados em criar ganhos 

financeiros a partir de ganhos de médias ou altas 

posições de importância partidária que depois 

transitam ou transitariam para o nível governa-

mental. Abraçamos assim a economia de merca-

do. A “abertura” forçada pela pressão da “guerra 

dos dezasseis anos” permitiu uma importante 

viragem na economia. No entanto, tudo o que 

é forçado ao preenchimento dos critérios de ele-

gibilidade desta ou daquela grande instituição 

financeira mundial, como p. ex., o FMI, o Banco 

Mundial, tem as suas repercussões na marcha do 

desenvolvimento quando o nível de preparação 

geral é baixíssimo. Por alturas da “abertura”, as 

falas dos chefes eram uma ordem. Evoluímos 

com essa cultura que militarizou/verticalizou as 

relações nos partidos. Como não havia frontei-

ra entre partido e Estado, logo, generalizou-se. 

Novos partidos adoptaram o mesmo modelo 

com pequenas variações. “Não é nosso!” O for-

talecimento destas variações permite ou sempre 

permitiu identificar infiltrados e/ou membros 

rotulados como tal. Questionar uma ou outra or-

dem do chefe era (ou é), por isso, um risco, uma 

aberração, uma via rápida para contrair o estatu-

to de infiltrado e daí excluído. Heresia total 

e completa. Então, cumpria-se uma e outra 

ordem sabendo-se de antemão que a mesma 

em nada resultaria. Em fóruns de quintal, 

os donos dos rasgados aplausos (a essa or-

dem) punham-se a questionar, a criticar 

com conhecimento de causa, a rotular o seu 

chefe como figura atrasada, como alguém 

a precisar de escola e experiência, “cabeça 

dura”, etc. Estava então produzida a cultura 

do não questionamento, tendo na face con-

trária o respectivo brilho de perversidade. 

É esta forma de fazer política que hoje, em 

Moçambique, goza de maior aceitação. Em 

inversão de marcha, julga-se que o questio-

namento fragiliza a coesão, quando aí se re-

vela a política de manutenção de posições 

das tangerinas. Mas, a marcha colocará cada 

tangerina no seu devido lugar tanto na su-

bida, na consolidação, como na descida. O 

importante é que esse movimento esteja a 

acontecer em direcção a uma forma de fazer 

política também pelo questionamento per-

manente. 

Numa das suas habituais e regulares visi-

tas à Moçambique, tive a oportunidade 

de entrevistar o pai da comunidade dos 

países de língua portuguesa (CPLP), José 

Aparecido de Oliveira. 

Como dias antes tive o cuidado de ler tudo o que 

me foi possível ler sobre si, fui para a entrevista 

preparado para o facto de que estaria perante um 

homem de uma cultura colossal, um diplomata e 

negociador nato e incansável. 

Por este lado não fiquei nada surpreendido. 

O que me surpreendeu foi que por detrás des-

se homem de estrutura fora do vulgar, encontrei 

um outro de uma simplicidade sem limites e de 

uma afabilidade e de um sentido de humor subtil 

e muito refinado. 

A entrevista aconteceu nas instalações da embai-

xada do Brasil, em Maputo, e eu ia na companhia 

do meu colega, o José Leão Matlombe, que se en-

carregava de fazer os “bonecos”. 

Depois de cerca de uma hora de entrevista for-

mal, ele ainda se dispôs, de quase sem transição, 

a travar mais três ou quatro dedos de conversa 

sobre os mais variados assuntos fora do cunho 

formal da entrevista. 

Falámos da cultura, principalmente, mas também 

de alguns aspectos pitorescos da vida no Brasil 

movidos pela nossa curiosidade. 

No fim, como que, sem querer ou quem convida 

um amigo para uma xícara de chá, ele perguntou-

me se eu não gostaria de conhecer o Brasil. 

Respondi mais com os olhos do que com a boca. 

Mas no fundo pensei que aquilo fosse uma fra-

se retórica, uma questão de simples cortesia que 

não haveria de ter consequências mais drásticas 

do que essas. 

E depois, quando pedimos para efectuar uma 

chamada, a fim de que nos viessem buscar no 

carro da empresa, ele disse simplesmente: “não 

precisam. Eu vou efectuar uma visita de cortesia 

ao Ministério da Administração Estatal. Se vo-

cês não se importam, gostaria que me fizessem 

companhia”.

Não havia como recusar. Fomos com ele. 

Nas instalações do Ministério da Administração 

Estatal e nessa altura o Ministro do pelouro era o 

Aguiar Mazula, o mordomo da corte lembrou-se 

de servir dois cafés, depôs um a frente do José 

Aparecido de Oliveira e outro a frente do seu 

chefe. 

Sem se alvoroçar e num gesto muito natural, o 

José Aparecido de Oliveira empurrou os dois ca-

fés na nossa direção. 

Colocou um a minha frente e outro a frente do 

José Matlombe e fez um sinal ao mordomo para 

que se afastasse. 

Tomamos o café, a morrer do gozo eu e o meu 

colega, perante o embaraço dos anfitriões. 

Depois o diplomata mandou chamar o seu mo-

torista e deu-lhe ordens para que nos levasse de 

volta a nossa Redacção enquanto ele ficava a tra-

tar dos assuntos que para ali o tinham levado e 

tudo ficou por aí. 

Mas três semanas depois, recebi uma chamada 

da embaixada do Brasil. Era a voz alvoroçada de 

uma das funcionarias a dizer: “adivinhe. O que 

lhe vou dizer é como se  a mim me telefonassem 

hoje a anunciar que tinha ganho o direito de ir 

fazer compras em Nova Iorque durante sete dias.” 

Disse que não estava a compreender o alcance das 

suas palavras.

Então ela disse me: “ O Senhor está convidado 

a conhecer o Brasil, cumprindo a promessa do 

Doctor José Aparecido de Oliveira. Apareça por 

cá com o seu passaporte para tratar da tramita-

ção”. 

Duas ou três semanas depois embarquei. 

E na sala de embarque descobri que afinal não era 

eu o único convidado. Estava na companhia dos 

então directores do jornal Notícias, o Bernardo 

Mavanga e do Domingo, o Jorge Matine. 

O nosso quartel general no Brasil instalou-se em 

pleno coração do Rio de Janeiro, a escassos dez 

ou quinze minutos a pé para as melhores praias 

do lugar. 

Numa dessas tardes em que fomos de teleférico a 

um dos pontos mais altos da cidade numa colina, 

deu para perceber porquê que entre o gozo e o sé-

rio os cariocas dizem que Deus fez o mundo em 

seis dias e no sétimo fez o Rio de Janeiro. 

É uma cidade espectacular. 

Mas, por outras razões, São Paulo também tem a 
sua espectacularidade, como formigueiro huma-
no, onde a vida se faz a um ritmo de um frenesio 
doentio e febril.
Onde os que podem e tem acesso a isso, invés de 
percorrer as ruas da cidade de automóvel, fazem-
no de helicóptero. Tal é a intensidade do tráfego 
rodoviário.
Deu-nos ainda chance de ir visitar a sede daquele 
mundo de loucura que é a rede globo, onde re-
cebemos explicações sobre pormenores de pro-
dução de telenovelas, de jornais, rádio e por aí a 
diante. 
E de passagem ainda nos fizemos fotografar na 
companhia de algumas das vedetas de telenovela 
bem conhecidas pelo nosso público.
E ainda nos falaram um pouco do fundador e 
cérebro daquele mundo todo, aquele a quem os 
brasileiros chamam Chatô, o Rei do Brasil, que é 
afinal Assis de Chateaubriand. 
E por sinal, na época em que lá estivemos acabava 
de ser lançada uma obra biográfica do Chatô, jus-
tamente com esse titulo: “Chatô, o Rei do Brasil”. 
Tive muita pena de não poder compra-lo. 
Mas não tinha como porque o dinheiro dispo-
nível não dava nem sequer para custear os nos-
sos chopes nas esplanadas de Ipanema ou outras 
praias, mas deu-nos para viver sem sobressaltos 
durante os quase trinta e cinco dias em que visi-
tamos o Brasil. 
E no meio disto tudo ainda nos foi possível apa-
nhar um susto quando numa tarde destas, de 
sábado, estando os três na companhia do nosso 
guia, a voltar da periferia do Rio de Janeiro, fo-
mos abordados por uma rusga policial porque es-
tava a se passar uma cena de greve das chamadas 
sacoleiras. 
Acontece que nem o Mavanga, nem o Matine ti-
nham consigo os seus passaportes. A coisa ia nos 
saindo cara. 
Mas tendo eu o meu passaporte e perante as ex-
plicações do nosso guia, que afinal, era um fun-

cionário sénior da PETROBAS, empresa que 
patrocinou a nossa visita ao Brasil, tudo se acabou 
por esclarecer. 
Não passou do susto. 
Mais para o sul, fomos ver aquela portentosa obra 
que é, segundo creio e o que nos disseram, a se-
gunda maior usina do mundo e a maior daquelas 
regiões, a de Itaipu. 
Dali rumamos para ver o eterno arco-íris nas 
cataratas de Itapuã que na linguagem dos nati-
vos índios significa a pedra que canta debaixo da 
água. Espectáculo único. 
E a noite, ainda nos fomos juntar a um ambiente 
boémio da pequena Cidade onde nos encontrá-
vamos, frequentado maioritariamente por saco-
leiras. 
Ora as sacoleiras são as mulheres que no nosso 
vocabulário podiam corresponder as “mukheris-
tas” ou no vocabulário angolano as “zungueiras”. 
Elas, na verdade, percorriam milhares de quiló-
metros desde o Rio de Janeiro até ao extremo 
sul do país para comprarem peças de roupa ou 
de outras pequenas quinquilharias com as quais 
enchiam as suas sacolas, com elas voltavam de 
autocarro em viagens que duravam horas para ir 
comercia-las nas ruas do Rio de Janeiro em plena 
actividade da Zunga, como diriam os nossos ami-
gos Kambas angolanos. 
E as tardes verdadeiramente de lazer deram sen-
tido ao facto de que a nossa ida ao Brasil, no fun-
do não passou de uma pura e agradável passeata. 
No regresso ainda trouxe comigo, na bagagem 
uma biografia ilustrada do patrono da nossa visi-
ta, o José Aparecido de Oliveira. 
O título é justamente esse: José Aparecido de 
Oliveira, o Homem que cravou uma lança na lua. 
Não poderia haver título mais feliz. Na verdade 
ele fez isso e muito mais coisas. 
Uma das heranças que nos deixou foi a CPLP. É 

uma obra que merece a sua envergadura, como 

homem de cultura política, de diplomacia e de fé 

profunda nas suas crenças pelas quais lutou até 

ao fim. 

Obra que hoje em dia nem sempre está a merecer 

o respeito que devia. 

Retalhos de memória
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que continuará a procura, no mercado mundial, do tabaco, garantindo que 
o contínuo rendimento das famílias que se dedicam ao cultivo desta cultura 
de rendimento.
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) 
aprovou, no dia 7 de Julho, a comercialização do dispositivo, considerado 
menos nocivo à saúde, dado que no lugar de queimar, aquece o tabaco, 
evitando dessa forma a libertação de substâncias químicas.

