Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!
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Guebuza e Nyusi de costas voltadas

Brazão Mazula:

Centrais

A nossa democracia é problemática
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Guebuza e Nyusi em guerra

Tsunami político
- Há fortes possibilidades de o antigo PR ser constituído arguido num processo autónomo
Por Armando Nhantumbo

M

ais do que um tiro no
próprio pé, o recente
ataque de Armando
Guebuza contra a
Procuradoria-geral da República (PGR) foi a tempestade que
destapou o véu que cobria as desavenças com Filipe Nyusi, num
partido em que o unanimismo
era - no pós-independência uma imagem de marca. Outros
factos recentes mostram que há
desnorte e nervosismo por parte
de sectores à volta de Nyusi e de
Guebuza.
Tal como o SAVANA avançou,
em exclusivo, na semana passada,
o antigo estadista partiu ao ataque
numa sessão do Conselho de Estado dedicada a apreciar o pedido da
PGR para ouvir o antigo chefe de
Estado no âmbito das chamadas
dívidas ocultas, um empréstimo de
mais de USD 2 mil milhões contraídos ao arrepio da legislação entre 2012 e 2013, segundo mandato
de Armando Guebuza.
Quando o Jornal já rolava na gráﬁca, chegava-nos, às mãos, a incisiva
carta [e anexos] lida por Armando Guebuza, numa sessão virtual
dirigida, na terça-feira, pelo actual
chefe de Estado, Filipe Nyusi.
Mas a carta de Armando Guebuza
é o culminar de uma batalha judicial que se vem arrastando desde
2018.

Uma longa batalha
Tudo começou quando, em ofício
datado de 19 de Outubro, a PGR
solicitou esclarecimentos ao antigo estadista sobre os contornos das
chamadas dívidas ocultas.
Na solicitação, a PGR fazia notar
que o objectivo dos autos de instrução preparatória, que levam o
número 1/PGR/2015, era veriﬁcar
a existência de infracções de natureza criminal e, em caso aﬁrmativo,
determinar os seus agentes, bem
como averiguar a sua responsabilidade, no âmbito da constituição,
ﬁnanciamento e funcionamento
das três empresas envolvidas nas
dívidas ocultas.
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A PGR enfatizava que pretendia ouvir o antigo estadista dada
a sua “relevância para os termos
dos autos”, tendo em conta que, à
data da criação e implementação
do chamado Sistema Integrado de
Monitoria e Protecção (SIMP), o
instrumento a volta do qual girou
o negócio com as três empresas
teoricamente privadas, exercia o
cargo de presidente da República
e, por inerência, as funções de chefe de Governo e de Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e
Segurança.
A PGR solicitou Guebuza nos
termos do disposto no Artigo 7 da
Lei n° 4/2017, de 18 de Janeiro e
Artigo 92º do Código do Processo Penal. A instituição pretendia
compreender a génese, motivação
e contexto da criação do SIMP.
“Como compreender e sustentar,
em particular, o entendimento
de que a empresa Proíndicus SA
foi constituída no âmbito da implementação do SIMP, tomando
em consideração que a mesma foi
constituída em 12 de Dezembro
de 2012, portanto, um ano antes
da criação do sistema que ela visava implementar, versos a ideia

que se pode alimentar no sentido
de que o SIMP pode ter criado
para confortar o que já tinha sido
feito”, lê-se no documento assinado pela procuradora-geral, Beatriz
Buchili.
Buchili foi nomeada PGR pelo
próprio presidente Guebuza, em
Julho de 2014, em substituição de
Augusto Paulino, que pediu para
deixar o cargo alegando problemas
de saúde.
Na solicitação de 2018, a instituição de Buchili sublinhou ser
importante que, ao prestar os esclarecimentos, o antigo estadista
tomasse em conta que o contrato
original e a primeira alteração ao
contrato original para o ﬁnanciamento da Proíndicus, SA foram
rubricados com a Credit Suisse,
em 28 de Fevereiro de 2013 e 14
de Junho de 2013, respectivamente, portanto, antes da criação do
SIMP.
De igual modo, o contrato de
fornecimento celebrado com a
Privinvest Shipbuilding SAL, no
âmbito da utilização dos valores
dos empréstimos, foi em 18 de Janeiro de 2013, com a referência de
que, entre Abril de 2013 e Junho

de 2013, este contrato foi alterado
quatro vezes através de “instruções
de alteração” que ﬁzeram variar o
preço, a quantidade e as especiﬁcações dos bens e serviços a receber pela Proíndicus, tudo, também,
antes da criação do SIMP.
Além disso, todos os contratos de
ﬁnanciamento e de fornecimento,
incluindo as garantias prestadas
pelo Governo de Moçambique,
são anteriores ao visto do Tribunal
Administrativo e ao Contrato de
concessão do SIMP.
“Como compreender e sustentar o
entendimento de que as empresas
EMATUM - Empresa Moçambicana de Atum, SA e MAM _
Mozambique Asset Managemer
Lt., SA também tinham em vista
a defesa e a segurança se, por um
lado, os seus objectos sociais não
se relacionam a esta matéria e, por
outro lado, não celebraram com o
Estado nenhum contrato de concessão que as ligue ao interesse
público, mormente, o de defesa e
segurança, como aconteceu com a
Proíndicus, SA”, questionou ainda
a PGR.
Por outro lado, lembrou que a
auditoria independente realiza-

da pela Kroll Associates UK, Ltd
detectou a existência de inconsistências e divergências entre as
explicações fornecidas pelo presidente do Conselho de Administração das três empresas, António
Carlos do Rosário, pelo ministro
das Finanças, Adriano Maleiane, e o antigo ministro da Defesa
de Nyusi, Salvador M’tumuke e,
ainda, pela Empresa Contratada,
a Abu Dhabi Mar LLC, relativamente a utilização efectiva de
USD 500 milhões do empréstimo
da EMATUM, SA, havendo indicação, por parte do representante
das três empresas moçambicanas,
de o montante ter sido utilizado
para adquirir equipamento de defesa, com vista ao reforço da capacidade de protecção da soberania,
integridade territorial e inviolabilidade das fronteiras nacionais,
fundamento que foi, igualmente,
usado para a incorporação do valor
no Orçamento do Estado.
A lista das perguntas é longa e a
PGR solicitou que fossem dadas
em 10 dias.

Imprópria para cardíacos
O que se seguiu à solicitação da
PGR foi uma autêntica guerra.
Mas uma guerra jurídica imprópria para cardíacos. Os protagonistas não eram quaisquer. Eram
dois pesos pesados. De um lado,
um antigo estadista e, do outro, um
estadista em exercício. No centro,
a PGR a servir de pedra de arremesso.
Basicamente, Armando Guebuza
defendia que não podia ser ouvido em declarações sem o consentimento do Conselho de Estado,
órgão do qual é membro na qualidade de antigo chefe de Estado.
Guebuza remeteu a solicitação da
PGR para a consideração do actual estadista.
Na sua resposta, datada de 9 de
Novembro, Filipe Nyusi fez questão de destacar, logo no início, que,
de Armando Guebuza, recebeu
um ofício “sem número”.
Mas, no essencial, Nyusi recomendou a Guebuza a atender a solici-
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tação da PGR, uma vez não estar
perante quaisquer das situações
previstas no Artigo 15 da Lei n°
5/2005, de 1 de Dezembro, a Lei
que regula a organização do Conselho do Estado e deﬁne os estatutos dos seus membros.
Basicamente, o Artigo 15 da Lei
n° 5/2005 determina que nenhum
membro do Conselho de Estado
pode ser detido ou preso sem autorização do Conselho.
Mas, a 16 de Novembro, Guebuza
voltou à carga. Também começou
enfatizando que tinha recebido
um ofício de Filipe Nyusi “sem número”. De seguida, evocou o Artigo 16. Na resposta, Nyusi voltou
a recomendar o seu antecessor a
atender a solicitação da PGR, por
entender que a situação de Guebuza não tem respaldo, também no
Artigo 16.
Disse mais: que, compulsando
o ofício da PGR, veriﬁcou que o
mesmo decorria do postulado das
disposições conjugadas do Artigo
7 da Lei n° 4/2017, de 18 de Janeiro, Lei Orgânica do Ministério
Público e do Artigo 92 do Código
do Processo Penal, que preveem a
possibilidade de os magistrados do
Ministério Público requisitarem,
directamente, dos órgãos do Estado, autoridades ou seus agentes,
entidades públicas ou privadas,
quaisquer esclarecimentos, documentos ou diligências indispensáveis para o exercício das suas
funções.
Mas, mais do que isso, dessa vez,
Nyusi terminou o ofício recomendando ao seu antecessor a contactar, das próximas vezes, a sua conselheira para os Assuntos Jurídicos
e Constitucionais.
E a 23 de Novembro, Guebuza
reagiu. E, de facto, escreveu para
a Conselheira Benvinda Levy, por
sinal antiga ministra da Justiça de
Armando Guebuza. Foi também
pela mão de Guebuza que a actual
conselheira de Assuntos Jurídicos
e Constitucionais de Filipe Nyusi
ascendeu de juíza de Direito para
Juíza Conselheira do Tribunal Supremo.
Na carta de 23, Guebuza, de novo,
discordava. Através do seu advogado, Alexandre Chivale, o antigo
estadista aﬁrmou que não era nenhuma das pessoas indicadas no
Artigo 7 da Lei n° 4/2017, de 18
de Janeiro e 92 do Código do Processo Penal.
Esta terça-feira, Alexandre Chivale, um dos mais letais G40 dos
tempos de Guebuza, chegou a
dizer, num ataque directo contra
Beatriz Buchili, em debate na estação privada de televisiva STV,
que a procuradora-geral tinha cometido um erro grosseiro que nem
mesmo um estudante do primeiro
ano de Direito.
De acordo com Chivale, mesmo
o estudante principiante do curso
de Direito, sabe que entidade são
pessoas jurídicas e não pessoas
psico-físicas, da mesma forma que
as pessoas psico-físicas nunca são
classiﬁcadas como públicas ou privadas.
Mas na sua resposta, de 28 de
Novembro, Benvinda Levy disse
que o ofício da PGR não deixava

claro em que qualidade processual
o antigo estadista foi convidado a
se pronunciar. Por isso, Levy recomendou Guebuza a pedir os pertinentes esclarecimentos à PGR.