-
tadores de tabaco continuarão a ter acesso aos mercados internacionais 
deste produto, particularmente o mais importante destes, que são os Estados 
Unidos.
De acordo com o Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, esta 
inovação vem manter a procura e o mercado para tabaco, incluindo de 

agrícolas.
O IQOS foi desenvolvido pela Philip Morris International (PMI), tendo o 
pedido para a aprovação da sua comercialização sido submetido à FDA 
em 2016.
O IQOS é o primeiro dispositivo alternativo ao cigarro a obter autorização 
de comercialização pela FDA.
Com o sistema de aquecimento, e não de queima do tabaco, o IQOS substi-

nocivos.
Com efeito, o instrumento é considerado uma melhor escolha para adultos à 
procura de alternativas para o cigarro.
Ao tomar a decisão, a FDA considerou que a autorização de comercializa-
ção do IQOS é apropriada para a promoção da saúde pública.
O CEO da PMI, André Calantzopoulos, também considerou a decisão da 
FDA como um marco histórico para a saúde pública.
“Muitas dezenas de milhões de homens e mulheres (…) que fumavam, vão 
parar, mas muitos não. A decisão torna possível informar a esses adultos 
que mudar, completamente, para o IQOS, é uma melhor escolha do que 
continuar a fumar”, disse Calantzopoulos, para quem um futuro livre de fumo 
deve ser o desejável.
Para o CEO da PMI, “a melhor opção para a saúde é nunca fumar ou parar 

escolha é mudar para um produto sem combustão”.

de fumadores adultos, em todo o mundo, já tinham parado de fumar e mu-
dado para o IQOS, uma mudança que se acredita que vai acelerar, com a 
decisão da FDA.
“Aproveitar inovações como o IQOS para acelerar, drasticamente, a redu-
ção do consumo de cigarros, é a oportunidade deste século. A regulamenta-

rapidamente, os fumadores adultos que, de outra forma, continuariam a 
fumar, para melhores opções”, sublinha o CEO da PMI.

MAIS-VALIA PARA MOÇAMBIQUE 

Disponível para comercialização em 53 mercados, o IQOS é considerado 

um grande número de camponeses, principalmente nas províncias de Tete 
e Nampula, se dedicam à cultura do tabaco, e centenas de trabalhadores 
estão envolvidos na indústria de processamento desta cultura.
Chamado a reagir a esta inovação, o ministro moçambicano da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita, começou por destacar o facto de o IQOS ser 
o primeiro e único produto de tabaco aquecido a receber aval para sua 
comercialização através do processo MRTP.
“Pelo que conhecemos, o dispositivo aquece o tabaco real a uma tempera-

Pelo seu modo de funcionamento, os cigarros convencionais atingem tem-
peraturas entre 600 a 850 graus, ultrapassando os 900 graus durante os 

produtos químicos nocivos e, potencialmente, nocivos para a saúde humana. 
Como se pode ver, o IQOS usa uma tecnologia diferente da dos cigarros 
electrónicos, porque eles usam tabaco real”, assinalou.
Por isso, esta inovação é uma mais-valia para a produção de tabaco em 
Moçambique. 

tabaco folha e o mercado para o tabaco manter-se-ão”, acrescentou.

americano, cujas empresas importadoras estão envolvidas neste processo 
de inovação e que, certamente, continuarão a importar a matéria-prima, 

às boas práticas agrícolas”, destacou.
De acordo com o governante, as empresas produtoras de cigarro conven-
cional, a nível interno, estão atentas a estes processos de inovação e, se o 

a estas novas tendências de mercado, apostando em tecnologias de ponta 

Garantiu, também, que o Governo moçambicano vai continuar a acompa-
nhar os processos e a dinâmica do mercado nacional e internacional, em 
particular, o mercado americano. 

IMPACTO NA ECONOMIA

cerca de 6 200 trabalhadores, dentre os quais 5 200 mulheres.
As empresas envolvidas na cadeia de valor do sector operam com mais 
de 100 mil produtores familiares que, para além de produção de tabaco, 
apostam igualmente na produção de culturas alimentares. 

Nos últimos cinco anos, o país processou cerca de 378.397 toneladas de 
tabaco. 
A indústria de tabaco é uma das cinco que mais contribuem na produção do 
sector industrial moçambicano, com 8%, depois da Metalúrgica com (35%), 
Alimentar (25%), Bebidas (13%), Minerais Não-metálicos (10%), e as outras 
indústrias com 9%, segundo dados do Minisério do Comércio e Indústria.
“Dentre as principais culturas de rendimento, o tabaco merece uma atenção 
especial dado o seu contributo para a renda dos agricultores e sua maior 
integração no mercado”, salienta Mesquita. 
Actualmente, Moçambique conta com duas unidades industriais de proces-
samento de tabaco, sendo uma na província de Tete e outra na província 
de Nampula, a Mozambique Leaf Tobaco e a GS Tobaco, respectivamente.
Moçambique é subscritor da Convenção-Quadro da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para o Controlo do Tabaco, que tem como objectivo redu-
zir o consumo de tabaco pela população mais nova, através de redução de 
incorporação de aditivos como sabores nos cigarros.

“SUSTENTA” PODE ALAVANCAR SECTOR DO TABACO 

Em Julho último, o Governo moçambicano lançou, a nível nacional, um ou-
sado programa de integração da agricultura familiar em cadeias de valor 
produtivas, que deverá integrar cerca de um milhão de famílias, em todos 
os distritos do país.
Para Carlos Mesquita, as indústrias alimentares e agro-indústrias, de forma 
bem estruturada e, tecnologicamente capacitadas, podem absorver os insu-
mos provenientes da produção agrícola, incluindo o tabaco, agregando va-

as cadeias de agro-negócios; gerando emprego e renda para as famílias 
-

mercial do país.
O ministro da Indústria e Comércio enfatiza que o “Sustenta” visa promover 
uma agricultura sustentável que, entre outras vantagens, contribuirá para 
melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares rurais. 
“As acções do Sustenta estão em conformidade com as cinco prioridades de 
orientação do sector da agricultura, nomeadamente: Segurança alimentar, 
Rendimento familiar, Emprego, Inclusão Social, Produção e Produtividade. 

-
tam a jusante estas cadeias de valor”, avança o governante, acrescentando 

Indústria Alimentar e Agro-Indústria como prioritárias para a promoção do 
desenvolvimento económico do país. 

Ministro da Indústria e Comércio reage ao IQOS:

“Mantém-se procura de tabaco”
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Eu

 

Longo.Alcance17@hotmail.com

Todas e todos temos as nossas histórias. As nossas memó-

rias, gostemos ou não delas, marcaram o que hoje somos e 

comemoramos: O aniversário da Briosa.

“A Associação Académica de Maputo, ou simplesmente 

Académica, é um clube desportivo moçambicano baseado na 

capital do país. Um clube eclético fundado em 1968, dando um 

elevado contributo no desenvolvimento do desporto no país.

A esta colectividade que muito tem feito pelo desporto, felici-

tamos pela passagem de mais um aniversário e encorajamos a 

massificação dos esforços, para o alcance de melhorias no des-

porto nacional”

Seria uma injustiça, não começar pelo facto da Federação Mo-

çambicana de futebol ter postado no seu site o aniversário da 

Académica de Moçambique, que completou 52 anos de vida.

Estas são as contribuições alusivas ao aniversário:

Orgulho por fazer parte da História do Desporto Nacional. AL-

TENOR PEREIRA/Presidente da Direcção

 A Académica de Moçambique é fruto da luta dos seus dirigen-

tes e dos adeptos. Ultrapassa fronteiras e questões políticas. O 

amor é eterno baseado na humildade, trabalho, sacrifício e nos 

princípios do Desporto. Viva Briosa. JOÃO SHAUWALBK / 

Sócio N’1

Parabéns Académica, completar 52 anos é um grande marco na 

vida de um clube que a mais de meio século de alegrias, tem 

conquistas, forças e amizades, tem distribuído para os seus atle-

tas, dirigentes, membros, sócios e muito mais. Briosa celebre este 

aniversário como nunca antes, mais uma etapa alcançada.

Académica um clube que marca a diferença na vida dos seus 

atletas.

Parabéns a Briosaaaaaaaaaaaaa!

LURDES MUNGUAMBE/ Dirigente

Viva a Briosa! Bem haja este pequeno mas grande clube. Obri-

gado por tudo ACADÉMICA… FRANCISCO DA CON-

CEIÇÃO/ Coach/Basket 

Briosa hoye!!! Um clube cuja grandeza se mede pelas pessoas 

que forma. Amor incondicional, ILIDIO SILVA/ Ex- Jogador/

Basquete

Pelos 52 anos, a todos quantos a criaram, a representaram, a ali-

mentaram e pelo que tem na forma de estar, de ser, de contribuir 

para o desporto da cidade e do país, sinceros Parabéns. SANTI-

NHA/ Dirigente

Aqui vai a minha mensagem: Parabéns Briosa, parabéns Clube 

Académica do meu coração, que celebres mais e mais anos de 

vida, continues formando e influenciando positivamente aos jo-

vens… Viva Académica!!! SILVIA FAIFE/ Ex- Campeã Afri-

cana/ Basquete

Briosa foi-nos uma escola de vida, onde as dificuldades foram 

superadas com o espírito de família e saber estar. Lutamos contra 

outras filosofias de fazer desporto apetecíveis e invejáveis, mas os 

valores da Briosa superaram. Fizemo-nos homens, parabéns por 

mais um aniversário. ARMANDO MEQUE/ Coach/ Basque-

te

Viva a Briosa! Bem haja este pequeno mas grande clube. Obri-

gado por tudo ACADÉMICA… Feliz aniversário. AURÉLIO/ 

Ex- Jogador de Futebol

Só me encho de admiração e orgulho por ser Briosa, de corpo 

e alma. Bem haja minha Académica pelos 52 anos, meio século 

de muitas emoções. Eu sou académica. DEOLINDA/Campeã 

Africana/Basquete

Académica…. Um clube onde o desporto acaba fazendo nas-

cer laços de familiaridade que são indissolúveis, junta-mo-nos  

um dia para fazer desporto e fizemos mais além… Uma família, 

onde todos fazem parte de uma parede, janela e a porta, sempre 

aberta para acolher, e unir sabedoria ao desporto. São 52 anos 

testemunhando vidas em crescimento. Viva Briosa… ELÉNIA/

NININHA/ Ex- Campeã Africana/Basquete

BRIOSA, BRIOSA, BRIOSA! Parabéns Académica pelos 52 

anos de história, de grandes conquistas, pelos momentos que vi-

vemos e pelos muitos mais que iremos viver! Eu sou orgulhosa-

mente Académica. DEOLINDA NGULELA 

A Académica vale pelas referências que tem na sociedade: For-

mação Académica Moral, Social, Cultural, Medicinal, Empresa-

rial e Desportiva! EU/ Signatário da Coluna   

Viva  a  Briioosaaaaa!

Um mês depois de a Fe-
deração Moçambicana 
de Futebol (FMF) ter 
vindo a público anunciar, 

através do seu respectivo presi-
dente, Feizal Sidat, a intenção de 
edificar, num futuro não muito 
distante, um Centro Técnico Na-
cional (CTN) para as selecções, 
junto ao Estádio Nacional de 
Zimpeto, persistem muitas zonas 
de penumbra por dissipar.

Com efeito, segundo informações 

postas a circular, o projecto não 

tem pernas para andar, alegada-

mente porque o espaço onde a 

FMF pretende construir o mega 

empreendimento pertence ao 

Estado, à semelhança do próprio 

Estádio Nacional do Zimpeto, a 

nova catedral do nosso futebol, 

erguida no âmbito da realização, 

no país, dos XI jogos africanos, 

Maputo- 2011.

Segundo as fontes, por se tratar 

de um espaço público, é vedada a 

construção de qualquer infra-es-

trutura, a menos que seja pertença 

do próprio Estado.

Sabe-se que a construção dessas 

infra-estruturas surge no âmbito 

do entendimento havido entre a 

Secretaria de Estado de Desporto 

e o Comité Olímpico

Consta que o Centro Técnico 

Nacional compreenderá um ho-

tel de quatro estrelas, três campos 

de futebol onze,  dois com relva 

natural e um com relva sintética, 

um pavilhão de futsal,  campo de 

futebol de praia, centro médico, 

ginásio e um auditório para gran-

des eventos.

Aquando do anúncio do projecto 

, o presidente da FMF, explicou 

que já estavam identificados os 

parceiros que irão abraçar a ini-

ciativa, mas não revelou os seus 

nomes, nem mesmo o dia do ar-

ranque das obras. 

Academia Mário Coluna
Se em relação à construção do 

Centro Técnico Nacional há mui-

tas zonas de penumbra, o mesmo 

já não se pode dizer em relação ao 

futuro da Academia Mário Colu-

na, localizada na Namaacha, antes 

gerida pela Federação Moçambi-

cana de Futebol.

 Esta infraestrutura passará para o 

Comité Olímpico de Moçambi-

que, o que abriu espaço para a Fe-

deração Moçambicana de Futebol 

vir a erguer um Centro Técnico 

Nacional, no espaço adjacente ao 

Estádio Nacional do Zimpeto, 

com várias infraestruturas para 

beneficiar as selecções nacionais.

Anteriormente a academia da Na-

maacha, qual monstro adormeci-

do, tinha como função acolher e 

preparar jovens que mostrassem 

talento, e que posteriormente pas-

sariam a alimentar clubes, quer 

a nível local como internacional, 

mas a realidade mostra que se tra-

tou de um projecto falhado.

Sob a futura gestão do COM, 

que poderá ocorrer a breve trecho, 

aquela infraestrutura  passará a 

servir a todas modalidades des-

portivas nacionais, o que certa-

mente servirá de mais valia para 

o nosso desporto. Outrossim, será 

nessas instalações que os atletas 

de várias modalidades serão pre-

parados tendo como meta os jo-

gos olímpicos. 

O Secretário de Estado de Des-

porto, Gilberto Mendes, uma das 

partes facilitadoras do processo, 

assegurou, na ocasião do anún-

cio da iniciativa, a relevância dos 

acordos assinados entre o COM e 

a FMF, tal como o fez o presiden-

te do Comité Olímpico de Mo-

çambique, Aníbal Manave. 

Manave mostrou-se satisfeito 

pelo facto de a academia passar 

para a gestão do Comité Olím-

pico de Moçambique , uma vez 

que iria possibilitar o surgimen-

to de um Centro Olímpico de 

Alto Rendimento, o qual vai se 

encarregar em preparar os nossos 

atletas para as competições inter-

nacionais. Aliás, um dos ganhos 

imediatos desta nova abordagem 

é a redução dos custos financeiros.

De referir que, para além da 

Academia da Namaacha, que até 

muito recentemente estava a ser 

dirigida pela Federação Moçam-

bicana de Futebol, uma outra 

infraestrutura era o campo do 1º 

de Maio, localizado no bairro de 

Maxaquene. 

O contrato assinado entre a fe-

deração e aquele clube, por sinal 

um dos mais antigos do país (foi 

fundado em 1917) tem a duração 

de 20 anos (2002 a 2022). 

O clube está a atravessar, nes-

te momento, várias dificuldades 

financeiras, razão pela qual tem 

feito uma prestação fraca no 

campeonato da cidade, depois 

de, num passado muito distante, 

ter se batido em pé de igualdade 

com os grandes clubes da cidade 

de Maputo.

 A par das dificuldades financei-

ras, o campo está em estado sim-

plesmente lastimável, com o muro 

de vedação a cair aos pedaços, o 

que equivale dizer que precisa de 

uma intervenção urgente.

 
“É mentira” - Feizal Sidat 
Entretanto,  num breve con-

tacto com o presidente da 

Federação Moçambicana de 

Futebol, uma das partes inte-

ressadas no projecto de cons-

trução do Centro Técnico 

Nacional,  Feizal Sidat não só 

mostrou-se surpreso com a in-

formação, como negou que o 

Governo tenha chumbado a 

retromencionada iniciativa.
Explicou que o projecto tem , sim, 

pernas para andar, daí que o mes-

mo vai ser erguido, até porque há 

parceiros interessados na sua via-

bilização. Assegurou, ainda, que a 

federação está já na fase de elabo-

ração do projecto.

 Explicou que, na passada sexta-

-feira, a direcção da federação es-

teve no Zimpeto, onde percorreu 

o espaço onde será construído o 

empreendimento, prova inequí-

voca, segundo ele, de que são in-

fundadas as informações que in-

sinuam que a federação está a ser 

impedida de implementar o seu 

projecto.

Aclarou que a federação já tem o 

espaço disponível e que inclusi-

vamente tem em seu poder foto-

grafias tiradas, na semana passada 

no local, as quais podem melhor 

elucidar o que realmente está a 

acontecer.

Construção do CTN da FMF envolta em polémica?

Feizal  Sidat diz 
que é mentira

Feizal Sidat
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O 
Presidente do Mali, Ibra-
him Boubacar Keita, 
anunciou a sua demissão 
na madrugada desta terça-

-feira, horas depois de um motim 

organizado pelos militares. Numa 

declaração transmitida pela tele-

visão nacional, Keita disse ainda 

que vai demitir todo o Governo e 

dissolver a Assembleia Nacional 

(Parlamento). A União Africana 

suspendeu o Mali por causa do 

golpe de Estado.

“Se, hoje [terça-feira], certos ele-

mentos das nossas forças armadas 

querem um fim através da sua in-

tervenção, tenho realmente uma 

escolha?”, disse Keita, anunciando 

de seguida a sua demissão, com 

efeitos imediatos. “Não quero que 

seja derramado sangue para que eu 

me possa manter no cargo. Por isso, 

demito-me”, afirmou.

Na terça-feira, Keita e o seu pri-

meiro-ministro, Boubou Cissé, 

foram detidos durante um motim 

liderado pelos militares e levados 

para uma base militar em Kati.

Horas depois, as forças militares 

que tomaram o poder, auto-inti-

tuladas Comité Nacional para a 

no país e um avião de transporte 

C-295 no âmbito de uma missão 

das Nações Unidas. Diz dos portu-

gueses no Mali que estão “bem”.

O coronel Assimi Goita foi desig-

nado nesta quarta-feira o presidente 

do CNSP.

O militar, que liderava as Forças Es-

peciais do Exército na região central 

do país, é um dos cinco que apare-

ceu na manhã desta quarta-feira na 

televisão local, para ler o primeiro 

comunicado do CNSP, mas não era 

considerado entre os favoritos para 

encabeçar a junta de governo

Os protestos nas ruas do Mali in-

tensificaram-se nos últimos meses, 

sobretudo depois de umas eleições 

legislativas bastante disputadas que 

deram a vitória ao partido de Keita, 

apesar de não ter conseguido maio-

ria absoluta. Por isso, o Presidente 

pediu a intervenção do Tribunal 

Constitucional, que decretou que 

mais de 30 deputados da oposição 

teriam de abandonar o cargo para 

que fossem convocadas novas elei-

ções naqueles círculos eleitorais.

A contestação a Ibrahim Boubacar 

Keita, de 75 anos, subiu de tom e 

sucederam-se episódios de violên-

cia.  (publico.pt)

Salvação do Povo, apareceram na 

televisão estatal e anunciaram uma 

“transição política civil” que con-

duza a eleições gerais num “prazo 

razoável”.

“Não nos estamos a agarrar ao po-

der, mas estamos a garantir a esta-

bilidade do país”, disse Ismail Wa-

gue, vice-chefe de Estado-Maior 

da Força Aérea.

“Isso permitirá que organizemos, 

dentro de um prazo razoável, elei-

ções gerais para dar ao Mali insti-

tuições fortes, capazes de gerir as 

nossas vidas no dia-a-dia e restau-

rar a confiança entre Governo e go-

vernados”, acrescentou Wague, de-

nunciando o “clientelismo político”.

“O nosso país afunda-se no caos, na 

anarquia e na insegurança por cul-

pa dos homens encarregados do seu 

destino”, acusou Ismail Wague. Na 

capital, Bamako, militares e polícias 

foram celebrados por populares.

A União Africana suspendeu o 

Mali da organização, “até que seja 

restaurada a ordem constitucional 

no país”. Os Estados Unidos, atra-

vés do secretário de Estado, Mike 

Pompeo, condenaram igualmente 

o golpe. Michael Shurkin, um ex-

-analista da CIA, que agora tra-

balha na Rand Corporation, disse 

à Reuters que este golpe pode dis-

trair o exército do Mali da luta con-

tra os jihadistas ligados à Al-Qaeda 

e ao Daesh, no Norte e Centro do 

país. O país está mergulhado num 

conflito militar desde 2012, e que 

tem levado à insurgência de  jiha-

distas no Norte do país.

A coligação M5-RFP, através do 

seu porta-voz, Nouhoum Togo, que 

tem organizado os protestos contra 

o Presidente Keita nos últimos me-

ses, disse à Reuters que o que está 

em curso “não é um golpe militar, 

mas sim uma insurreição popular”.

Após a detenção de Keita e Cissé, 

na capital, Bamako, a acção dos 

militares foi recebida com euforia. 

“Todo o povo do Mali está cansado. 

Já chega”, afirmou um manifestante 

à Al-Jazeera.

O motim militar que forçou a de-

missão do Presidente e a queda do 

Governo foi condenado de forma 

generalizada pela comunidade in-

ternacional e pelos parceiros re-

gionais do Mali. A Comunidade 

Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO) decidiu fe-

char as fronteiras dos seus Estados-

-membros com o Mali e as Nações 

Unidas pediram uma “restauração 

imediata da ordem constitucional e 

justiça no Mali”.

A União Europeia defendeu um 

processo democrático no país e a 

China opôs-se a uma mudança de 

regime “pela força”.