Desobediência é sancionada – o alerta da PGR
Dito e feito, Guebuza escreveu à
PGR, mas a instituição de Beatriz
Buchili foi mais incisiva. Disse,
claro e directo, que as várias consultas de Guebuza estavam a comprometer os prazos do processo, o
que a PGR lamentou.
Mas a PGR disse mais: que nesse
jogo de correspondências, ﬁcava
sem perceber o essencial - se Armando Guebuza iria ou não prestar declarações.
“Ficamos sem entender se Vossa
Excelência ainda vai oferecer esclarecimentos em conformidade e
nos precisos termos da solicitação
da Procuradoria-geral da República ou se já tomou a posição deﬁnitiva de se recusar, impondo que
seja convidado a fazê-lo apenas na
qualidade de testemunha, declarante ou perito”, escrevia a PGR.
Mas mais do que isso, a instituição
chegou a chamar atenção a Guebuza sobre o crime de desobediência, uma forma de pressionar de
quem já tem seus antigos colaboradores, incluindo seu próprio ﬁlho, encarcerados em conexão com
o mesmo caso das dívidas ocultas.
“A desobediência injustiﬁcada das
requisições (…) é sancionada nos
termos da lei”, alertou a PGR.
De resto, a instituição insistiu em
como Guebuza é mesmo uma entidade pública, que até tem um
Gabinete de Antigo Presidente da
República.
“Não compreendemos, porquanto,
em que medida para responder à
solicitação da Procuradoria Vossa
Excelência já não é nenhuma entidade nem pública nem privada”,
rebatia.
“Quanto à pretensa inaplicabilidade deste dispositivo pelo facto da
Lei n° 4/2017, de 18 de Janeiro,
ter sido aprovada depois da cessação das funções de presidente
da República, o que acontece é
que todos os actos processuais e
administrativos são regulares pela
lei vigente em que os mesmos são
praticados”, acrescentava.
A PGR também disse que não
partilhava o entendimento de
Guebuza sobre a obrigatoriedade
de ser ouvido apenas na qualidade de testemunha, declarante ou
perito.
“Pelo exposto acima, gostaríamos
de saber da posição deﬁnitiva de
Vossa Excelência quanto à solicitação de esclarecimentos formulada por forma a que a Procuradoria-Geral da República tome
as providencias que se mostrarem
adequadas”, disse, em mais um recado ao antigo estadista.
A instituição fez, ainda, o que
chamou de “clariﬁcação” para que
o documento de esclarecimentos
fosse assinado, pessoalmente, por
Guebuza, não se abrindo hipótese de ser subscrito pelo advogado,
uma vez que o antigo estadista não
era nenhum sujeito processual.
Nesse ofício de sete de Dezembro,

a PGR solicitou que Guebuza respondesse no prazo de três dias.
Na resposta de 13 de Dezembro,
Guebuza voltou a discordar da
PGR, linha por linha, mas terminou aceitando proceder aos esclarecimentos solicitados, mas solicitando um novo prazo.

Arguido?
A PGR respondeu a 14 de Dezembro, ﬁxando 10 dias para Guebuza
proceder aos esclarecimentos. Ao
que o SAVANA apurou, as respostas dadas por Guebuza foram
superﬁciais, o que suscitou mais
dúvidas à PGR. O jornal também
apurou que, para além das perguntas suscitadas pelas respostas evasivas de Guebuza, a PGR deverá
ouvir o antigo chefe de Estado sobre elementos que transpiraram do
julgamento de Jean Boustani, em
Brooklyn (Nova Iorque).
“Há fortes possibilidades de Guebuza ser constituído arguido após
a audição”, disse ao SAVANA
uma fonte próxima do processo.
A mesma fonte fez notar que, por
uma questão processual, foi aberto
um processo autónomo que neste
momento está em fase de instrução preparatória.
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Pedra de arremesso

V

erdade seja dita. A PGR foi apenas uma vítima de uma
guerra que se tornou indisfarçável entre Armando Guebuza

e Filipe Nyusi.
Desde a primeira hora do actual ciclo de governação que
sectores próximos do antigo estadista têm manifestado desconforto
com a forma como Nyusi tem conduzido o caso das dívidas ocultas,
sobretudo, depois da detenção de antigos colaboradores de Guebuza, incluindo seu próprio ﬁlho, Ndambi Guebuza.
Os defensores de Guebuza saíram ao contra-ataque, insistindo na
colação de Nyusi, um antigo ministro de Defesa de Guebuza. Foi
nessa qualidade que Nyusi terá assinado documentos técnico-operacionais importantes das chamadas dívidas ocultas.
A guerra de alas azedou, deﬁnitivamente, as relações entre os dois.
É a primeira vez desde a independência nacional que um estadista
confronta, directamente, o seu sucessor.
Mas, por outro lado, o ataque contra a PGR por parte de Guebuza, ele próprio construtor do Estado moçambicano, é um tiro no
próprio pé.
Foi no mandato de Armando Guebuza que ressurgiram que as críticas contra a partidarização do Estado, usado pela governação da
Frelimo calar o pensamento diferente, sobretudo, a oposição.
Não deixa de ser curioso que, cerca de cinco anos depois de sair do
poder, seja ele próprio a reclamar sobre a actuação parcial de uma
PGR que ajudou a moldar.
Há cinco anos era, simplesmente, impensável que Guebuza, um dos
mais temidos estadistas que Moçambique já teve, estivesse a ser
acossado por uma PGR.







Solicitação de Manifestação de Interesse (COEI)
UNIDO COEI: 7000004399
Demonstração de Tecnologias para Projectos de pequena e média dimensão em resposta
aos efeitos da pandemia COVID-19: Grant
Historial do Projecto: A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), em
colaboração com o Governo de Moçambique (GoM) e parceiros do sector privado, está a implementar um
projecto financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) intitulado Towards Sustainable Energy
for All in Mozambique (TSE4ALLM) com objetivo de promover a disseminação baseada no mercado de
sistemas integrados de energias renováveis para actividades produtivas nas zonas rurais de Moçambique. O
objectivo final deste projecto é de promover energias sustentáveis e demonstrar a sua viabilidade técnica e
comercial para agricultura de pequena e média escala e indústrias de processamento agroalimentar em
Moçambique.
Escopo dos Serviços: em resposta à pandemia COVID-19, a UNIDO procura entidades, organizações,
empresas e consórcios de empresas para a implementação conjunta de vários projectos de investimento que
envolvam o desenvolvimento de sistemas de energias renováveis de pelo menos 20 kW de capacidade
instalada (para sistemas solares) e até 50m3 de produção de biogás (transformação de resíduos de biomassa
em energia), vinculados a usos produtivos baseados nas seguintes tecnologias:
(i)
Conservação e Agro-Processamento (Secadores Solares/Armazenamento Frio/Ventilação/Sistemas Solares para Processamento/Trituração/Moagem/Descasque/Embalagem /etc.);
(ii)
Bombagem solar de água e irrigação (bombas solares e armazenamento elevado de água ou
efluente);
(iii)
Transformação de Resíduos orgânicos em energia (sistemas digestores anaeróbicos de
biomassa/biogás);
Sobre a capacidade total instalada, a subvenção cobrirá 55% por kW em sistemas de transformação de
resíduos em energia e 40% por kW em sistemas solares fotovoltaicos. Os beneficiários do projecto
selecionado deverão co-financiar o remanescente em dinheiro e/ou em espécie. As propostas a serem
apresentadas podem consistir num único projecto em um determinado local ou num conjunto de projectos em
locais diferentes, desde que sejam observadas as condições gerais em termos do nível médio de relação custo
de capital para capacidade instalada.
Todas as partes interessadas são encorajadas a responder diretamente através o portal de e-procurement da
UNIDO https://procurement.unido.org
Subsequente á avaliação das manifestações de interesse que serão recebidas, as empresas pré-selecionadas
serão convidadas a concorrer para este projecto por meio de um processo de licitação com o fornecimento de
documentos de termos de referência detalhados pela UNIDO para a submissão de propostas concretas por
potenciais provedores de serviços.
Observação: Os potenciais licitantes serão obrigados a cadastrar-se para que sejam capazes de submeter uma
proposta detalhada através do portal de e-procurement da UNIDO, caso ainda não estejam cadastrados, e as
propostas devem ser submetidas na língua inglesa.
Nome do Projecto:
Prazo de
Tipo:
Número de Evento:
Towards Sustainable
Submissão:
CEOI
7000004399
Energy for All in
23 Outubro 2020
Mozambique
Todas questões e respostas devem ser endereçada á UNIDO por email para: Mr. A. Orlov, E-mail:
a.orlov@unido.org e para Sr. Alex Eruwa, E-mail: a.eruwa@unido.org
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Distritos do norte de Cabo Delgado

Sobreviver na incerteza
Por Argunaldo Nhampossa, em Cabo Delgado

U

m clima de incerteza, medo,
desconfiança, bem como
vontade de partir à busca de
outros destinos paira sobre
as populações residentes nos distritos de Palma, Macomia e Mueda, no
norte da província de Cabo Delgado, devido a guerra que há três anos
assola aquele ponto do país.

Ao nível das vilas sedes destes distritos a vida segue o curso normal, pese
embora a apreensão de não se saber
quando é que haverá ataques. É que
a sucessão de incursões/ataques num
raio de 30 km de Palma e o reforço
da segurança militar aumenta receios
sobre um assalto no distrito que é a
principal placa giratória das operações de gás.
As incursões perpetradas pelo grupo
de jihadistas estão a impor uma dura
forma de estar e ser das populações
residentes nos distritos localizados
a norte da província de Cabo Delgado. Nada é como antes. Há um
movimento desusado das Forças de
Defesa e Segurança (FDS) que se
desdobram em acções de patrulhamento. Estes actos ganham ímpeto
depois das 18 horas com o recolher
obrigatório. E porque os níveis de
desconﬁança são maiores, aliás a regra, quem, porventura, tiver perdido
a hora de regresso à casa, será sujeito
a um escrutínio de modo a provar
verdadeiramente que é um cidadão
local. Há códigos de comunicação
com as comunidades, espécie de password, actualizados quase que sempre
que em caso de desconhecimento é
sinal de não ser local.
O SAVANA escalou esta semana os
distritos de Palma, Mueda e Macomia. Na vila sede do distrito de Palma, que foi a nossa porta de entrada,
testemunhamos que, pelo menos
neste ponto, a vida corre com um
certa normalidade. O comércio no
mercado ﬂui, as instituições do Estado também funcionam. Excepção vai
para o sector da justiça, que o juiz e o
procurador abandonaram o distrito.
Em Palma, o clima de tensão no seio
das populações agravou-se nos últimos dias, depois do ataque a viaturas
no passado 12 de Setembro, que resultou em 28 mortos, incluindo um
comerciante bengali. A emboscada
deu-se em Pundanhar via que permite a ligação Palma a Mueda, via
Nangade, até então tida como segura.
Nesta emboscada, Josina Simão
Manbonda, de 28 anos, perdeu a mãe
e padrasto quando estes dirigiam-se
ao distrito de Mueda para pesquisar
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emboscada de Pundanhar

Comandante Geral da PRM dando instrucoes as FDS em Palma

uma casa para compra de modo a fugirem o clima de insegurança instalado em Palma. Com um sentimento
de dor e perda, Manbonda conta que
souberam do sucedido quatro dias
depois quando preocupada com o
facto dos telemóveis estarem desligados e relatos de ataques ganhavam
eco na comunidade. Juntos com outras famílias accionaram a FDS que
prontamente se dirigiram ao local e
souberam do infortúnio. Os corpos
das vítimas foram enterrados no local, mas o que mais aterrorizou os
familiares é a forma macabra como
os “al shababes” acabam com as vidas das pessoas. É que mesmo depois
de terem sido regados de bala até a
morte tiveram ainda que decapitar
as cabeças das vítimas. Manbonda
mostrou-se revoltada com a situação
e pede a quem de direito para devolver a ordem a tranquilidade pública.
Ela acalenta o desejo de abandonar
Palma e seguir a Mueda por entender que lá é mais seguro.
Adremane Abdul, de 42 anos, é proprietário de uma das viaturas emboscadas que, na ocasião, fazia transporte
público. Abdul chora de forma dupla,
a morte do irmão que era o motorista
e a viatura que acaba de comprar nas
garagens de Maputo e estava em serviço há 15 dias em Palma.
Quem também não se conforma
com o ataque é Saiful Islam, Bengali
de 20 anos, que perdeu o irmão de
31 anos, durante o ataque. Trata-se
de um famoso comerciante local que
se fazia acompanhar pelo pessoal da
Migração rumo à cidade de Pemba
para regularizar o seu visto de estadia
no país. Não se sabe do paradeiro do
Mahindra da Migração e do pessoal
que o acompanhava.
O ﬁnado estava há seis anos em
Palma. O irmão conta que mandatou um dos trabalhadores para fazer
o reconhecimento que, por sua vez,
lhe mandou a foto com a cabeça decepada e corpo crivado de balas. O
corpo foi sepultado pelas populações
vizinhas. Para Islam, a única solução
do momento passa por abandonar
Palma e seguir para outros destinos,
desde que seja Moçambique, mas
tem preferência especial por Nampula.