O gabinete do ministro da Defesa 

português, João Gomes Cravinho, 

disse à agência Lusa que  “está a 

acompanhar a situação no Mali 

com grande preocupação”, uma vez 

que Portugal tem 63 militares da 

Força Aérea Portuguesa destacados 

Golpe de Estado no Mali

Ismail Wague, líder golpista
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Fernando Lima, Fernando Gonçalves, António Gumende, Sa-
lomão Moyana, Gil Lauriciano, Olívia Chiconela, Lazaro Al-
fredo, António Muchave, Anders Nilsson, Sérgio Santimano, 
Luis Lemos e Paul Fauvet comunicam com pesar, o falecimen-
to por doença,  da sua antiga colega e amiga na Agência de In-
formação de Moçambique (AIM), Frances Christie, ocorrido 
em Brisbane, Australia, no dia  08 de Agosto de 2020. É com 
tristeza que vemos partir uma amiga sempre pronta a ajudar, 
uma pessoa simples e leal, uma companheira de causas, uma 
mente bem disposta na redacção, onde nem sempre era fácil 

-
lia, as nossas sentidas condolências neste momento de dor.
A Frances estará sempre nos nossos corações.
O velório da Frances será feito este sábado, 22, pelas 14 horas 
em Brisbane (06.00H em Maputo).

FRANCES CHRISTIE

Necrologia      Necrologia      Necrologia      Necrologia     Necrologia

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

Detalhes: nr 84/6 5723175

187 escritores lusófonos 
apelam, numa carta 
aberta, que sejam assu-
midos compromissos 

políticos para travar a ascensão 
do populismo e da xenofobia, re-
pudiando projectos anti-demo-
cráticos. Entre os signatários da 
missiva, estão os moçambicanos 
Mia Couto, Lucílio Manjate, 
Luís Carlos Patraquim, Pedro 
Pereira Lopes e Amosse Muca-
vele

Um conjunto de quase 200 es-

critores de língua portuguesa 

exigiu, esta terça-feira, que sejam 

assumidos compromissos políti-

cos para impedir uma “escalada” 

do populismo, da violência e da 

xenofobia, apelando aos agentes 

democráticos para que contra-

riem estas ameaças ressurgentes.

Numa carta aberta enviada à 

Lusa, assinada por 187 escritores 

lusófonos, que vão do brasileiro 

Chico Buarque às portuguesas 

Hélia Correia ou Lídia Jorge 

passando pelo moçambicano 

Mia Couto, os signatários mos-

tram-se conscientes de que pode 

haver um “custo” em “dar palco 

ao que, em circunstâncias nor-

mais, não mereceria uma nota de 

rodapé”.

No entanto, os autores preferem 

“correr esse risco face às circuns-

tâncias vividas em Portugal, que 

[consideram] graves e inquietan-

tes, nos domínios do racismo, do 

populismo, da xenofobia, da ho-

mofobia, das emoções induzidas, 

da confusão destas com ideias e, 

em geral, de tudo aquilo que de 

mais repugnante pode emergir 

de uma sociedade em crise e em 

estado de medo”.

“Temos de reagir antes que seja 

tarde. E usar as palavras contra 

o insidioso ataque à democracia, 

ao multiculturalismo, à justiça 

social, à tolerância, à inclusão, à 

igualdade entre géneros, à liber-

dade de expressão e ao debate 

aberto”, escrevem os autores.

Os signatários defendem que 

não se pode olhar para o lado sob 

pena de se emudecer e, por isso, 

comprometem-se a “jamais par-

ticipar em eventos, conferências 

e/ou festivais conotados — seja 

de que maneira for — com ideias 

que colidem com os princípios 

da tolerância e da dignidade hu-

mana”.

“É preciso tomar consciência de 

que as ameaças que ora rastejam 

propiciam uma quebra irrepará-

vel dos valores humanistas, da 

solidariedade e do mútuo apoio 

— valores laborais e de igualda-

de de direitos constitucionais à 

saúde, à educação, ao emprego, à 

justiça, à cultura”, escrevem.

O documento apela ainda a “to-

dos os cidadãos portugueses, à 

sociedade civil, aos professores 

das escolas e das universidades, 

a que se distanciem de projectos 

e movimentos antidemocráticos 

e ajudem na consciencialização 

das novas gerações para a urgên-

cia dos valores humanistas e para 

os riscos das extremas-direitas“.

O apelo para uma conscienciali-

zação dos riscos vividos face ao 

ressurgimento destas ameaças 

e para que assumam também o 

seu papel nesta luta é deixado 

também aos órgãos de justiça, à 

comunicação social, aos partidos 

políticos, e ainda ao Presidente 

da República, ao parlamento e 

ao Governo, para “que exerçam 

um escrutínio rigoroso da cons-

titucionalidade e assegurem que 

o fascismo não passará”.

A carta aberta alerta que cultura 

e literatura “não florescem nestes 

tempos sufocantes, em que a ter-

rível crise humanitária dos refu-

giados, nos deploráveis campos 

às portas da Europa, e a ameaça 

ecológica e ambiental, à escala 

Escritores lusófonos contra 
populismo e xenofobia

planetária, são banalizadas nos 

noticiários”, salientando que, aos 

problemas já existentes, se junta-

rão os que decorrem da crise cau-

sada pela pandemia de covid-19: 

“o alastramento do desemprego e 

da pobreza, pasto fértil para de-

magogias, teses anti-imigração, 

racismos e extremas-direitas”.

“Na certeza de que, como sempre 

nos mostrou a História, quem 

adormece em democracia acorda 

em ditadura”, terminam os auto-

res.

A carta aberta é subscrita por 

perto de duas centenas de es-

critores de língua portuguesa, 

incluindo nomes como Alice 

Vieira, Almeida Faria, Carlos 

Tê, Laborinho Lúcio, Ana Mar-

garida de Carvalho, Eric Nepo-

muceno, Gonçalo Cadilhe, Fran-

cisco José Viegas, Isabel Minhós 

Martins, Itamar Vieira Júnior, 

Jacinto Lucas Pires, Joel Neto, 

José Eduardo Agualusa, José 

Fanha, José Luís Peixoto, Julián 

Fuks, Luísa Costa Gomes, Luí-

sa Ducla Soares, Manuel Jorge 

Marmelo, Mário Cláudio, Má-

rio de Carvalho, Nélida Piñon, 

Ondjaki, Richard Zimler, Rodri-

go Guedes de Carvalho, Sandro 

William Junqueira, Tiago Ro-

drigues e Teolinda Gersão. 

Lusa/Savana

“Temos de reagir antes que seja tarde. E usar as palavras contra o insidioso ataque à democracia, ao multiculturalismo, à 
justiça social, à tolerância, à inclusão, à igualdade entre géneros, à liberdade de expressão e ao debate aberto”

Mia Couto

Lucílio Manjate
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A 
produção intelectual, 

sobretudo a redacção de 

livros, em Moçambique, 

está aquém do que seria 

desejável se tomarmos em consi-

deração que muitos são os proble-

mas ou assuntos que mereceriam 

ser tratados ou colocados em li-

vros. Esta assunção geral é mais 

grave ainda quando se faz refe-

rência ao campo dos Media, do 

Jornalismo, do Sistema de Media, 

da Democracia e Medias, entre 

outros assuntos similares. Não en-

trarei nos detalhes que explicam 

esta situação por se tratar de um 

assunto que poderá ou deverá ser 

objecto de um outro texto ou ain-

da de uma conferência académica 

nacional, que espero um dia rea-

lizada.  Estas insuficiências fazem 

da publicação deste livro não só 

um acto de coragem académica, 

que é de se expor ao público ex-

pondo as suas reflexões sobre um 

assunto que pode suscitar diver-

gências e não poucas vezes violên-

cia simbólica ou física, mas tam-

bém o cumprimento de um dos 

papéis fundamentais dos acadé-

micos que é o de produzir conhe-

cimentos que ajudem a melhor 

compreender as nossas sociedades. 

Portanto, o Dr. Ernesto Nhanale, 

num contexto nem sempre fácil 

no que concerne à publicação de 

livros, conseguiu trazer-nos uma 

obra que vai, certamente, marcar 

os que se interessam pelo assunto 

abordado no livro que é a relação 

entre o sistema dos Media e os 

processos de consolidação demo-

crática. É um livro que se impõe 

a todos os especialistas sobre estas 

questões, aos defensores dos di-

reitos humanos fundamentais, às 

Organizações da Sociedade Civil 

que trabalham nas áreas da trans-

parência da gestão da coisa públi-

ca.  Para este primeiro número vou 

concentrar-me nos aspectos gerais 

do livro e nos próximos números 

discutirei com algum detalhe as 

teses do livro. 

O  papel do jornalismo no 
processo de liberalização 
política 
Pensar e discutir o papel dos me-

dias na democracia foi e continua-

rá a ser um elemento central das 

nossas sociedades, particularmen-

te em Moçambique onde a De-

mocracia estando ainda nos seus 

momentos iniciais e não poucas 

vezes em perigo, pensar o lugar 

dos Media e a estruturação do sis-

tema de partido-dominante é um 

aspecto denso de significado. 

Porém, mesmo que seja um aspec-

to central da modernidade políti-

ca, não podemos duvidar que se 

trata sempre de um tema que traz 

muitas divergências seja na teoria 

política como nos estudos sobre 

os medias. É por essa a razão que 

mesmo que o tema seja pertinen-

te, ele é igualmente um espaço 

de contendas entre quem vêem 

nos medias um elemento central 

para a consolidação ou perenidade 

da democracia ou como um ele-

mento perverso e perigoso para 

a sua sustentabilidade. Contudo, 

o Dr. Ernesto Nhanale, do prin-

cípio ao fim deste livro, defende, 

de forma inequívoca, não só os 

Media enquanto elemento central 

da consolidação da Democracia, 

mas  também como elemento que 

torna eficaz o seu funcionamento, 

mormente, num contexto que ele 

considera de partido-dominante, 

com pretensão hegemónica. Mas 

antes de entrar para as teses e 

contra-teses do livro, gostaria de 

começar por falar um pouco de 

Ernesto Nhanale e porquê achei 

interessante fazer esta recensão. 

Conheço o Dr. Ernesto Nhanale 

há mais de dez anos, primeiro, a 

partir da suas intervenções pú-

blicas, eu ainda estudante de Jor-

nalismo na Escola de Jornalismo 

( EJ), segundo, enquanto meu 

docente na Universidade Eduar-

do Mondlane, Departamento de 

Ciência Política e Administração 

Pública, na disciplina de Medias e 

Poder Político, no curso de Ciên-

cia Política, e terceiro, enquanto 

amigo e colaborador em algumas 

actividades científicas. Estes três 

momentos da minha relação com 

ele permitiram-me compreender 

o quanto ele fez da academia e da 

pesquisa sobre o sistema de Me-

dia e sua relação com a Demo-

cracia um dos elementos centrais 

da sua vida intelectual e enquanto 

cidadão. Depois de uma licen-

ciatura em jornalismo na UEM, 

mestrado em Estudos de Medias 

e Jornalismo na Nova de Lisboa 

e um doutoramento em Media, 

Comunicação e Cultura pela Au-

tónoma de Barcelona, Ernesto 

Nhanale manteve no centro das 

suas inquietações intelectuais “o 

papel dos medias na democracia 

multipartidária em Moçambique” 

(p.12). Ao interrogar-se sobre o 

papel do jornalismo no processo 

de liberalização política, o que al-

guns diriam democratização, em 

Moçambique, Nhanale interroga-

-se de forma substantiva sobre a 

“responsabilidade social do jor-

nalismo” (p.12) por meio de uma 

análise fina da forma como os 

Media tratam ou cobrem a ques-

tão da corrupção. 

Entre outros aspectos que po-

deriam ser chamados aqui e que 

fazem parte do livro, permito-me 

chamar atenção para dois aspec-

tos que me parecem estruturantes 

para a nossa sociedade, uma so-

ciedade que é marcada não poucas 

vezes de conflitos violentos entre 

os Media e o poder instalado. O 

primeiro tem com o facto de o 

livro discutir de forma acirrada a 

questão da relação entre o siste-

ma de Media e o funcionamento 

do sistema e regime político em 

Moçambique e a questão do uso 

das fontes e a produção das infor-

mações, que como próprio livro 

defende “é um indicador de cre-

dibilidade das peças informativas” 

(p.13). 

SAVANA e domingo
Dentro do livro são dois jornais, 

clássicos neste tipo de análises 

em Moçambique, que são o SA-
VANA e domingo. Estando mais 

ou menos assentes que estes dois 

jornais privilegiam fontes diferen-

tes, o domingo dando mais espaço 

às fontes oficiais e o SAVANA às 

fontes não oficiais, que eu preferi-

ria chamar de fontes alternativas. 

Tendo colocado estes dois as-

pectos, permito-me dizer porquê 

decidi fazer uma recensão para o 

“grande público”. Uma das razões 

fundamentais que me impulsio-

nou a fazer a recensão é que, de-

pois da leitura deste livro, aperce-

bi-me o quanto em Moçambique 

este livro vinha preencher uma la-

cuna que persistia há muitos anos. 

Um livro sobre a relação entre o 

sistema de Media e processos de 

liberalização política, Sistema de 

Media e Democracia e podemos 

até dizer entre sistema dos Me-

dia e tipos de partidos, faltava em 

Moçambique. Afinal, uma das 

marcas fundamentais das nossas 

reformas políticas e constitucio-

nais pós-1990 foi fazer dos Media 

um dos elementos centrais da cre-

dibilidade da nossa liberalidade e 

democraticidade enquanto país. 

Considero que o trabalho do Dr. 

Ernesto Nhanale é uma reflexão 

sociológica sobre o funcionamen-

to dos Media num contexto que 

ele considera caracterizado por 

“um partido dominante” (p.17). 

É por essa razão que a questão 

central sobre a qual funda toda 

a sua reflexão é:  como se pode 

discutir sobre o papel dos media, 

num contexto em que as liberda-

des de imprensa e de expressão 

são, formalmente, instituídas, mas 

frequentemente constrangidas; 

com um grupo de jornais que se 

servem deste ambiente legal para 

exercerem um jornalismo de con-

tra-poder e, por outro lado, a exis-

tência de jornais que ainda sofrem 

influências do partido dominante 

que prevalece, mesmo que de for-

ma informal, com as práticas  de 

controlo instituídas no contex-

to do partido único? (p.19). Se 

olharmos para esta questão com 

alguma profundidade, mesmo que 

possamos ter um olhar diferente 

sobre o alcance do termo partido 

dominante, poderemos constatar 

que o autor faz do funcionamento 

do regime político moçambicano 

um aspecto central para explicar 

as lógicas ou dinâmicas de fun-

cionamento dos Media em Mo-

çambique. Esta ligação entre regi-

me político e funcionamento dos 

Media, que em alguns contextos é 

clássico, em Moçambique consti-

tui uma inovação intelectual pois 

que podemos compreender que 

a textura ou estrutura do campo 

jornalístico moçambicano é pro-

duto das transformações políticas 

que vão conhecendo desde 1975 

e a forma como a cultura política 

do partido no poder influencia de 

forma determinante determina-

das formas de fazer ou não fazer 

jornalismo. Não é por acaso que 

o próprio autor considera que o 

campo “dos medias se configura 

como um espaço polarizado, no 

qual o partido dominante ainda 

continua a exercer uma forte in-

fluência sobre os meios públicos” 

(p.19). Se este aspecto é visto 

como consequência de um regime 

à partido dominante, podemos 

dizer que a tentativa de controlo 

dos medias públicos é uma prática 

que se encontra até ditas “velhas 

democracias”, onde os interesses 

dos políticos ou partidos estru-

turantes ou governamentais e os 

empresários dos Media públicos 

e privados se articulam. Penso 

que o debate poderá estar no grau 

em que tal controlo ou influência 

ocorre num e no outro caso. O li-

vro permite ver que no caso mo-

çambicano a forma como se cobre 

a questão da corrupção no sema-

nário domingo é diferente daque-

le que é feita pelo SAVANA. 

Espaço polarizado 
Esta reflexão é pertinente porque 

ajuda, principalmente, a com-

preender não só as lógicas dife-

renciadas das práticas jornalísticas 

em função das ligações com o 

partido no poder. É nesse espírito 

que o autor considera que a emer-

gência dos novos jornais não só 

responde à “oportunidade de ex-

plorar o novo mercado das liber-

dades de imprensa, mas também 

como uma oportunidade para 

criar novos espaços de debates...” 

(p.18).  Este aspecto é central nas 

teorias sobre a democracia onde a 

existência dos media livres é uma 

das condições fundamentais para 

que democracia tenha a sua reali-

zação mais profunda. Certamente, 

para um país como Moçambique, 

mostrar que a existência dos Me-

dia livres não uma questão evi-

dente, é um trabalho que exige 

profunda coragem e determina-

ção, permitindo que olhemos com 

algum tipo de desconfiança todo 

o discurso democrático que é pro-

palado pelas elites que governam 

o país.  Sem ainda entrar para os 

detalhes do livro, em função dos 

capítulos, é possível dizer que este 

livro se situa entre a reflexão que 

é feita na sociologia dos Media e 

na teoria da democracia porque 

podemos encontrar no livro uma 

verdadeira busca da articulação 

entre dois ramos do saber sem, 

porém, deixar de ser um livro de 

um especialista das ciências da 

comunicação. Este esforço é im-

portante porque ajuda aos não es-

pecialistas das questões inerentes 

às ciências da comunicação e aos 

especialistas da ciência e socio-

logia política que se interessam 

aos sujeitos como partidos políti-

cos, regimes e sistemas políticos, 

processos de democratização e 

outros similares. Escrito de uma 

forma clara, elucidativa, este livro, 

produto de 15 anos de trabalho e 

paixão intelectual, é um convite à 

reflexão renovada sobre o processo 

de liberalização em Moçambique 

e sobre o estatuto axial da “demo-

cracia” moçambicana. Não sendo 

livro de um cientista político, po-

demos dizer que a forma como 

faz uso de termos muitos caros 

à ciência e sociologia política é 

muito interessante porque é um 

uso operatório. Penso esse espírito 

interdisciplinar presente no livro é 

uma das grandes virtudes do livro 

e a capacidade discutir assuntos, 

que são não poucas vezes aborda-

dos com militantismos e emoti-

vidade, com profundidade e rigor 

que se exige de qualquer trabalho 

académico. É um livro que deve 

ser como um esforço hermenêuti-

co da “democracia” em Moçambi-

que tendo como pano de fundo o 

funcionamento dos Media quan-

do é para abordar questões que 

incomodam o poder instalado. 

Ao ler o livro, muitas são as in-

terrogações que vi respondidas, 

mas também constatei outras que 

precisam ainda ser esclarecidas. É 

nesse espírito que li e trarei nas 

próximas edições o debate de cada 

capítulo que constitui o livro, por-

que penso que vale a pena proce-

der à uma discussão pormenoriza-

da dos capítulos pela sua riqueza 

teórica e empírica. 

A cobertura dos Media sobre a corrupção em Moçambique: um contra-poder abalado

Recensão do livro de Ernesto Nhanale
Por Régio Conrado
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

A 
discussão nasceu tímida, como carvão atiçado por uma brisa insistente. Isto 

foi há anos, ali na actual Joe Slovo, o Lima na redacção do Notícias e o Jossias 

noutra porta do Domingo. Era Agosto e a brisa da baía agitava-se como uma 

daquelas bailarinas da rua de Bagamoyo.

- Não é miss sul é miss Perfumada, camarada! – Não vi o dono da voz. Ficou-

me o eco, como um recorte de uma fotografia do Kok Nam. Foi assim que soubemos do 

atraso do brinde dos aniversários natalícios de Lourenço Jossias e Fernando Lima, a 12 

e 15 do corrente mês, respectivamente. Mas é assim mesmo, uma festa a sério precisa de 

ter qualquer coisa de mágico e misterioso, tal como as notícias inesperadas. Em locais 

separados, os aniversariantes já prestes dirigirem-se à mesa, com os gestos ensaiados mil 

vezes, há cinquenta anos, surgiu um pedido imperial da célebre convidada, ofegante:

- «Estou a curvar aqui na esquina do Doutor Pescoço. Tou a chegar…» - mesma desculpa, 

em dias alternados! Quanta lata, minha senhora. Até parecia um disco riscado.

E malta nós que estávamos a metralhar o distanciamento à volta do Lourenço Jossias 

ouvimos alto e bom som a voz grave daquela figura. Lourenço Jossias chegou à 60.ª safra 

natalícia. Será desta vez o nascido a 12 de Agosto vai escrever o tão aguardado livro de 

memórias? Longa vida, Lourenço Jossias. Escrever é costurar a moçambicanidade dirão 

em coro muitos confrades, Eduardo Salimo, Salomão Moyana, Naíta Ussene, Ericino de 

Salema, Mauro Vombe, Nelo Cossa, Fernando Gonçalves.

O madala Fernando Lima ainda não perdeu o jeito, nem parece que já aponta para a 

tribo dos 70. Só faltam cinco, mas ainda está longe de encomendar a bengala. Saúde, caro 

Lima! Eu, colegas e muitos amigos esperamos que desta vez consigas tirar os espinhos 

de todas Micaias! 

Adam Yussuf resolveu, como sempre, o que parecia uma coisa complicada. Como um 

craque à altura da jogada desarmou com estilo o mais-velho Eduardo Salimo. O que 

sobra é sumo.

Ivan Mazanga e Muhamad Yassine com o patrocínio do colega Muchanga montaram 

uma fogueira nos fundos do quintal para aquecer os bifes que não eram poucos. Não vi a 

marca dos beberetes, mas também o Jeremias Langa não estava por perto para desimpedir 

o tráfego das emoções em dia de festa.

Rui de Carvalho na vanguarda, talvez à caça de assessoria jurídica nestes dias em que es-

tados de emergência gazetam do rigor dos ditames constitucionais. A opinião de Alberto 

Nkutumula é sempre útil para um público aguerrido como é o nosso nas redes sociais. 

Já era noite quando fiquei a saber que a senhora que chegou a falar alto, ao celular era 

afinal de contas a tão propalada dama especial do Jossias e Lima. Socorri-me do Naíta 

para saber o verdadeiro nome da convidada de honra destes escribas sessentões de Agosto, 

antes de soltar-se a fúria dos foguetes de ocasião, escutei aquela voz pausada pronunci-

ando o nome da já lendária dona A Luta Continua!