&OLPDGHGHVFRQÀDQoD
A situação que se vive naquele ponto
do país faz com que se instale um autêntico clima de desconﬁança porque
não se sabe quem é quem. Há um entendimento no seio das comunidades
de que há jovens locais ao serviço dos
insurgentes, que se misturam com o
povo e funcionam como informantes.
Issa Abacar saiu de Mocímboa da
Praia depois do ataque ao povoado
de Natlemeli na aldeia de Quelimane no passado dia 20 de Agosto.
Conta que a violência gerada por
aquele ataque, que vitimou sua vizinhança, obrigou-o a levar sua família
composta pela mulher e oito ﬁlhos.
Saíram ilesos do ataque e abandonaram aquele local a procura de um
destino seguro. Em Palma, Abacar
vende roupa e reside numa casa arrendada onde paga 1500 meticais/
mês. Traça um cenário complicado
para os próximos dias, porque não
sabe como reabastecer a sua banca
devido aos ataques.
Hamina Momade, 32 anos, residente
em Palma, também comerciante, fala
de uma situação complexa. O negócio baixou drasticamente, as diﬁculdades de aceder aos produtos, mas
também certos excessos por parte
dos agentes das FDS que depois de
consumir álcool se punham em desmandos, extorsões e não respeitavam
as populações. Momade diz que todos olham-se com desconﬁança naquele ponto por não se saber quem
pode servir de informante aos insurgentes.
Para reforçar o contingente de segurança, as FDS contam com o apoio
das comunidades, onde se destacam
alguns antigos combatentes e jovens
da comunidade para proverem segurança nas respectivas zonas localizadas fora da vila. O SAVANA testemunhou um desses momentos em
que destes grupos que não envergam
nenhum uniforme, estava a receber
armas junto da sede local do partido
Frelimo. Estes indivíduos caminham
nas ruas de armas em punho, sendo
que não são confundidos com os al
shababes por serem indivíduos conhecidos nas comunidades e seleccionados a dedo.

O distrito de Palma conta neste momento com 34,880 descolados correspondente a seis mil famílias, cuja
maioria provêm do distrito de Mocímboa da Praia.

6LWXDomRFRQWURODGD
O comandante distrital da PRM,
Arquimedes Alberto Dima reconhece a complexidade da situação, mas
garante que tudo está sob controlo.
Falou das acções de patrulhamento
que estão sendo levadas a cabo pelas
FDS para devolverem a livre circulação de pessoas e bens, incluindo
ilhas. Como resultado disto referiu
que há membros dos insurgentes detidos. São de nacionalidade moçambicana e estão a ajudar na desmobilização de informações pertinentes.
Relativamente aos elementos das
FDS que ingerem álcool e promovem desacatos na vila, disse terem
sido já esta identiﬁcados e a situação
está controlada.

Pedimos apoio
O distrito de Mueda é tido como o
mais seguro por albergar o estado
maior general do teatro operacional
norte. Mas, mesmo assim, sofre as
consequências das acções dos insurgentes. O distrito está as escuras por
conta da destruição da subestação
eléctrica de Ouasse em Mocímboa
da Praia. A vila sede está altamente
militarizada. Cada cidadão que vem
doutro canto é sujeito a um rigoroso
escrutínio.
Neste ponto, encontramos alguns familiares das vítimas do massacre de
Xitaxi, no distrito de Muidumbe, a
7 de Abril. O massacre de Xitaxi foi
pela primeira vez denunciado pelo
SAVANA.
Contam que os jovens, tidos como
mártires por resistirem ao convite de
integrar ao grupo de insurgentes, na
verdade eram 56 e não 50. Dizem que
não sabem até hoje do paradeiro das
mulheres sequestradas naquele dia
em número não especiﬁcado. Vicente Jone, 56 anos, que perdeu o ﬁlho
de 28 anos, manifestou preocupação
com a falta de apoio alimentar por
parte das entidades governamentais.
Falando em representação dos cinco
pais que perderam os ﬁlhos naquele fatídico dia, disse que a vida está

muito difícil e dias há que passam
fome porque não tem onde praticar
a agricultura ou mesmo trabalhar. O
mais agravante nisto é que tem que
sustentar as famílias dos jovens tombados ao que se junta a crianças que
ﬁcaram sozinhas por conta do desaparecimento das mães. Actualmente,
vivem em Namacandi na vila sede de
Muidumbe. A aldeia de Xitaxi é uma
zona fantasma.
No distrito de Macomia a situação
é tida como calma desde o ataque
veriﬁcado a 28 de Maio e que, durante três dias, os insurgentes ocuparam a vila. Abandonaram com
os seus próprios pés, sem nenhuma
pressão das FDS. Alawi Seha, residente em Bangala, que dista 10
quilómetros da vila sede, entende
que a situação está controlada com
excepção de Nanga e Quiterajo. Falou também do problema da falta
de corrente eléctrica e a fome por
falta de produção nas machambas.

*DUDQWLU6HJXUDQoD
O comandante geral da PRM, Bernardino Rafael, visitou esta semana
as principais posições do teatro operacional norte para se informar acerca do trabalho que está a desenvolver
bem como deixar novas recomendações. Bernardino Rafael apelou a
coesão e dedicação das equipas como
principais armas para o sucesso. Falou da pertinência de manter saudáveis as relações com as comunidades
pelo facto destas desempenharem um
papel preponderante para facultar
informações acerca dos movimentos
do inimigo no seio das comunidades,
tendo em conta as possibilidades daqueles se inﬁltrarem. No entanto, o
discurso que teve maior destaque do
comandante da PRM foi o proferido
a equipa que protege a área onde a
petrolífera francesa Total, desenvolve
as suas actividades. Recorde-se que
recentemente o governo e Total rubricaram um memorando de entendimento para segurança nas operações da petrolífera.
“Quando estamos numa missão de
garantir que os nossos recursos naturais sejam eles bem extraídos, sejam eles bem aproveitados para bem
estar dos moçambicanos, nós das
FDS temos que nos orgulhar. Temos
que nos orgulhar porque estamos a
defender nossa riqueza do solo e do
subsolo. Porque estamos a defender
nossa economia nacional. Por isso
estamos aqui não porque somos contratados. Não estamos aqui porque
estamos a cumprir um memorando.
Estamos aqui a garantir a protecção
da riqueza nacional”, precisou.

Issa Abacar comerciante Palma
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Cabo Delgado

Governo pede socorro à “mão externa”

A

pós meses de hesitações,
o Governo moçambicano
já se rendeu às evidências.
Através de capacidades
internas, é incapaz de vencer o que
já assume com insistência como
um ataque de uma coligação terrorista internacional.
Com algum estrondo e sem grande
surpresa, dada a severidade da situação militar no terreno, o executivo de Filipe Nyusi, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação escreveu à União
Europeia (UE) a pedir ajuda para
poder conter o avanço da “agressão
terrorista”.
No ofício, a que o SAVANA teve
acesso, a ministra dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, solicita ao Alto Representante da UE para a Política
Externa, Josep Borrell, assistência
logística e no treino especializado
de forças para travar as incursões
armadas de grupos classiﬁcados
como terroristas em Cabo Delgado.
No documento, que data de 16 de
Setembro, o executivo moçambicano pede a UE “apoios multiformes”,
com destaque para a capacitação
técnica de pessoal das forças governamentais e a ajuda no equipamento de assistência médica em zonas
de combate em Cabo Delgado.
“Tendo em conta a necessidade
de reforçar as medidas de respos-

ta militar e segurança, bem como
contrapor os avanços dos terroristas e restabelecer a lei, ordem e
tranquilidade públicas nos distritos
afectados, o Governo considera
importante o apoio na área de treinamento especializado para o combate ao terrorismo e a insurgência”,
refere o ofício do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
O documento, que não aborda as
sistemáticas situações de violação
dos direitos humanos, pede ainda
maior solidariedade da comunidade internacional, alertando para as
necessidades das populações afectadas pela violência armada na região.
“O Governo moçambicano apela à
comunidade internacional para, de
forma contundente e inequívoca,
condenar estas forças subversivas
e maléﬁcas, bem como manifestar
a sua solidariedade às vítimas indefesas do terrorismo no norte de
Moçambique”, frisa o texto, acrescentando que o executivo “reconhece a dimensão transnacional desta
situação”.
No ofício, o Governo moçambicano conclui que “gostaria de contar
com o apoio dos deputados do
Parlamento Europeu na mobilização da assistência humanitária de
emergência a favor de centenas de
milhares de vítimas das acções protagonizadas pelos terroristas”.

Estamos prontos - UE
Em declarações à Lusa, um porta-voz do Alto Representante da UE
para a Política Externa conﬁrmou
a recepção da carta do Ministério
dos Negócios Estrangeiros moçambicano.
A UE em Maputo manifesta a sua
“disponibilidade e prontidão” para

prestar apoio ao Governo moçambicano, apontando a segurança e
assistência humanitária como prioridades.
“Sempre mantivemos com as autoridades moçambicanas um diálogo
franco, quer ao nível nacional, quer
sectorial, sobre os desaﬁos que o
país enfrenta e coordenamos ações

diversas através da cooperação bilateral e multilateral” frisou a nota.
A província de Cabo Delgado é
palco há três anos de ataques armados desencadeados por forças classiﬁcadas como terroristas.
A violência provocou uma crise humanitária com mais de mil mortos
e cerca de 365.000 deslocados internos.

Créditos do BNI

Valor dos pedidos foi
superior a 525%

A

s duas linhas de financiamento que o Banco
Nacional de Investimento (BNI) colocou à
disposição das micro, pequenas e médias
empresas face ao impacto da covid-19 receberam mais de 900 propostas avaliadas em cerca de
10 mil milhões de meticais, 525% superior ao valor
disponível, de acordo com dados fornecidos pelo presidente da instituição Tomás Matola, na segunda-feira desta semana.
O volume de propostas ao longo dos 80 dias de prazo
de submissão dos pedidos alcançou 8.4 mil milhões
acima dos 1.6 mil milhões disponíveis, o que signiﬁca
que a demanda supera em 525% o valor disponível,
referiu Tomás Matola
“Estas propostas são provenientes de todo o país incluindo distritos mais recônditos”, referiu o PCA do
BNI.

Das 925 propostas recebidas, 515 (55%) são da zona
sul, 230 (25%) zona centro e 180 (20%) da zona norte,
acrescentou.
Tomás Matola avançou que foi feita uma campanha
de divulgação por todas as províncias, o que permitiu
fazer chegar a informação a todos os empresários a
nível nacional, até aos distritos mais recônditos;
Paralelamente, foram usados meios de comunicação,
jornais, rádio, televisão e sobretudo meios electrónicos
para divulgar e disponibilizar a informação e garantir
que chegasse a todos os cantos do país.
“A estratégia de comunicação usada foi muito produtiva e fazemos um balanço muito positivo em relação
ao alcance que a nossa mensagem teve, quer de ponto
de vista de alcance territorial, quer de ponto de vista
de clariﬁcação e esclarecimentos sobre os critérios de
elegibilidade e as condições de acesso, ou seja, ninguém ﬁcou sem informação”, aﬁrmou Tomás Matola.
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O “Sustenta” chega a Gaza

Celso no Frelimistão
Q
IDPtOLDVEHQHÀFLDGDV$SRLRDHPSUHVDV86'PLOK}HVGHVHPEROVDGRV

uarenta e cinco dias depois
do lançamento do “Sustenta” nacional em Tete, o
programa que promete fazer diferente na agricultura chegou
a Gaza, o maior bastião da Frelimo
no país, possivelmente também um
dos principais problemas na agricultura da província, sobretudo na
zona privilegiada beneficiada pelo
regadio do rio Limpopo.