Mapiko Lounge!
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Dom Luiz 
Fernando 

Lisboa, 
bispo de 

Pemba

O 
Centro para a Democra-
cia e Desenvolvimento 
(CDD), organização da 
sociedade civil moçam-

bicana, considera que o Banco de 

Moçambique (BdM) “piora o des-

crédito” do regulador, depois de 

uma auditoria ter discordado das 

demonstrações financeiras da ins-

tituição.

A firma de auditoria PWC rebateu, 

em concreto, a omissão do BdM, 

no balanço de 2018, em relação à 

consolidação das contas do fundo 

de pensões dos trabalhadores do re-

gulador Kuhanha, com o argumen-

to de que “não existe um sentido 

económico relevante que justifique 

a consolidação”.

Para o CDD, a justificação do re-

gulador e as outras falhas encontra-

das nas contas de 2018 mostram o 

“descrédito” em que a instituição se 

encontra.

“A não consolidação das contas, 

por parte do Banco de Moçam-

bique, das contas da Kuhanha nas 

demonstrações financeiras de 2018, 

piora um clima de suspeição e des-

crédito em relação ao regulador que 

já existia desde 2017”, refere a aná-

lise do CDD.

A organização lembra que tam-

bém em 2017 o auditor, neste caso 

a KPMG, manifestou reservas em 

relação à qualidade das contas do 

regulador.

CDD considera BdM “desacreditado”
-

reça as garantias que colocou em 

prática para assegurar que não haja 

conflito de interesses no tratamen-

to que dá à Kuhanha, uma vez que 

esta entidade comprou o Banco 

Moza em 2017.

“Como garantir transparência e 

imparcialidade neste processo? 

Como funciona o triângulo regu-

lador [Banco de Moçambique], tu-

telado [Kuhanha] e supervisionado 

[Banco Moza]?”, questiona. 

-

cionamento e a eficiência dos mer-

cados financeiros dependem tam-

bém da imagem de transparência 

e integridade que as instituições 

financeiras, incluindo o banco cen-

tral, transmitem ao público e às 

empresas.

“Para além de ser um mau exemplo 

como regulador e supervisor do sis-

tema financeiro, a falta de transpa-

rência nas acções de um banco cen-

tral pode prejudicar a sua reputação 

e limitar a eficiência da política 

monetária, cambial e financeira”, 

lê-se na análise.

As contínuas inconsistências nas 

demonstrações financeiras do BdM 

são preocupantes e podem abrir 

um mau precedente para os ban-

cos comerciais e outras instituições 

financeiras que operam no sistema 

financeiro nacional, alerta o CDD.

Segundo o relatório de auditoria 

independente, “as demonstrações 

financeiras individuais e consoli-

dadas não apresentam de forma 

apropriada a posição financeira do 

banco e das subsidiárias”.

BM considera que “não existe um 

sentido económico relevante que 

justifique a consolidação” da Kuha-

nha.

considerada apenas a subsidiária 

-

çambique (Simo), uma vez que o 

seu objecto de actividade [a rede 

de caixas automáticas do país] está 

enquadrado nas funções do banco 

central”, refere.

-

ficada “como uma entidade de in-

teresse público”, “enquadrada num 

sector de actividade regulado pelo 

de Moçambique e, como tal, sujeita 

a auditorias independentes regula-

res”, acrescenta o banco central.

Alguns sectores económicos/finan-

ceiros argumentam que o BdM evi-

tou consolidar a Kuhanha por que 

tal provocaria impactos materiais 

em muitos elementos das demons-

trações financeiras ou seja permiti-

ria conhecer a dimensão exacta dos 

prejuízos. Fazem igualmente no-

tar que não consolidar a Kuhanha 

permitem ao BdM declarar lucros 

de 1,5 mil milhões de meticais no 

exercício económico de 2018.

-

tica portuguesa, expulsava de Moçambique, o bispo católico Ma-

pela Frelimo. 46 anos depois, dois boçais acolitados ao partido 

Frelimo acusam o bispo Luiz Fernando Lisboa de simpatias pe-

los grupos jihadistas que lançam o terror em Cabo Delgado e 

querem a sua expulsão de Moçambique. É a teoria dos extremos 

que se tocam…

Sabendo que as ameaças, quando vêm do interior do regime po-

dem ter consequências funestas – como o foi a execução a san-

gue-frio do constitucionalista Gilles Cistac -  o papa Francisco 

apressou-se a telefonar a Pemba ao bispo Luiz para o confortar. 

Ele que fez o frete de vir a Moçambique em pleno período de 

campanha eleitoral, dando claramente um apoio à Frel e à reelei-

ção do engenheiro do planalto. Mal acostumados …

Ainda de Cabo Delgado, deu muito nas vistas, o facto de, o maior 

campo de refugiados de Metuge, mesmo às portas de Pemba, ter 

apenas mulheres, velhos e crianças. À falta de melhor, os jovens 

adultos podem já ter ido engrossar as fileiras da Ansar al-Sunna.

Por causa do tempo que faz falta à ministra da voz doce para se 

aperceber da triste situação das manas assediadas na academia de 

polícia, o engenheiro todo o terreno teve que ir dar a cara pelo 

governo no palco de todas as vergonhas. Só que não basta inves-

tigar as 15. É preciso cavar e encontrar as raízes, é preciso ouvir 

as manas de tantos cursos que, eventualmente tiveram a mesma 

sorte. Só que o facebook não conseguiu encontrar as marcas das 

sujeiras anteriores.

Ao que consta pelas redes, o mano Mbalua já regressou a Luge-

la, com um telefone chibante, sem estar amarrado de borrachas. 

Munhava, que não namoram para terem telemóvel,  porque até 

são independentes… 

Aparentemente o bom senso reinou e o decoro nos gastos públi-

cos em tempo do corona regressou. Foi cancelada a adjudicação 

de cerca de 31.5 milhões de meticais (perto de meio milhão de 

dólares) para a reabilitação da residência oficial do governador 

da província da Zambézia, devido à adopção do regime de con-

tratação não compatível para objecto que se pretende. Espera-se 

que mano Pio Matos, na próxima época das chuvas não lhe caia 

água em cima. Ao contrário de um governador quase profissional 

que ainda não tem casa, o nosso mwana chuabo sempre teve casa 

própria. 

Ainda não será desta que a Madame de todos os relaxamentos 

verá materializado o seu sonho de estar à frente da mãe de todas 

as escolinhas do barulho cá da ponta sul do continente. De tão 

imatura e impraticável que era a ideia cozinhada por ela e o seu 

chefe, que nem sequer constou do último bate-papo virtual dos 

sobas da zona.

Parece estar de novo a renascer o discurso do combate à cor-

rupção. Como de algum lado tem de começar, sugere-se que se 

comece pelo recenseamento correcto dos eleitores e observação 

de regras claras nas eleições, assim como processar judicialmente 

os enchedores das urnas. 

nível das instituições de ensino reinou timidez e o início das ac-

lobby do pânico e do medo deve estar 

a aplaudir. Expectativas estão agora viradas para as instituições 

religiosas. Eles que só podem reunir-se aos 50 e não podem can-

tar. Fica assim adiado o aparecimento de novas Lizha James…

Quem está completamente desconfinados da realidade nacional 

nada. Que bolinhas tão pequeninas devem ter para nem conse-

guirem comentar as palavras do académico que mandou recolher 

os cachorros do dono na última edição do semanário verde. Cabo 

Delgado então … é tabu.

Em voz baixa

já chegaram aos 60% de todos os casos activos e, as estatísticas 

parecem não dar tréguas. Ao contrário do país dos cunhados. 
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A 
Sanlam Moçambique 
Vida Companhia de Se-
guros S.A doou ao Mi-
nistério da Saúde (MI-

SAU) USD50 mil, o equivalente 

a 3.5 milhões de meticais para 

ajudar o país no combate à pan-

demia de Covid-19. A cerimónia 

de entrega do cheque realizou-se, 

esta quarta-feira, nas instalações 

do MISAU, em Maputo, e con-

tou com a presença do PCA da 

Sanlam, Ernesto Nhavoto, e do 

Ministro da Saúde, Armindo 

Tiago.

Com este apoio, proveniente de 

uma doação por meio da accio-

nista Sanlam Emerging Markets 

(SEM), a Sanlam Moçambique 

pretende ajudar na prevenção e 

no combate à pandemia que as-

Covid-19: Sanlam doa USD50 mil 
às escolas através do 

e-learning. 

Simbarashe Manu-

nure, CEO da SEM, 

considera que “a es-

cala e o impacto desta 

pandemia na popula-

ção e na economia de 

África podem ser ter-

ríveis, porém, se agir-

mos em solidariedade 

e colectivamente, po-

demos contribuir de 

forma contínua para 

atenuar o impacto da 

Covid-19”. O mesmo 

responsável entende 

que, “na qualidade de 

empresa líder em ser-

e com uma boa cidadania cor-

porativa, a SEM assume proac-

tivamente a responsabilidade de 

apoiar os países nos quais opera 

para combater a Covid-19”. Sim-

barashe Manunure diz acreditar 

que um período de incerteza sem 

precedentes como o que estamos 

a atravessar, “chama-nos a agir 

para conter o impacto desse fla-

gelo”.

A SEM é uma subsidiária das 

empresas de serviços financeiros 

da África do Sul, está represen-

tada em 32 países da África e 

em outros mercados. A Sanlam 

doou cerca de USD2,3 milhões 

para apoiar várias iniciativas de 

combate à pandemia em todo o 

continente africano, bem como 

noutros territórios onde a SEM 

tem presença comercial.

O 
Standard Bank, atra-
vés da sua incubado-
ra, em parceria com 
a Eni Rovuma Basin, 

promoveu entre os dias 10 e 14 
de Agosto, uma imersão em-
presarial, onde participaram 
cerca de 50 Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs). O evento 
está no âmbito da promoção 
de ligações comerciais e de 
oportunidades para PMEs.

Denominada #Ideate Boot-

camp, a iniciativa teve como 

objectivo apoiar as PME mo-

çambicanas na validação dos 

seus modelos de negócio, de 

forma a garantir a sua susten-

tabilidade e escalabilidade.

Durante a formação, realizada 

de forma virtual, os partici-

pantes, de todas as províncias 

do país, obtiveram ferramen-

tas que lhes irão permitir re-

desenhar, avaliar, melhorar e 

comunicar os seus modelos de 

negócio.

O administrador delegado do Stan-

dard Bank, Chuma Nwokocha, ex-

plicou que a iniciativa visa, acima 

de tudo, apoiar e fazer crescer as 

PME, de modo a contribuírem no 

crescimento da economia do país, 

prestando serviços ou fornecen-

do produtos às grandes empresas, 

como as multinacionais envolvidas 

nos projectos de Gás Natural Li-

quefeito (GNL), na província de 

Cabo Delgado.

“Entendemos, como Standard 

Bank, que para termos um cresci-

mento económico sustentável e in-

clusivo, é necessário incluir as PME 

e os empreendedores locais neste 

ecossistema. Moçambique oferece 

inúmeras oportunidades, particu-

larmente no sector de Petróleo e 

Gás, mas não só, onde estas em-

presas podem dar o seu contributo, 

devendo, para tal, estarem prepara-

das, qualificadas e com capacidade”, 

disse Chuma Nwokocha.