Na primeira fase, são apoiadas 3798
famílias de um total de 8000 beneﬁciários entre camponeses, agricultores comerciais e empresas. Porque
estamos em tempo de Covid-19, só
um pequeno grupo de agricultores
esteve na extensa planície de Magula, junto ao rio Limpopo e não
muito longe da cidade do Xai-Xai.
Muitos jovens e mulheres receberam cheques para a próxima campanha agrícola – entre dois a seis
milhões de meticais – num total de
761,3 milhões de meticais. Sobretudo para fazerem arroz e hortícolas.
Maria Guerreiro, pele tisnada pelo
sol, descendente de portugueses,
que “visita de cinco em cinco anos”,
recebeu um “cheque gordo” de 5,9
milhões. “Não é só para mim, tenho
que apoiar 132 famílias na minha
zona, na Macia”. A aguerrida Guerreiro faz hortícolas a que acrescenta
50 hectares de arroz.
Filipe Nyusi, o Presidente da República, veio à “festa do Sustenta”
fazendo coincidir o programa com
a habitual ronda de corta-ﬁtas que
incluiu a reabilitação da barragem
– açude de Macarretane e um novo
abastecimento de água para Chilembene, a zona de inﬂuência da
família Machel. De caminho deixou alguns recados: dos donativos
que não são eternos, dos programas
que não basta serem inclusivos mas
têm que ser sustentáveis, dos tractores e das motas que precisam de
manutenção e mudança de óleos e
da necessidade de se fazerem “latifundiários”, na sua percepção, “uma
palavra difícil para muitos”.
Eventualmente, foi por isso que, antes de chegar a Magula, foi a Chiguidela visitar o agricultor António
Margarido, que explora 228 hectares de terra, produzindo arroz, mas
sobretudo tomate com que abastece
os mercados urbanos de Xai-Xai e
do Zimpeto.
Na coreograﬁa do evento, foram
alinhadas 66 motas todo-terreno

tar de 177 para 367. No Baixo Limpopo há a esperança de se passar
das 26.000 toneladas para as 42 mil.
Em 2022, se o Limpopo produzir
6000 toneladas de semente de arroz, a quantidade dá para abastecer
todo o país. O potencial do regadio
contempla 30 mil hectares na zona
central e 19 mil no Baixo Limpopo.
Mas a estimativa do aproveitamento
é bem mais modesta: não deve ultrapassar os 12 mil.
O ministro debita números de cabeça. Os seus detractores fazem lembrar que outros, num passado não
muito distante, deixaram os sonhos
enterrados na argila húmida e escura do Vale do Limpopo.
Fernando Lima, no Baixo Limpopo

O circo do “sustenta” no Limpopo

para os extensionistas, 20 tractores,
uma tenda com pacotes de sementes
melhoradas e oito “cavalos” com fertilizantes produzidos na Noruega,
uma parceria da multinacional Yara
com África. Há sistema de som,
“plasmas” para todos seguirem os
pormenores do evento. Até há casa
de banho portátil. Em Magula não
há camisetas vermelhas. Só o verde
do “Sustenta”. Como na revolução
agrícola de Khadaﬃ na Líbia. Mesmo para a juventude que esteve na
campanha de Outubro e hoje veste
a camisa do ministério. Aparentemente, 24 horas ao dia.
Nyusi distribuiu as chaves dos equipamentos aos contemplados. Como
Paulo Bacar, de Chibuto, cinco anos
de ensino médio de agricultura na
Rússia, extensionista há mais 14
anos. Como complemento à motorizada, Bacar recebeu um “tablet”,
um pequeno computador portátil
para gerir a sua relação com as famílias camponesas e o próprio ministério (MADER). É no computador que fará os seus relatórios de
actividades, mas recebe também as
instruções sobre o regime de chuvas, sementeiras e pragas agrícolas,
a partir dos departamentos especializados do MADER.
Os tractores têm donos, mas devem
apoiar os pequenos agricultores,
num sistema que ainda não está
muito claro. Os sobressalentes e os
consumíveis tornam proibitivos a
utilização das máquinas em pequenas extensões de terreno. Ao contrário das experiências do passado,

As primeiras 66 motos para os extensionistas de Gaza

não houve importações de equipamento. Os tractores são fornecidos
por agentes locais e com representações provinciais. É uma tentativa
de contornar os cemitérios de sucata
que foram as anteriores “iniciativas populistas” de “dar” tractores a
quem trabalha a terra, como o FDA
da famosa Titosse. Um dos agentes
na cerimónia acha fundamental que
haja “escola de tractoristas”, “senão
isto num instante vai paralisar tudo”.
Técnicos “mais radicais” acham que
o tractor “é um luxo”. “A tracção animal tem mais sustentabilidade”, argumentam. Mas os críticos chamam
à atenção dos solos pesados em
grande parte do vale do Limpopo
e o condicionamento das extensões
lavradas. Celso Correia, o ministro,
quer andar rápido. Quer passar das
1,6 toneladas/hectare actuais para
quatro toneladas já na próxima
campanha. Acredita que com mais
mecanização insumos e nivelamento de solos a produtividade vai aumentar. Os chineses da “Wan Bao”
já chegam às sete toneladas/hectare.
O sonho de Celso que precisa de
matéria prima para fazer funcionar
as fábricas ociosas do Vale.

Problemas antigos
Um gestor experimentado no vale
do Limpopo alerta para o excesso de
entusiasmo introduzido pelo novo
programa. “Há problemas estruturais que precisam de ser resolvidos e
necessitam de grandes investimentos”. E elenca as perdas de água no
regadio, os canais e diques daniﬁcados e a salinização dos solos. “Para
além do sistema maﬁoso de um
pequeno grupo de agricultores que
tem sabotado a produção agrícola
na zona, nos últimos 30 anos”. E
lembra que uma empresa poderosa
e com meios técnicos e ﬁnanceiros
como a “Moz Foods” soçobrou no
Limpopo às mãos do que considerou os “inﬂuentes” . “Controlam o
regadio e controlam o sistema …
não há contrato de produção que resista”. Nomes não há. Nem de quem
faz as críticas, nem dos agricultores
acusados de manipular o sistema.
Mas há um dedo acusador ao partido que protege os prevaricadores. E

os tribunais não resolvem este tipo
de disputas.
O “novo” MADER parece ter feito
algum TPC. Nos cheques de incentivos para a próxima campanha ﬁcaram de fora os que têm dívidas de
campanhas anteriores e os agentes
com ligações “incestuosas” entre o
Estado/família/Frelimo e com processos pendentes. Um sinal para os
emergentes tomarem a liderança.
Ao todo, são 8000 os beneﬁciários
do programa, entre as quais 232 empresas. Os extensionistas, uma das
“chaves” do “Sustenta” vão aumen-

Maria Guerreiro, explora 50 hectares
de arroz na Macia. Levou para casa
um cheque de 6 milhões para apoiar a
próxima campanha agrícola

Caso Manuel Chang volta à ribalta

FMO pressiona Lamola

O

Fórum de Monitoria e Orçamento (FMO) acaba de endereçar uma carta ao Ministro da Justiça e dos Serviços
Correcionais da África Sul, Donald Lamola, a pressionar
o governante a decidir sobre o caso Manuel Chang, antigo
ministro das finanças de Moçambique na administração Guebuza.

Recorde-se que, quando assumiu a pasta da Justiça e dos Serviços
Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola decidiu rever a posição tomada pelo seu antecessor Michael Masutha, em resposta a
uma contestação judicial apresentada pelo FMO, que discordava da
decisão de extraditar Manuel Chang para Maputo.
O novo ministro requereu, a 13 de Julho de 2019, a revisão judicial da decisão, alegando que violara a lei sul-africana de extradição.
Assim, iniciou uma ronda de discussão judicial, que culminou com
a deliberação, em Novembro passado, do Tribunal Supremo de Joanesburgo para que a decisão ﬁnal de extradição de Manuel Chang
seja tomada por Lamola.
Na carta com data de 15 de Setembro, a que o SAVANA teve acesso, o FMO solicita informações sobre o estágio actual do processo
de extradição de Manuel Chang. Passam cerca de dez meses desde
que o processo foi remetido a Lamola. Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul, desde Dezembro de 2018, a pedido
da justiça norte-americana, no caso relacionado com as chamadas
dívidas ocultas.
O FMO, que considera que o melhor Tribunal para Manuel Chang
é nos Estados Unidos da América, tem se destacado na pressão para
que os responsáveis pelo maior escândalo ﬁnanceiro na história de
Moçambique respondam pelos seus actos.
A organização também tem estado a argumentar que irá continuar
a trabalhar junto de organismos internacionais para que Chang seja
extraditado para os EUA para julgamento sério. A FMO acredita
que nos EUA, Chang terá um julgamento “justo e transparente”.
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Novo inquérito internacional da PMI

Estudo apoia maior supremacia da ciência
$PDLRULDGRVDGXOWRVDFUHGLWDTXHDFLrQFLDSRGHUHVROYHUGHVDÀRVJOREDLVFUtWLFRV
&RQWXGRDSHQDVPHWDGHGRVLQTXLULGRVDFUHGLWDTXHJRYHUQRVHVWmRDID]HUXPERPWUDEDOKRGHUHFRUUHUj
ciência para a tomada de decisões informadas.

A

Philip Morris International (PMI) apresentou o estudo “Apoiando a Supremacia da ciência”, um documento que explora atitudes internacionais sobre
o papel da ciência na sociedade, no mundo de negócios e na formulação de políticas públicas.
O documento – apresentando resultados de um inquérito independente, conduzido pela Povaddo, em nome da PMI, abarcando 19 mil adultos em igual número de países e territórios
– indica que cidadãos em todo o mundo querem que governos,
autoridades públicas e o sector privado atribuam prioridade
à ciência e aos factos, quando tiverem que lidar com questões
críticas.
As conclusões revelam que a crença na ciência é elevada, com
a maioria dos inquiridos (77 porcento) crentes de que avanços
na ciência serão a solução para os maiores problemas da sociedade.
Em apoio a este ponto de vista existe também um forte interesse
no sector privado em dar prioridade à ciência, com 90 porcento
GRVLQTXLULGRVDÀUPDQGRVHULPSRUWDQWHSDUDHOHVTXHRVHFWRU
empresarial invista continuamente na ciência como forma de
PHOKRUDUDTXDOLGDGHHHÀFiFLDGRVVHXVSURGXWRV
Apesar destas atitudes positivas, quase metade dos inquiridos
(47 porcento) acreditam que a sociedade não atribui a devida
importância à ciência. Dada a divergência de opiniões, o docuPHQWRFRORFDXPGHVDÀRTXDQWRjQHFHVVLGDGHGDVHQWLGDGHV
reguladoras colocarem maior foco na ciência, como forma de
contribuir para que se tomem decisões devidamente informadas sobre políticas públicas, com metade (51 porcento) dos inquiridos acreditando que o seu “governo faz um bom trabalho
GHJDUDQWLUTXHDFLrQFLDHDHYLGrQFLDFLHQWtÀFDIDoDPSDUWHGR
processo de tomada de decisões”.
“A ciência pode ajudar a ter importantes avanços nos nossos
esforços colectivos de abordar os problemas mais urgentes do
mundo”, disse a Dra Moira Gilchrist, vice-presidente para a
&RPXQLFDomR (VWUDWpJLFD H &LHQWtÀFD GD 30, ´,QIHOL]PHQWH
governos e vastos segmentos da sociedade precisam ainda de
DEUDoDUDFLrQFLDQRVHXPi[LPRSRWHQFLDOWDOFRPRHVWHLQTXprito global demonstra. Garantir que factos e evidência assumam
uma maior proeminência na formulação de políticas – acima da
LGHRORJLDGDSROtWLFDHFUHQoDVQmRVXEVWDQFLDGDV²DMXGDUiD
corresponder às expectativas do público de que a ciência deve
estar no centro da tomada de decisões que tenham impacto na
vida e no futuro das pessoas”.
O inquérito revela que nos dias que correm, o acesso público a
XPDLQIRUPDomRFLHQWtÀFDFRPSUHFLVmRHVWiORQJHGHVHUXP
dado adquirido, com quase metade da amostra indicando que
KiGLÀFXOGDGHVGHDFHVVRDGDGRVFRQÀiYHLVVREUHGHVHQYROYLPHQWRVFLHQWtÀFRVHHVWXGRVUHOHYDQWHV
“Os resultados deste inquérito são alarmantes, e transmitem
um sinal claro para os sectores empresarial, da comunicação
VRFLDOHGDJRYHUQDomRGHTXHFRPXQLFDULQIRUPDomRFLHQWtÀFD
com precisão é uma importante prioridade”, acrescentou a Dra
*LOFKULVW´4XDQGRLQIRUPDomRFLHQWtÀFDÀiYHOVHWRUQDHVFDVsa, a desinformação, palpites ousados e o boato podem ocupar
PDLVHVSDoRHGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDS{UHPFDXVDDFDSDFLGDGH
do público de tomar decisões informadas”.
$30,HVWiQXPSURFHVVRGHXPDWUDQVIRUPDomRIXQGDPHQWDO
no sentido de se tornar numa empresa que se guia pela ciência
e tecnologia, com o objectivo de criar um futuro livre do fumo

– um futuro sem cigarros. Com um encorajamento regulador
apropriado e apoio da sociedade civil, acreditamos que este obMHFWLYR SRGH VHU DOFDQoDGR HP YiULRV SDtVHV QRV SUy[LPRV 
a 15 anos. A ciência assume um papel chave para a materialização deste compromisso. Desde 2008, que a PMI tem estado
a investir biliões de dólares no desenvolvimento, testagem e
produção de melhores alternativas ao cigarro para o consumo
de adultos que de outro modo continuariam a fumar. Estes produtos são o resultado de quase duas décadas de acções de Pesquisa e Desenvolvimento, apoiadas por um programa rigoroso
GHDYDOLDomRFLHQWtÀFDFRQGX]LGRSRUXPDHTXLSDTXHKRMHLQclui mais de 430 cientistas de classe mundial e outros peritos.
'LVSRQLELOL]DPRV DV QRVVDV FRQFOXV}HV H PpWRGRV FLHQWtÀFRV
de modo a que eles sejam sujeitos ao escrutínio dos outros, convidamos iniciativas independentes de pesquisa sobre os nossos
SURGXWRVHHQFRUDMDPRVXPGLiORJRDPSORHEDVHDGRQDFLrQcia com entidades reguladoras, cientistas, e especialistas em
saúde pública sobre estas melhores alternativas e o papel que
elas podem desempenhar no controlo sobre o tabaco e os seus
potenciais efeitos nocivos.
Para ler “Apoiando a Supremacia da Ciência”,
visite https://www.pmi.com/primacyofscience.
Metodologia do inquérito
A Povaddo conduziu este inquérito online, em nome da PMI,
entre os dias 25 de Junho e 8 de Julho de 2020. O inquérito
abrangeu um universo de 19 100 adultos com idade a partir
dos 21 anos em 19 países e territórios: África do Sul, Alemanha,
$UJHQWLQD$XVWUiOLD%UDVLO&RUHLDGR6XO(VWDGRV8QLGRV)LOLSLQDV+RODQGD+RQJ.RQJ,VUDHO,WiOLD-DSmR0p[LFR1RUXHJD 5HLQR 8QLGR 5~VVLD 7DLZDQ H 9LHWQDPH 3DUD WRGD D
DPRVWUDKiXPDPDUJHPGHHUURGHDXPLQWHUYDOR
GHFRQÀDQoDGH
Philip Morris International: Oferecendo um futuro sem fumo
$3KLOLS0RUULV,QWHUQDWLRQDO 30, HVWiDOLGHUDUXPDWUDQVIRUmação na indústria do tabaco com vista à criação de um futuro
sem fumo e em última instância substituir os cigarros com produtos livres do fumo para o benefício de adultos que de outro
modo continuariam a fumar, a sociedade, a empresa e os seus
accionistas. A PMI é uma destacada empresa internacional de
tabaco, envolvida na produção e venda de cigarros, bem como
de produtos livres do fumo e instrumentos e acessórios electrónicos associados, e outros produtos de contenção de nicotina
HPPHUFDGRVIRUDGRV(VWDGRV8QLGRV
A PMI envia para o Altria Group, Inc. uma versão dos seus
dispositivos livres de fumo e consumíveis autorizados pela
$GPLQLVWUDomRGRV(VWDGRV8QLGRVSDUD$OLPHQWRVH0HGLFDPHQWRV )'$ SDUDDYHQGDVREOLFHQoDQRV(VWDGRV8QLGRV$
30,HVWiDGHVHQYROYHUXPIXWXURVREUHXPDQRYDFDWHJRULDGH
produtos sem fumo que, embora não seja sem riscos, são uma
melhor opção do que continuar a fumar. Através de capacidades multidisciplinares no desenvolvimento de produtos, infraHVWUXWXUDVGHSRQWDHVXEVWDQFLDOL]DomRFLHQWtÀFDD30,HVWi
empenhada em garantir que os seus produtos sem fumo vão de
encontro com as preferências de consumidores adultos, e que
respeitem as rigorosas exigências das entidades reguladoras.
Para mais informação, por favor, consulte www.pmi.com e
www.pmiscience.com.
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Execuções em Magude

Polícia suspeita ajustes de contas entre famílias
Por Raul Senda

U

ma onda de supostas execuções extra-judiciais tomaram conta do distrito
de Magude, a norte da
província de Maputo. Informações em poder do SAVANA indicam que a primeira morte registou-se há duas semanas. Trata-se
de um jovem de nome Meque
Manhique, torturado por suspeita
de roubo de gado bovino.

Segundo fontes do SAVANA, ao
tomar conhecimento, os irmãos de
Meque Manhique vieram da África do Sul para fazer justiça contra
o empresário Ezequias Chongo,
acusado de ter mandado executar o
seu familiar.
Trata-se de Vasco Silvestre Manhique e Clévio Aníbal Manhique
que se dirigiram a casa de Chongo.
Feriram gravemente a tiros o empresário, que está neste momento
sob cuidados intensivos numa das
maiores unidades sanitárias da capital do país.
Contam as fontes que ao tentar
regressar à África do Sul, os dois
terão sido detidos pela Polícia
na zona de Xinavane. Suspeita-se que a Polícia terá entregue os
dois jovens à família de Chongo
e os dois apareceram mortos num
canavial na zona de Fakazissa, antes da ponte ferroviária para quem
entra no distrito de Magude, vindo
de Xinavane. Em contacto com o
SAVANA, a polícia negou todas as

Magude: o distrito que se transformou num campo de execuções que cheiram ajustes de contas

acusações. O funeral dos dois jovens realizou-se nesta quarta-feira
em Magude. A situação está tão
tensa que os moradores de Magude
estão preocupados com a onda de
execuções por causa de gado. Fazem notar que as armadas anteriormente usadas para a caça furtiva
são agora utilizadas para executar
pessoas acusadas de roubo de gado,
perante o olhar cúmplice da polícia
que sucumbe ao poderio ﬁnanceiro
dos criadores de gado.
Em 2019, um outro jovem foi executado em Murora em Xinhanguanine, também em Magude. São
cada vez mais recorrentes casos de
assassinatos por causa de gado.

Suspeitas de ajustes de
conta
O comandante distrital da Polícia da República de Moçambique
(PRM) em Magude, Gilberto Inguane, nega que os dois jovens tenham sido assassinados nas mãos
da polícia.
“Não é real, é totalmente falsa a informação de que as pessoas morreram enquanto estavam sob custódia
policial”, recusou.
Inguane conﬁrmou que a polícia
teve informação de que dois cidadãos, sem vida, teriam sido encontrados na zona do canavial. De
imediato, destacou-se uma equipa
do Serviço Nacional de Investiga-

ção Criminal (SERNIC) que foi
conﬁrmar as informações e constatou que se tratava de dois cidadãos
de sexo masculino que terão sido
vítimas de baleamentos.
De acordo com Gilberto Inguane,
após a identiﬁcação dos ﬁnados,
iniciou-se com as diligências a ﬁm
de se apurar as causas da morte e os
presumíveis autores.
Noutra vertente, o comandante
distrital explicou que as autoridades desconﬁam que se trata de
guerra entre famílias.
A suspeita resulta do facto de, no
passado dia 14, um empresário ter
sido atingido por 10 tiros disparados por dois indivíduos provenien-

tes da África do Sul e parentes de
um cidadão que terá perdido a vida
dias antes, em circunstâncias não
esclarecidas, mas que segundo fontes terá roubado o gado do empresário baleado.
Após a morte do jovem, conta o
comandante distrital, o empresário
Ezequias Chongo recebeu ameaças
de morte, mas nunca comunicou a
Polícia até ao seu baleamento. Os
autores ainda não foram neutralizados pela polícia.
Inguane referiu que a Polícia teve
a informação da morte do cidadão
Meque Manhique, dias depois de
ferimento de Chongo.
Sublinha que era o desejo das autoridades policiais capturar quer os
autores da morte de Meque, bem
como do homicídio frustrado de
Ezequias Chongo, porque, no seu
entender, isso possibilitaria a polícia recuperar as duas armas de fogo
usados no crime.
Sublinhou que, nos últimos tempos, o distrito de Magude tem sido
apoquentado por crimes estranhos,
envolvendo armas de fogo, que se
acredita que estejam a ser importados de outros pontos, incluindo da
vizinha África do Sul.
O comandante distrital conta que
pela forma como as coisas estão a
acontecer levam a corporação a suspeitar que se trata de um conﬂito
entre famílias de longa data, mas
que sempre foi escondido e só agora com as mortes envolvendo armas
de fogo veio a tona.