Por seu turno, o director geral 

da Eni Rovuma Basin, Roberto 

Dall´Omo, referiu-se à impor-

tância das PME na promoção do 

crescimento económico do país, na 

criação de postos de trabalho, na 

geração de renda e na melhoria da 

vida das populações.

“As PME podem, a longo prazo, 

contribuir para alavancar a econo-

mia, ajudando-a a alcançar níveis 

de crescimento económico susten-

tável sem precedentes. Por isso, de-

cidimos investir na sua promoção, 

capacitação e desenvolvimento por 

serem um pilar importante na nos-

sa Estratégia de Desenvolvimento 

de Conteúdo Local”, sublinhou 

Roberto Dall´Omo.

De acordo com Tatiana Pereira, da 

ideiaLab, parceiro implementador 

desta iniciativa, a presente edição 

do programa virtual de imersão 

empresarial, foi uma óptima opor-

tunidade para promover ligações 

entre as diferentes PME do país, e 

dar mais oportunidades às que não 

se encontram na capital, Maputo.

Para os participantes, a iniciati-

va superou as suas expectativas, 

tendo em conta os conteúdos e as 

ferramentas adquiridas durante os 

cinco dias da formação. “Foi um 

privilégio participar neste progra-

ma. A experiência foi boa, e o que 

nos resta, como beneficiários, é pe-

gar nas ferramentas, adequá-las ao 

nosso negócio e implementá-las 

para podermos conquistar o mer-

cado”, considerou Rogério Cutane, 

representante da firma NEMALA, 

Lda., que actua na área das Tecno-

logias de Informação e Comunica-

ção, na província de Maputo.

Importa realçar que o #Ideate Boo-

tcamp faz parte do Plano de 

Conteúdo Local do Projec-

to Coral Sul e resulta de um 

memorando de entendimento 

firmado entre a Eni Rovuma 

Basin e o Standard Bank, em 

2018. O Projecto Coral Sul 

é operado pela Eni Rovuma 

Basin em nome dos Parcei-

ros da Área 4, nomeadamente 

Mozambique Rovuma Ven-

ture S.p.A. (MRV, uma joint 

venture incorporada pela Eni, 

ExxonMobil e CNPC), Galp, 

KOGAS e Empresa Nacional 

de Hidrocarbonetos E.P.

Para esta edição, foram selec-

cionadas empresas ligadas às 

áreas de agricultura, energias 

renováveis, lavandaria, fabrico 

de móveis, transporte de mer-

cadorias, logística, armazena-

gem, transporte de pessoas, 

mecânica, construção civil, 

construção de estradas, ali-

mentação, recrutamento, ges-

tão de resíduos sólidos e saúde 

e segurança no trabalho.

Standard Bank promove imersão empresarial

sola o país e o mundo. A empresa 

adianta que os fundos serão utili-

zados para equipamentos de pro-

teção pessoal, contribuições para 

fundos nacionais de solidarieda-

de, ajuda alimentar e assistência 

viços financeiros pan-africanos, 

com um historial rico baseado no 

lema “doing well by doing good” 

EVENTOS
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A 
Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique 
(OAM) e a Fidelidade 
firmaram, quinta-feira 

passada, em Maputo, uma par-
ceria através da qual os mem-
bros da OAM, beneficiam de 
condições especiais na aquisição 
de serviços da Fidelidade, no-
meadamente nos seguros Au-
tomóvel, Saúde, Acidentes de 
Trabalho, Viagem, Multirrisco, 
Acidentes Pessoais e Responsa-
bilidade Civil.

Para o Bastonário da OAM, 

Duarte Casimiro, esta parceria “é 

OAM e Fidelidade estreitam 
sinergias 

um primeiro passo para a oferta 

de um conjunto de produtos e 

serviços em matéria de seguros 

em condições benéficas para os 

nossos Membros. Estamos cien-

tes que, como Ordem, não nos 

basta regulamentar o exercício 

da profissão, mas também ofere-

cer um conjunto de serviços que 

proporcionem condições ade-

quadas ao exercício da profissão 

de advogado em todo o territó-

rio nacional. 

Para essa finalidade a OAM 

pretende parcerias como esta, 

com vista a reforçar a dignidade 

e o prestígio dos seus membros 

O 
crescente número de  
acidentes envolvendo 
mineradores ilegais que 
invadem a concessão 

da Montepuez Ruby Mining 

(MRM) à busca de pedras pre-

ciosas constitui uma das grandes 

preocupações dos gestores da 

empresa, dado o prejuízo que isto 

acarreta à companhia, para além 

das constantes perdas de vidas 

dos ilegais durante o processo de 

escavações clandestinas, sem o 

mínimo de segurança.

Só nos últimos seis meses, pelo 

menos, vinte (20) pessoas, na sua 

maioria jovens, perderam a vida 

nas instalações da MRM, no de-

curso de operações artesanais de 

mineração, que muitas vezes têm 

culminado com o desabamento 

dos solos, deixando os garimpei-

ros presos no subsolo.

O Presidente do Conselho de 

Administração da MRM, Samora 

MRM preocupada 
Machel Júnior, diz que o desafio é 

enorme, apesar das acções levadas 

a cabo para minimizar a situação.

“O garimpo ilegal é uma situação 

quase recorrente, não está estan-

cado por completo. A MRM tem 

colaborado com as autoridades 

governamentais, através do Mi-

nistério do Interior, e temos tido 

acções que visam sensibilizar as 

comunidades à volta da nossa 

concessão, para que entendam o 

impacto negativo que isso repre-

senta”, referiu.

Machel reconhece que o impacto 

da presença da MRM nas comu-

nidades ainda não é bastante sig-

nificativo, mas entende que nada 

justifica o garimpo ilegal, uma vez 

que, gradualmente, a empresa está 

a desenvolver diversas acções de 

responsabilidade social dentro das 

comunidades e já existem alguns 

benefícios visíveis.

De acordo com a MRM, o garim-

po ilegal é uma acção negativa que 

priva Moçambique, seus cidadãos, 

assim como o Governo das tão 

necessárias receitas fiscais prove-

nientes dos recursos minerais.

“Nós, como empresa, não somos 

contra o garimpo, desde que não 

seja ilegal. O garimpo organizado, 

transparente e com regras defini-

das é bom, porque traz benefícios 

não só para as comunidades como 

também para o país e é por esta 

via que tentamos sensibilizar as 

comunidades”, destacou o PCA 

da MRM, sobre as acções em cur-

so para desencorajar a mineração 

ilegal.

Entretanto, a MRM acredita que 

os garimpeiros são explorados por 

sindicatos ilegais de contrabando 

de rubis, normalmente financia-

dos por compradores estrangeiros, 

que pagam aos ilegais apenas uma 

fracção do valor real de mercado 

de rubis que são obtidos ilegal-

mente na mina e de outras fontes.

com especial enfâse para a 

jovem advocacia”, sintetizou.  

Por sua vez, a Directora 

Comercial e Marketing da 

Fidelidade, Leonor Gomes, 

afirmou tratar-se “de uma 

parceria que muito estima-

mos e que se enquadra numa 

política de aproximação da 

Fidelidade a instituições de 

relevo, em diferentes secto-

res da sociedade. Estamos 

convictos que com este pro-

tocolo e respectivos bene-

fícios, podemos acrescentar 

valor à Instituição parceira e 

aos seus Membros.”

O 
Centro de Investigação 
em Economia e Socieda-
de, do Instituto Superior 
Monitor (ISM), está a 

conceber uma revista científica in-

titulada Estudos Organizacionais. 

Celina Máquina, directora do cen-

tro de investigação e coordenadora 

editorial da revista, explica que esta 

publicação tem como objectivo di-

vulgar análise científica relacionada 

com o mundo organizacional, que 

possa ser útil para cargos directivos 

de empresas e associações não-go-

vernamentais, mas também líderes 

sindicais e fazedores de políticas 

públicas. 

Referindo que em Moçambique 

existem imensas Instituições de 

Ensino Superior a ministrar cur-

sos superiores nas áreas empresa-

riais, relacionadas com a gestão de 

empresas ou de recursos humanos, 

com a contabilidade e auditoria, ou 

com o direito empresarial, Celina 

Máquina lamenta a quase inexis-

tente produção científica nestas 

temáticas, que obriga muitos do-

centes a recorrer a teorias desenvol-

vidas noutras latitudes e realidades 

sociais, com o difícil desafio de 

adaptação à realidade moçambica-

na. 

“Desta forma, algumas instituições 

de ensino não são produtoras de 

conhecimento inovador, mas ape-

nas reprodutoras de conhecimento 

O 
Absa Group vai apoiar, 
com USD 300 milhões, 
o projecto de Gás Na-
tural Liquefeito (GNL), 

na Bacia do Rovuma, em Cabo 
Delgado.

O projecto implementado pela gi-

gante Francesa Total, vai explorar 

cerca de 65 trilhões de pés cúbicos 

de reservas de gás em Moçambi-

que, num investimento avaliado 

em USD 24 mil milhões.

Espera-se que o investimento ini-

cial produza mais de 12 milhões 

de toneladas (mpta) de GNL por 

ano.

Para além deste financiamento, o 

Grupo Absa participa do projecto 

com o mandato de Banco Agente 

da Conta “Onshore”.

O Administrador Delegado do 

Absa Bank Moçambique, Rui 

Barros, refere que o projecto vai 

apresentar as oportunidades sig-

nificativas para fornecedores de 

equipamentos moçambicanos e 

outros prestadores de serviços, 

bem como oportunidades de ex-

portação de gás.

“Este é o maior projecto de gás 

do continente e, além de contri-

buir para a posição emergente de 

Moçambique como centro global 

de gás, tem potencial para trans-

formar a África Austral e ajudar a 

atender a crescente demanda por 

gás natural nos mercados interna-

já existente”, defende. “As orga-

nizações moçambicanas têm uma 

especificidade própria relacionada, 

por exemplo, com a predominân-

cia do informal, com a ausência 

de tecnologia, com a influência de 

relações familiares ao nível da ges-

tão ou com a falta de integração do 

território”. 

Essa realidade não é captada nos 

livros técnicos de apoio ao ensino 

superior, pelo que importa que “co-

mecemos a construir teorias me-

lhor aplicadas à nossa realidade”, 

conclui a coordenadora. 

Celina Máquina explica que o 

primeiro número da revista estará 

pronto no final de 2020 e contará 

com a contribuição dos professo-

res dos cursos de licenciatura e de 

pós-graduações, mas também dos 

mestrandos do Instituto Superior 

Monitor, que se encontram a ter-

minar os seus projectos finais. 

De periodicidade anual, a revista 

Estudos Organizacionais pretende 

constituir um espaço privilegiado 

da investigação científica produzi-

da no Instituto Superior Monitor. 

Desde o ano de 2019 que o de-

partamento de pós-graduações do 

ISM ministra cursos de mestrado 

de cariz profissionalizante, nomea-

damente em Gestão de Recursos 

Humanos, Sociologia do Trabalho 

e das Organizações e em Direito 

Empresarial.