Covid-19

Governo “abandonou” Maputo

O

Fórum de Monitoria de
Orçamento (FMO) classifica como “abandono”
a situação “preocupante”
que se vive na cidade de Maputo,
devido à Covid-19.
Numa análise à situação, o FMO
considera que o aumento exponencial de infecções pelo novo
coronavírus na capital revela a incapacidade das autoridades em garantir o cumprimento das medidas
de prevenção contra a doença e
indicia uma má gestão de recursos
disponibilizados ao Governo no
contexto da pandemia.
De acordo com aquela organização, Maputo é “trânsito livre” para
a Covid-19, que se propaga a uma
velocidade de cruzeiro, sob o olhar
impávido das autoridades.
“Num contexto de contaminação
comunitária desde Agosto último, a cidade de Maputo conta já
com pouco mais de 2.700 casos da
Covid-19, o que representa 42%
do total dos casos da doença em

Moçambique”, refere a análise,
com base em dados recolhidos até
terça-feira desta semana.
Segundo o FMO, muitos moçambicanos podem não se ter apercebido que o número de casos já registados da Covid-19 na cidade de
Maputo supera o número de casos
de nove províncias juntas, nomeadamente.
Pela rapidez com que se propaga
a Covid-19 na capital, prossegue
a organização, depreende-se facilmente que as autoridades perderam o controlo da situação.
Se os números prevalecerem, continua, a rede sanitária corre o risco
de colapsar, num contexto de serviços de saúde públicos já precários.
O FMO constata que, por um
lado, as autoridades dizem estar a
ﬁscalizar o cumprimento das medidas e, por outro, a população ﬁnge estar a cumprir com as medidas
emanadas.
“Na monitoria das acções do Governo para responder à covid-19,

o FMO concluiu que em vários
pontos da cidade reina um ﬂagrante incumprimento das medidas de prevenção sobretudo nos
transportes de passageiros, mercados e serviços de restauração”,
lê-se no texto.
Nas paragens de transporte de
passageiros, há aglomerados e não
se observa o distanciamento social
de 1,5 metros.
Tomados pela aﬂição de conseguir
um autocarro para chegar ao destino, os passageiros empurram-se
nas paragens e mantem-se encostados uns aos outros durante as
viagens.
Muitos utentes de transporte
público, sobretudo os que vivem
nas paragens intermédias, nunca
foram alvo de medição da temperatura e nem sequer já foram
submetidos a desinfecção, avança
o FMO.
Os mercados, desde os retalhistas
aos grossistas, são zonas de fácil
e rápida propagação da covid-19,
porquanto serem também consti-

tuídos por aglomerados de vendedores e compradores que usam o
transporte público.
Perante mercados com compartimentos apertados, deﬁciência no
abastecimento de água e casas de
banho imundas, a Covid-19 encontra condições adequadas para
se propagar.
“Enquanto nas zonas suburbanas
da cidade de Maputo, as barracas
de venda de bebidas alcoólicas
mantêm-se encerradas, na zona de
cimento muitos restaurantes funcionam sobrelotados e sem pressão para encerrar, sob o olhar impávido e cúmplice de quem devia
ﬁscalizar”, ressalta o documento.
Para o FMO, o Governo deve
vir explicar aos moçambicanos as
razões do suposto abandono da
cidade de Maputo à sua própria
sorte, dando detalhes das actividades desenvolvidas no âmbito
das medidas de prevenção contra
a covid-19, ao mesmo tempo que
presta contas dos fundos já usados
na urbe no contexto da pandemia.

Apesar de a cidade de Maputo
ter sido declarada, em Agosto, estar no contexto de contaminação
comunitária, a situação começou
a ﬁcar crítica em Julho, quando
atingiu 363 casos, num total de
1.864 casos em todo país, e não
foram tomadas medidas para conter a propagação.
“Mesmo olhando para o número
de pessoas internadas por causa
da pandemia, os dados da cidade
Maputo são de longe bastante elevados que o resto do país.
“Face ao descontrolo da propagação da covid-19 na cidade de
Maputo, o FMO entende que é
urgente as autoridades tomarem
medidas para conter os níveis de
infecção diários como forma de se
evitar o pior”, desta.
Por outro lado, continua, os fundos disponibilizados por diversas
entidades podem ser alocados na
criação de condições para que as
famílias vulneráveis tenham condições para permanecerem em
casa, reduzindo assim a disseminação do vírus.
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$1Ô1&,23Ô%/,&2

38%/,&$11281&(0(17

0$1,)(67$d®2'(,17(5(66(325
)RUQHFLPHQWRGH(TXLSDPHQWRV0DWHULDLV

(;35(66,2162),17(5(67)25
6XSSO\RI*RRGV (TXLSPHQW

&OLHQWH)LQDO727$/( 30R]DPELTXH$5($/LPLWDGD

)LQDO&OLHQW727$/( 30R]DPELTXH$5($/LPLWDGD

Projeto: LNG Moçambique

3URMHFW/1*0R]DPELTXH

ZAGOPE Construções e Engenharia, entidade registada de acordo com as leis da
5HS~EOLFDGH0RoDPELTXHFRQWUDWDGDSHOD&&6-9FRQVyUFLRFRQWUDWDGRSHOD7RWDO
SDUD(QJHQKDULD*HVWmRGH&RPSUDVH&RQVWUXomRGR3URMHWRGH/1*GH0R]DPELTXH ´3URMHWRµ XPDLQVWDODomRGHOLTXHIDomRGHJiVQDWXUDOORFDOL]DGDQDSHQtQVXOD
de Afungi na província de Cabo Delgado, destinada a se tornar uma futura líder inGXVWULDJOREDOGH/1*FRQYLGDDVHPSUHVDVLQWHUHVVDGDVDDSUHVHQWDU0DQLIHVWDomR
de interesse para o Fornecimento de Equipamentos/Materiais para o Projeto.

=$*23(&RQVWUXo}HVH(QJHQKDULDDQHQWLW\UHJLVWHUHGXQGHUWKHODZVRIWKH5HSXEOLFRI0R]DPELTXHDQGFRQWUDFWHGE\&&6-9WKHFRQVRUWLXPFRQWUDFWHGE\7RWDO
IRU(QJLQHHULQJ3URFXUHPHQWDQG&RQVWUXFWLRQRI0R]DPELTXH/1*SURMHFW ´WKH
Project”), a natural gas liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo DelgaGR SURYLQFH ERXQG WR EHFRPH D IXWXUH OHDGHU LQ WKH JOREDO /1* LQGXVWU\ LQYLWHV
interested companies, to submit an Expression of Interest for the Supply of Goods/
Equipment for the Project.

(6&232'(75$%$/+2

6&23(2):25.

O escopo de trabalho inclui o seguinte:

7KHVFRSHRIWKHZRUNLQFOXGHVWKHIROORZLQJ

&DOLEUDomRGHHTXLSDPHQWRVGH/DERUDWyULR
)RUQHFLPHQWRHLQVWDODo}HVGH%RPEDVGHiJXD
)RUQHFLPHQWRHLQVWDODomRGHSDLQpLVHOpWULFRVHWUDQVIRUPDGRUHV
)RUQHFLPHQWRGHFDERHOpWULFRVH7HOHFRPXQLFDo}HV

/DE(TXLSPHQW&DOLEUDWLRQ
:DWHUSXPSVDQGGLVWULEXWLRQV\VWHPVXSSO\ LQVWDOODWLRQ
(OHFWULFDOSDQHOVDQGWUDQVIRUPHUVVXSSO\ LQVWDOODWLRQ
(OHFWULFDOVDQGWHOHFRPFDEOHVVXSSO\

'2&80(17$d®21(&(66$5,$
As empresas interessadas neste convite devem submeter a sua Manifestação de
,QWHUHVVH 0', HPSDUWLFLSDUQRSURFHVVRGHFRQFRUUrQFLDSDUDR)RUQHFLPHQWRGH
(TXLSDPHQWRV0DWHULDLVDWUDYpVGRHQYLRGDVHJXLQWHGRFXPHQWDomRREULJDWyULD
'RFXPHQWDomR7pFQLFD

'2&80(17$7,215(48,5('
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest (EoI)
to participate in a tender process for Supply of Goods/Equipment by providing the
IROORZLQJPDQGDWRU\LQIRUPDWLRQDQGGRFXPHQWDWLRQ
7HFKQLFDOGRFXPHQWV

D &ySLDYiOLGDGDOLFHQoDGHRSHUDomRHPLWLGDSHODDXWRULGDGHFRPSHWHQWH

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

E &HUWLÀFDomRGD(PSUHVD

E &RPPHUFLDO5HJLVWUDWLRQ&HUWLÀFDWH

(QYLRGRIRUPXOiULRGH 0',

2.2. Submission of (EoI)

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

Interested companies should submit their Expression of Interest by sending all the
UHTXHVWHGGRFXPHQWDWLRQWRWKHIROORZLQJHPDLODGGUHVV
SURFXUHPHQWPR]DPELTXH#]DJRSHSW

,03257$17(

,03257$17

D 2HPDLODHQYLDUGHYHUHIHULUVHDRREMHWRGR$Q~QFLR3~EOLFR)RUQHFLPHQWRGH
(TXLSDPHQWRV0DWHULDLV

D  7KH (PDLO VXEPLVVLRQ PXVW UHIHU WR WKH 3XEOLF$QQRXQFHPHQW REMHFW Supply of
Goods/Equipment.

b) Sujeitas à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas
HVWDUmRDSWDVDUHFHEHUGD=$*23(R3DFRWHGH4XDOLÀFDomR

b) Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Companies
PD\UHFHLYHIURP=$*23(WKH4XDOLÀFDWLRQ3DFNDJH

F $=$*23(IDUiXPDDYDOLDomRGDGRFXPHQWDomRDFLPDVROLFLWDGDHVHHVWDFXPSULUFRPRVUHTXLVLWRVLUiLQFOXLURIRUQHFHGRUQDOLVWDGHFRQFRUUHQWHVSDUDFornecimento de Equipamentos/Materiais.

F  =$*23( ZLOO HYDOXDWH WKH DERYH UHTXHVWHG GRFXPHQWDWLRQ DQG LI LW PHHWV UHTXLUHPHQWVZLOOLQFOXGHWKH9HQGRULQWKHOLVWIRULQYLWDWLRQWRWHQGHUIRU6XSSO\RI
*RRGV(TXLSPHQW

G 2SURSyVLWRGDVLQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVVROLFLWDGRVpLGHQWLÀFDUHPSUHVDVTXDOLÀFDGDVHFRPH[SHULrQFLDTXHWHQKDPFDSDFLGDGHFRPSURYDGDSDUDTXHSRVVDPVHU
consideradas como empresas com potencialidade para entrar na lista de concorrentes
para Fornecimento de Equipamentos/Materiais.

G 7KHSXUSRVHRIWKHLQIRUPDWLRQDQGGRFXPHQWVLVWRLGHQWLI\VXLWDEO\TXDOLÀHGDQG
experienced companies that have the proven capability to be considered for potential
LQYLWDWLRQWRWHQGHUIRU6XSSO\RI*RRGV(TXLSPHQW

e) Este anúncio não deve ser considerado como um convite à concorrência e não representa ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou compromisso de qualTXHUHVSpFLHSRUSDUWHGH=$*23(&&6-9RX7RWDOSDUDFHOHEUDUTXDOTXHUFRQWUDWR
com a sua ou com qualquer outra EMPRESA participante desta consulta.
I 7RGRVRVGDGRVHLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVGXUDQWHRSURFHVVRQmRGHYHPGHVHUFRQVLGHUDGRVFRPRXPFRPSURPLVVRSRUSDUWHGD=$*23(&&6-9RX7RWDOGHFHOHEUDU
TXDOTXHUDFRUGRRXFRQWUDWRFRPDVXD(035(6$HQHPGDUijVXD(035(6$R
direito de reivindicar qualquer indenização.
J 2VGDGRVHLQIRUPDo}HVPDUFDGRVFRPR´FRQÀGHQFLDOµIRUQHFLGRVGHDFRUGRFRP
HVWDFRQVXOWDVHUmRWUDWDGRVFRPRFRQÀGHQFLDLVSHOD=$*23(&&6-9RX7RWDOH
não serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas.
K 2SUD]RSDUDHQYLRGD0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHSHORHPDLOLQGLFDGRDFLPDHVWi
GHÀQLGRSDUD15/10/2020.
i) Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de Interesse serão de inteira responsabilidade das próprias empresas e serão
suportados integralmente pelas mesmas, as quais não terão direito a qualquer reemEROVRSRU=$*23(&&6-9RXGD7RWDOQmRWHQGRHVVDVHPSUHVDVGLUHLWRDTXDLVTXHU
UHFODPDo}HVFRQWUDD=$*23(&RQVWUXo}HVH(QJHQKDULD&&6-9RX7RWDO