ISM promove 

cionais. Estamos muito satisfeitos 

por ter desempenhado um papel 

fundamental nesse desenvolvi-

mento”, disse.

O Projecto de GNL de Mo-

çambique tem como objectivo 

despender USD 2,5 mil milhões 

com empresas de propriedade 

ou registadas em Moçambique, 

representando mais de um terço 

dos contratos onshore do projec-

to.

Durante o período de construção, 

espera-se o envolvimento de mais 

de 300 empresas, das quais mais 

de 160 de propriedade moçambi-

cana, o que irá reverter em pouco 

mais de 1300 postos de trabalho 

para os moçambicanos.

Volvidos quatro meses os Jo-

gos da NBA retornam nos 

canais 32 NBA HD e 33 

NBA na plataforma ZAP, 

envolvendo 22 das 30 equipas da 

Liga Norte-Americana, a compe-

tição arrancou com a disputa entre 

New Orleans e Utah, sendo que, os 

atletas prestaram um agraciamento 

durante o hino.

Os Jogos da NBA regressaram a 

ZAP depois de volvidos 4 meses 

e meio de paragem a 11 de Março, 

depois do anúncio do teste positi-

vo de Covid-19 de Rudy Gobert, a 

pandemia afectou todas as activida-

des desportivas no Mundo.

Ao longo dos meses de incerte-

za devido a pandemia Covid-19, 

surgiram vozes a favor do cance-

lamento da temporada, mas com 

a morte de George Floyd e a con-

sequente explosão do movimento 

“Black Lives Matter”, a opção de 

jogar passou a ser encarada tam-

bém como uma forma de colocar o 

tema da justiça social na ordem do 

dia. Foi essa a posição de Lebron 

James dos (Los Angeles Lakers), 

tendo a NBA autorizado uma série 

de palavras ou frases reivindicativas 

para os jogadores usarem nas cami-

solas durante as partidas.

Play Offs dos Jogos da 
NBA na ZAP TV
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PUBLICIDADE

O 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, inaugurou, 
na sexta-feira passada, a 
agência do Banco Comer-

cial e de Investimentos (BCI), no 
distrito de Metuge, província de 
Cabo Delgado, o primeiro balcão 
naquele ponto do país. A acção 
insere-se no âmbito do programa 
“Um Distrito, um Banco” lançado 
pelo Chefe de Estado, e que tem 
como objectivo dotar todos os dis-
tritos de Moçambique de cobertu-
ra bancária. 

Num contexto de restrições, devido 

à pandemia do novo Coronavírus, o 

evento, caracterizado pelo protoco-

lo de distanciamento físico, contou 

ainda com a presença de altas per-

sonalidades do Governo, autorida-

O 
Millennium bim acaba de ser galardoado com o pré-

mio “Melhor Banco Digital de Moçambique 2020” 

pela Global Finance, uma conceituada revista inter-

nacional de informação sobre mercados financeiros e 

análise do sector bancário a nível internacional.

A selecção do maior grupo financeiro de Moçambique, pela 

segunda vez consecutiva, foi feita por editores da revista e 

reputados analistas do sector financeiro, baseando-se em cri-

térios tais como a força da estratégia do Banco para atrair e 

atender clientes digitais, o sucesso em levar os clientes a usar 

canais digitais, o crescimento de clientes digitais, a amplitude 

de ofertas de produtos e benefícios obtidos a partir de iniciati-

vas digitais para dispositivos móveis, o visual dos dispositivos e 

suas funcionalidades e ainda o sucesso dos produtos e serviços 

do Banco nas plataformas digitais.

Assim, o Millennium bim passa a ser o banco mais distinguido 

em matéria de inovação, no mercado financeiro moçambicano, 

com a aposta em investimentos na expansão da rede bancária 

nacional, na inovação tecnológica e no lançamento de novos 

produtos e serviços digitais de excelência, simplificando e me-

lhorando o dia-a-dia das populações.

O Banco continua a implementar a sua estratégia de migração 

ponderada de seus produtos e serviços para o formato digital, 

optimizando as funcionalidades das plataformas Millennium 

IZI, SmartIZI, IZI no Whatsapp e IZI no Facebook como 

forma de dinamizar a proximidade e engajamento com o mer-

cado e com os seus 1.8 milhões de Clientes.  (CC)

O 
volume do comércio de 
bens com o exterior apre-
sentou, em 2019, no país, 
um comportamento es-

tacionário, em relação ao ano an-

terior, tendo sido transacionados 

bens no valor total de USD12.096 

milhões, contra 11.956, em 2018, 

o que corresponde a uma variação 

positiva de 1.2 por cento.

Estes dados foram anunciados pelo 

ministro da Indústria e Comércio, 

Carlos Mesquita, no decurso do 

Webinar de reflexão sobre o impac-

to e desafios da pandemia do novo 

coronavírus na Balança Comercial 

de Moçambique, no contexto da 

SADC, ocorrido, sábado, 15 de 

Agosto, em Maputo.

Conforme indicou o governante, 

o saldo da Balança Comercial de-

teriorou-se, em 2019, em 827 mi-

lhões de dólares, situando o défice 

em 2.758,9 milhões, contra os an-

teriores 1.931,9 milhões, em 2018, 

comportamento que resulta da 

queda das exportações e da subida 

das importações.

“Em 2019, saíram do país bens no 

Inaugurada agência do 
BCI em Metuge

des locais e outras individualidades.

Na ocasião, o administrador do 

BCI, Mukhtar Abdulcarimo, afir-

mou que o custo do investimen-

to da obra, cuja construção durou 

cerca de dois meses, totalizou 29.6 

milhões de meticais. Salientou ain-

da que “esta unidade de negócio vai 

trazer benefícios para uma popula-

ção estimada em 89.192 habitantes. 

E vai ter, mais concretamente, um 

impacto directo para 785 funcio-

nários públicos que vão passar a 

usar os serviços deste balcão, redu-

zindo assim as distâncias e custos 

a que estavam antes sujeitos”. Este 

empreendimento vai igualmente 

impulsionar as actividades econó-

micas locais, com particular inci-

dência para os seguintes sectores: 

pesca, comércio, pecuária e serviços. 

Aquando do lançamento da 1ª pe-

dra para a construção desta agên-

cia, em Junho de 2019, pelo Pre-

sidente da República, a província 

de Cabo Delgado contava com 

três agências abertas no âmbito do 

programa ‘Um distrito, um banco’. 

Hoje, referiu Mukhtar Abdulcari-

mo, o BCI conta com mais duas, 

uma em Namuno e esta de Metu-

ge.

Refira-se que o distrito de Metuge 

está dividido em três postos ad-

ministrativos (Metuge, Messanja 

e Mieze) e cinco localidades. Tem 

como limites, a norte o distrito de 

Quissanga, a oeste o distrito de 

Ancuabe, a sul o distrito de Me-

cúfi, e a leste o município e distrito 

de Pemba, e sendo banhado pelo 

oceano Índico.

valor de 4.668.9 milhões de dólares, 

o equivalente a uma queda de 6.9 

por cento, face aos 5.012.2 milhões, 

registados, em 2018”, referiu o mi-

nistro, acrescentando que “a entra-

da de bens, no País, registou um 

valor global de 7.427.8 milhões, o 

equivalente a um crescimento de 

7.0 por cento, face aos 6.944.2 mi-

lhões registados, em 2018”.

Excluindo os megaprojectos, as 

exportações, em 2019, situaram-

-se em 2.218,9 milhões, mais 23.7 

por cento, face a 2018, enquanto 

as importações foram no valor de 

6.525.5 milhões, mais 9.6 por cen-

to, face a 2018.

Num outro desenvolvimento, o 

titular do pelouro da Indústria e 

Comércio, referiu que a pandemia 

do novo coronavírus está, indubita-

velmente, a impactar negativamen-

te a economia moçambicana, bem 

como da região, tornando difícil 

a mobilidade de pessoas e merca-

dorias dum país para o outro, di-

ficultando, deste modo, o fluxo do 

comércio.

“Estes factores estão a concorrer 

para o agravamento do défice na 

conta corrente da balança de paga-

mentos, impactando negativamen-

te na entrada de divisas em moeda 

externa, com particular destaque 

para o dólar norte-americano, ten-

do em consideração que o comércio 

internacional é a força motriz para 

o desenvolvimento de qualquer 

economia”, realçou.

Apesar do choque que se verificou, 

no primeiro semestre do corrente 

ano, e que resultou num abran-

damento significativo do nível de 

actividade empresarial, conforme 

enfatizou Carlos Mesquita, projec-

ta-se, para o segundo semestre, uma 

tendência de recuperação gradual 

da actividade empresarial, poden-

do o nível da perda de facturação 

baixar de 65 por cento, para 32 por 

cento.

Refira-se que o Webinar “Exporta-

ções vs Covid-19”, promovido pelo 

Ministério da Indústria e Comér-

cio, em parceria com o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros e Coo-

peração, enquadra-se no âmbito 

das comemorações dos 40 anos da 

SADC e constitui uma plataforma 

de debate virtual.

Comércio externo apresenta 

A 
Nacala Logistics doou, na última semana, ao Centro de 

Saúde de Nacala-à-Velha, distrito que acolhe o porto 

de exportação do carvão de Moatize, na província de 

Nampula, diverso equipamento hospitalar, material de 

protecção individual para os profissionais de saúde e também 

produtos de higiene.

A iniciativa teve como objectivo ajudar no combate à pandemia 

do novo coronavírus, aumentando a capacidade de resposta na-

quela unidade sanitária. Entre o equipamento doado estão: ca-

mas, macacões, luvas, óculos, hipoclorito de sódio, álcool glice-

rinado, desfibrilhadores, fita gleucómetro, tubos de gleucómetro, 

aspiradores, nebulizadores, bombas de infusão, seringa eléctrica, 

kits para coleta de amostras e tubo de aspiração.

Entretanto, Carlos Dias, Gerente de Operação Portuária, enal-

teceu durante a cerimónia de entrega o facto de o distrito de 

Nacala-à-velha desempenhar um papel especial para a Nacala 

Logistics, dizendo que “No início da pandemia no país, prestá-

mos ajuda humanitária a este distrito com diverso material hos-

pitalar e de higiene pública. Agora, voltamos a reforçar o nosso 

apoio em prol da saúde das comunidades. Acreditamos que o 

material será muito importante para aumentar a capacidade de 

resposta do centro de saúde em caso de solicitações de serviços 

sanitários dos utentes”.

Enquanto que o Director do Centro de Saúde de Nacala-à-

-Velha, Milton Ricardo, agradeceu o gesto da Nacala Logistics, 

garantindo que o material hospitalar doado vai ajudar no tra-

tamento e na prevenção da doença naquela unidade sanitária. 

“Recebemos um reforço que constitui uma mais valia e, sem dú-

vida, este material vai contribuir para melhorar a prevenção da 

Covid-19 e o tratamento dos doentes que procuram os nossos 

serviços”, garantiu. (CC)

Nacala Logistics 
reforça apoios

Bim consolida 
liderança na 
inovação