H 7KLVHQTXLU\VKDOOQRWEHFRQVLGHUHGDVDQLQYLWDWLRQWRELGDQGGRHVQRWUHSUHVHQW
RUFRQVWLWXWHDQ\SURPLVHRIIHUREOLJDWLRQRUFRPPLWPHQWRIDQ\NLQGRQWKHSDUWRI
=$*23(&&6-9RU7RWDOWRHQWHULQWRDQ\DJUHHPHQWRUDUUDQJHPHQWZLWK\RXRU
ZLWKDQ\RWKHU&RPSDQ\SDUWLFLSDWLQJLQWKLVHQTXLU\
I $OOGDWDDQGLQIRUPDWLRQSURYLGHGZLWKLQWKHDSSOLFDWLRQVKDOOQRWEHFRQVLGHUHGDV
DFRPPLWPHQWRQWKHSDUWRI=$*23(&&6-9RU7RWDOWRHQWHULQWRDQ\DJUHHPHQW
RUDUUDQJHPHQWZLWK\RXQRUVKDOOLWHQWLWOH\RXU&203$1<WRFODLPDQ\LQGHPQLW\
J 'DWDDQGLQIRUPDWLRQFOHDUO\PDUNHGDV´FRQÀGHQWLDOµSURYLGHGSXUVXDQWWRWKLV
HQTXLU\ZLOOEHWUHDWHGDVFRQÀGHQWLDOE\=$*23(&&6-9RU7RWDODQGZLOOQRWEH
disclosed to non-authorized persons or companies.
K  7KH GHDGOLQH IRU VXEPLVVLRQ RI ([SUHVVLRQ RI ,QWHUHVW WKURXJK WKH HPDLO DERYH
LQGLFDWHGLVVHWIRU
i) Any costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of
Interest shall be solely the entire responsibility of the companies, and shall be fully
ERUQE\VXFKFRPSDQLHVZKLFKZLOOQRWEHHQWLWOHGWRDQ\UHLPEXUVHPHQWE\=$*23(&&6-9RU7RWDODQGVXFKFRPSDQLHVVKDOOKDYHQRUHFRXUVHWR=$*23(&&6-9
RU7RWDO
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Brazão Mazula:

A nossa democracia é problemática
Por Raul Senda (texto) Ilec Vilanculos (fotos)

O

primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) classifica a
democracia moçambicana
como problemática, 30 anos depois
da aprovação da Constituição multipartidária, em Novembro de 1990.
Mazula justifica o seu argumento frisando que não se pode construir uma
democracia nítida com guerras, pandemias, calamidades e pobreza. Brazão Mazula, que também foi reitor
da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM), afirmou que o outro golpe
que o país enfrenta é que as pessoas,
que não concordam umas com as
outras, tendem a resolver os problemas na base do tiro e avança que cada
dia que passa, no nosso país, está a
institucionalizar-se a arrogância e a
intolerância.
Nas linhas abaixo segue a entrevista
onde Mazula diz também que a solução da guerra do centro do país passa
pela coesão e união da família Renamo e Ossufo Momade, na qualidade
de líder legitimado pelo congresso,
não pode se abster das suas responsabilidades.
A situação de Cabo Delgado, a governação de Filipe Nyusi e o papel
dos órgãos eleitorais na construção
da democracia foram temas incontornáveis.

Salvemos a democracia multipartidária! Mantenhamos sempre limpa
a cara dos moçambicanos. Moçambique quer viver em paz. Assim terminou a comunicação que fez, no
passado dia 03 de Setembro, quando
falava no ciclo de debates sobre os 30
anos de democracia multipartidária.
Que mensagem procurou transmitir
com estas palavras?
Procurei mostrar duas coisas. Uma na
vertente positiva com a introdução de
multipartidarismo através da Constituição de 1990, que abriu espaço para
o usufruto das liberdades, direitos e
garantias fundamentais, o princípio de
separação de poderes e todo processo
que se seguiu. Mas também tivemos
outras situações negativas que chamo
de manchas e que põem em perigo
essa democracia multipartidária e,
ao se colocar em causa a democracia,
também “suja” a própria Constituição
que apregoa estes princípios. É por
isso que terminei a minha apresentação apelando a que não manchemos
o desiderato da Constituição de 1990,
salvemos a democracia e a paz.
A dado momento disse que, entre
1992 a 2012, Moçambique manteve
uma cara limpa. Mas, entre 2013 e
2014, voltou a sujar-se com o agravamento da tensão política militar
na região centro. Como é que classifica o cenário actual?
Entre 2013/14 Moçambique registou
o retorno da guerra, o que manchou a
paz que o país vivia há mais de duas
décadas. Isso contrariou o desejo dos
moçambicanos que é de viver em paz.

Hoje, a situação não alterou, pelo
contrário, deteriorou-se e há muitos
mais problemas por resolver. O primeiro tem a ver com o conﬂito militar da região centro que continua a
matar nossos concidadãos e diﬁculta o
desenvolvimento económico do país.
O segundo problema está relacionado
com a guerra em Cabo Delgado. Trata-se de um conﬂito complexo com
conexões ao terrorismo internacional
e que Moçambique não esperava. Temos o terceiro problema resultante
da pandemia da Covid-19 que, para
além de matar, afecta por completo
o tecido social e debilita a economia
atingindo tudo e a todos. O quarto e
último grande problema é o agravamento da pobreza.
Portanto, há razões para afirmar que
a nossa democracia está debilitada...
Diria que a democracia não funciona
nas condições em que um país enfrenta os problemas que acima indiquei. A
nossa democracia é problemática porque estamos num período difícil.
A nossa expectativa como povo era
que, de 2015 para cá, a democracia
estivesse numa situação muito mais
nítida, mas, infelizmente, não está por
causa dos quatro factores que mencionei anteriormente.
Falou do agravamento da pobreza.
Contudo, o discurso político aponta
para fragilização deste mal. Estará o
executivo a faltar a verdade?
O que quis dizer é que os factores que
antes apontei diﬁcultam o desenvolvimento do país e por consequência
agravam a pobreza. Agora, o executivo tem a responsabilidade de nunca
desanimar a sociedade. Por exemplo,
um Presidente da República não pode
vir ao público dizer que as coisas estão péssimas. O poder executivo tem a
responsabilidade de, no meio de diﬁculdades, animar, estimular e encorajar seus concidadãos.

Esquadrões de morte
Moçambique celebra 30 anos da democracia multipartidária. Contudo,
as armas continuam a ser o principal
recurso para a resolução das diferenças. Será que há razões para os moçambicanos celebrarem este marco
histórico?
No nosso país, quem aprova leis é
a Assembleia da República e, em
nenhum momento, o Parlamento
deliberou que os problemas entre
moçambicanos são resolvidos a tiro.
Contudo, o golpe que estamos a veriﬁcar é que as pessoas que não concordam umas com as outras tendem a
resolver os problemas na base do tiro.
Isto mancha a democracia. Portanto,
uma democracia saudável é aquela em
que há espaço para vários pensamentos. Quando as pessoas não se entendem sentam e na base de diálogo
chegam a uma solução e, em caso da
falta de consensos, existem as instâncias judiciárias que as pessoas podem
recorrer para dirimir o seu conﬂito.

Infelizmente, a nossa democracia
e espero que esses gru- cionar como sangue no organismo
cracia Rosário designou de cachorros.
não está a seguir essas linhas, cada Não estava a me referir ao G40
pos tenham apren- humano. Para alguns problemas que
dia que passa, no nosso país, está a que tanto se fala e nem aos
dido com o gesto mencionei, a sua solução passa por
institucionalizar-se a arrogânciaa e a cachorros como dizes, até
do presidente.
uma Justiça justa.
jus Aqui não quero enintolerância. Por exemplo, a questão
uestão porque não estou em conHá motivos trar em pormenores
do tipo a Justiça
porme
dos esquadrões de morte. Classiﬁco
ssiﬁco dições de interpretar o
para afir- é má ou boa, está
es a actuar devidamena actuação desses grupos como crime pensamento do professor
mar que foi te ou não, o qu
que estou a fazer é apelar
contra humanidade e os criminosos
nosos Lourenço de Rosário. Esum tiro no para que a Justiça
Just seja justa visto que,
deveriam ser levados ao Tribunal
al Pe- tava a falar de intriguistas
pé desses só assim, pode contribuir para a connal Internacional, porque não vejo e fofoqueiros que andam
grupos...
democracia limpa.
solidação de uma
u
razão de alguém alistar pessoass que nas instituições públicas e
Não sei se o Portanto, um desses apelos é que a
vão morrer neste ou naquele diaa por- privadas. Estava a falar de
presidente foi Justiça garanta a vitalidade da demoque não concorda com este ou aquele pessoas que, para ascender a
ao encontro cracia multipar
multipartidária no país.
pensamento. A democracia não
ão diz um cargo de direcção ou
do bispo por Há correntes que dizem que a nossa
isso, ela consagra a liberdade de ex- escala superior, decausa dos Justiça é forte para os fracos e fraco
pressão, de opinião e de ideia e daí nigre os colepara os fortes.
fortes Como analisa o estasurge a diversidade de pensamentos
mentos gas. De
Justiça?
do da nossa Ju
que permitem que a democracia
cia se
assi acho que é muito
Se for assim
ões.
envolva na diversidade de opiniões.
porq uma Justiça justa
mau porque
m porAgora, quando se mata alguém
não pod
pode pender para os fortes
que discorda da sua opinião é matar
prejud
e prejudicar
os fracos. A Jusá-se a
a democracia. Na realidade está-se
de funcionar no meio
tiça deve
nsagra
rasgar a Constituição que consagra
e
de equilíbrio.
A Justiça é o
essa democracia.
cen da democracia.
centro
A Constituição de 1990 veio abolir a pena de morte. Porém, os
Nyongo é um
N
femoçambicanos que pensam difeproblema da
er
rente do regime continuam a ser
Renamo
perseguidos e assassinados. Há
No seu entender a
ou não motivos para concluirr
Renamo deve remoque a pena de morte ainda não
ver o matope polítifoi materialmente anulada?
co na região centro.
O que sei é que não há lei que
Estará a dizer que o
determine que os tribunais
responsável pela insapliquem pena de morte. A
tabilidade da região
pena de morte foi abolida com “Não se pode construir uma democracia nítida com guerras, pandemias, calamidades e pobreza”, Brazão Mazula centro é a liderança
da Renamo?
a entrada em vigor da Constituição de 1990. Contudo, a actuação qualquer forma, se o G40 é sinal de ataques desses grupos, mas o que pos- A Renamo liderada por Ossufo
impune dos esquadrões de morte é intriga é muito mau. Até diria que é so dizer é que aquele gesto foi uma Momade e a Renamo de Mariano
atitude digna de um chefe de Estado. Nyongo devem se esforçar no sentido
na prática uma forma de retomada um crime institucionalizado.
Há que perceber que o bispo não é de ultrapassar o problema da região
da pena de morte que constitucioum indivíduo de Estado. Ele tem a centro. Mariano Nyongo ainda não
Máquinas
de
invenção
do
nalmente foi abolida. Por isso que
crença religiosa e tem fé. Portanto, ele renunciou a qualidade de membro
acho que são criminosos. Aqueles que mal
da Renamo e nem a Renamo lidepensam, justiﬁcam, executam e de- Num passado não muito distante, trabalha em prol do bem da popula- rado por Ossufo Momade anunciou
fendem os esquadrões de morte são um grupo de pessoas especializadas ção e ele não pode compactuar com a expulsão de Mariano Nyongo do
criminosos que, com as suas acções em intrigas e ligados à propaganda certas coisas.
partido. Portanto, Nyongo é membro
malignas, estão a contrariar a Consti- do regime lançaram farpas contra o O Dom Lisboa actuou com razão his- da Renamo. Quem está a criar instatuição, retomando um castigo de uma bispo de Pemba, porque descreveu a tórica, social e teológica e eu apoio-o bilidade na região centro é a Renamo.
pena que a Constituição aboliu que é realidade do drama humanitário que totalmente.
É a direcção deste partido que deve
se vive em Cabo Delgado. Como é
As denúncias que fez sobre o drama encontrar soluções às divergências inmatar.
humanitário em Cabo Delgado fa- ternas. A solução da guerra do centro
O Estado tem a missão de perseguir que classificou esses ataques?
do país passa pela coesão e união da
esses criminosos e leva-los à barra Fiquei muito triste, não por ser cristão, zem parte do pastoral evangélico.
da justiça. Ao omitir esse dever não mas como cidadão. Mesmo se o bispo ...e o ateamento do fogo aos escri- família Renamo e Ossufo Momade,
estará mancomunado com os seus tivesse feito algo, há procedimentos tórios do jornal Canal de Moçam- na qualidade de líder legitimado pelo
congresso, não pode se abster das suas
legais que podiam ser usados. Ago- bique?
actos?
Não tenho elementos para dizer que ra, inventar coisas contra a pessoa de Está no pacote de extremismo de ma- responsabilidades. É seu dever como
líder do partido garantir a união denos esquadrões de morte são um bra- Dom Luiz Fernando Lisboa foi um tar a oposição ou a todos grupos de
tro da família Renamo. Não é aceidos
maiores
nojos
que
senti
na
minha
pressão. É um acto que mais uma vez
ço de Estado. Agora, se um dia vier a
tável que ele venha ao público dizer
vida.
Infelizmente,
um
dos
problemas
vem mostrar as tendências de desprovar-se que são um braço de Estado
que o problema de Mariano Nyongo
será uma vergonha para Moçambique do nosso país é que há pessoas que truir as conquistas da Constituição deve ser resolvido pelo Governo. Isso
como nação. Que ﬁque claro que não acordam e pensam em atribuir a al- de 1990. A liberdade de imprensa e é uma tentativa de fugir do problema.
estou a aﬁrmar isso. Entretanto, o Es- guém a sua má ideia. Fazer com que o de informação estão consagradas na Ossufo Momade deve compreender
tado não pode fechar os olhos, não outro seja manchado porque alguém nossa Constituição. Se isso aconteceu que Nyongo está no mato a liderar
é porque a liberdade de pensamento um grupo de militares com armas de
pode ﬁcar alheio a este grupo que acha que ele pensa assim.
mata cidadãos por causa do pensar Esses grupos são verdadeiras má- é importante para o desenvolvimento fogo e, pela natureza, os militares não
se deixam levar por um discurso baradiferente. É obrigação do poder exe- quinas de invenção do perverso e do do nosso país.
cutivo perseguir esses criminosos e mal, de invenção de intrigas e de per- Afirmou que, no Estado de Direi- to. Eles têm a sua forma de agir, são
entrega-los à justiça. É por isso que versidade ideológica e política. Com to Democrático, a Justiça funciona regidos por uma psicologia própria.
muita pena, essas pessoas pensam que como sangue no corpo humano. Mas Ossufo Momade já reiterou
o Estado tem polícia e tem exército.
Na sua comunicação também disse para agradar o partido ou o presiden- Será que a nossa Justiça está a res- que Mariano Nyongo é um deserque, no país, estão a surgir pessoas te têm de linchar a personalidade do ponder os ditames de um Estado de tor e o Governo deve persegui-lo e
prendê-lo.
Direito?
que se especializam em fofocas e fulano ou de beltrano.
intrigas. A quem se referia? Aos Graças a Deus o presidente contra- A correcção de alguns males que Não sei se é um desertor, porque há
membros do famigerado G40 ou ao riou esses grupos e foi a Pemba con- afectam a nossa democracia também mais de um ano que está atacar pesgrupo que o professor Lourenço de versar com o bispo. Foi uma boa lição passa pela Justiça e esta tem de fun- soas, destruir bens da população e não

me recordo de alguma vez, um órgão
da Renamo ter se reunido e deliberar
sobre a expulsão de Mariano Nyongo
do partido. O que sei é que, até agora,
Mariano Nyongo é membro da Renamo. Portanto, a liderança da Renamo é que deve dialogar com os seus
membros. Sinceramente, não acredito
que seja impossível procurar o senhor
Nyongo e conversar com ele.
Afonso Dhlakama dirigiu a Renamo
por mais de três décadas e nunca se
exteriorizaram conflitos internos.
Em menos de dois anos de liderança,
Ossufo Momade parece não estar a
conseguir evitar divisões. Não será
incapacidade de dirigir o partido?
Não sendo membro da Renamo torna-se complicado, para mim, falar de
questões internas do partido. Agora,
uma coisa é certa, a segregação da
Renamo não é benéﬁca para o país.
Primeiro é a guerra na região centro
e o outro problema é que uma democracia forte se constrói com partidos
fortes.
O presidente Dhlakama foi um líder
carismático e, muitas vezes, os líderes
carismáticos têm um dom de puxar
para si pessoas que estão em conﬂito
internamente. Esse carisma falta um
pouco no Ossufo Momade, ou seja,
os carismas nunca são iguais, não são
transmissíveis. Estas coisas de carisma
são dons pessoais os quais eles lideram os seus movimentos. Dhlakama
era um homem duro, mas o seu carisma nos fazia esquecer a outra face
da moeda.
Agora, também é verdade que Ossufo Momade tem grande desaﬁo pela
frente e terá que explorar todas suas
habilidades.
Como é que analisa a democracia
sem Afonso Dhlakama?
Não posso condicionar a democracia
moçambicana à ﬁgura de Dhlakama. A lógica da vida determina que
todos vamos morrer, mas as instituições ﬁcam e perseguem seus objectivos. Lamentámos a morte de Afonso
Dhlakama mas não se pode condicionar a democracia moçambicana as
pessoas. Dhlakama contribuiu historicamente para a construção da nossa
democracia, contudo não se pode dizer que com a sua morte a democracia
também morre.

Insurgência em Cabo
Delgado

Como é que olha para a situação de
Cabo Delgado?
Olho para a guerra de Cabo Delgado com muita tristeza. Não consigo
descrever as atrocidades que dia após
dia nos chegam a partir daquela província. Não sei o que os insurgentes
querem, mas é me difícil entender
que, independentemente das suas reivindicações, cheguem ao estágio de
decapitar e esquartejar pessoas inocentes invocando nome de Deus.
Quando me recordo das imagens da
morte cruel daquela mulher que chocou o país e o mundo, a minha angústia ﬁcou cada vez mais indisfarçável.
Não percebo que um homem tenha
coragem de fazer aquele tipo de barbaridades com um ser igual.

Na sua percepção qual é que pode
ser a possível origem do conflito?
O terrorismo de Cabo Delgado deriva de um movimento externo muito
forte e com uma grande capacidade
de atrair elementos internos e tentar
nacionalizar o conﬂito. Torna-se mais
difícil porque eles penetram nas comunidades, mobilizam e recrutam jovens com apoio de alguns dos nossos
concidadãos que desempenham o papel de facilitadores. A maioria desses
jovens são enganados por um objectivo que uma vez chegados no terreno encontram outra realidade, mas já
sem espaço para recuar.

É um conﬂito que não é fácil combatê-lo porque para além de crenças
ideológicas, envolvem muitos recursos económicos.
Como é que avalia a forma como o
Governo está a gerir o conflito?
Sei que, apesar das diﬁculdades, as
Forças de Defesa e Segurança estão
no terreno a combater. Também sei
que há muitas críticas em relação a
actuação das forças e da forma como
o Governo tem feito a comunicação
do conﬂito, mas infelizmente não tenho dados para emitir esta ou aquela
opinião sobre as operações no campo
de guerra. Agora, temos que ter cons-

ciência de que não é uma guerra fácil.
O meu desejo é que este conﬂito nem
devia ter iniciado ou talvez ter terminado em menos de uma semana, mas
a sua complexidade dá-me a entender que pode levar ainda muito mais
tempo porque estes movimentos têm
ramiﬁcações internacionais.
Há uma clara tensão entre os Presidentes Filipe Nyusi e Armando
Guebuza. Como é que analisa esses
choques? Não será o início da guerra
de sucessão?
Não sei responder isso. Não vou responder nem por Guebuza, nem por
Nyusi.

CNE é encarada como trampolim para voos altos

O

s órgãos eleitorais têm sido acusados de serem
os responsáveis de desvirtuação da verdade em
processos eleitorais. Tendo sido o primeiro
presidente da CNE, como é que olha para os
órgãos eleitorais na construção da democracia em Moçambique?
Em 1994, fazíamos educação cívica interna também na
CNE e no STAE. Portanto, a nossa educação cívica não
se limitava apenas aos cidadãos. Esta empreitada consistia em mostrar que nós éramos a última entidade que
fechava todo processo de transição previsto no Acordo
Geral de Paz. Isso signiﬁcava que a CNE era um actor
chave para a consolidação da paz ou então para a retomada da guerra.
Isto devia estar nas nossas cabeças, na nossa inteligência
e no nosso coração. O nosso comprometimento com a
pátria era reforçado pela própria lei eleitoral que dava
independência a CNE na actuação dentro do processo.
Na altura, a CNE era autónoma, independente e soberano. Também tínhamos outro princípio da lei que era os
consensos. Isto é, nada podia se decidir sem que as partes
tenham chegado ao consenso. Na verdade, o consenso é
um processo muito difícil, mas o objectivo é que a decisão devia resultar do diálogo. Na CNE, o diálogo era o
nosso forte.
E esse espírito mantém da parte das pessoas que hoje
integram a CNE?
Não. Hoje, os integrantes da CNE olham para aquele lugar como uma rampa para outras paragens. Mas não devia ser assim. Aquilo deve ser encarado como uma missão
que o país todo dá. Estar na CNE não é proﬁssão, é uma
tarefa que deve ser cumprida com rigor, transparência e
isenção. Uma vez concluída a missão, a pessoa saí, mas
não é o que está acontecer. Com o tempo foi se perdendo
o espírito de patriotismo e colocou-se o ganho material
como prioridade.
Atenção que não estou a dizer que as pessoas que estão
na CNE são más, não... individualmente até podem ser
boas e santas. Mas, naquele órgão, não basta ser proﬁssionalmente bom e santo, é preciso ser justo também.
O que deve ser feito para que os órgãos eleitorais deixem de ser o epicentro de conflitos pós-eleitoral?
Precisamos de recuperar o espírito de patriotismo. Por
outro lado, os partidos têm grande responsabilidade pelos resultados menos bons que se produzem na CNE
porque são eles que exercem pressão sobre os membros
da CNE.
Actualmente, o que sinto é que a independência da CNE
e as decisões por consenso foram desaparecendo.
A CNE, apesar de teoricamente ser independente, ela
passou a ser manipulada fortemente pelos interesses políticos e não soube defender-se e agir.
Também não soube usar o diálogo para alcançar consensos e passou a funcionar como parlamento, porque na
diﬁculdade de consenso vai-se para o voto e a maioria

dita as regras. Isso fragiliza completamente o processo
ou a instituição. A CNE não pode funcionar como parlamento. A CNE é um órgão de tipo especial.
A lei eleitoral de 1993 para as eleições de 1994 fazia depender totalmente o STAE a CNE, o que se perdeu ao
longo dos tempos. Hoje, o STAE aparece quase a competir com CNE. O STAE é quase soberano, já emite
directivas para STAEs provinciais e distritais até sem conhecimento nem consentimento da CNE o que fragiliza
um órgão desta responsabilidade.
Em todo mundo, a má actuação dos órgãos eleitorais
cria sempre problemas. A experiência que tivemos em
94 é que por várias vezes, os partidos zangaram-se com
a CNE, porque não conseguiam obter aquilo que eles
queriam e a gente mantinha-se intacto e intransigente.
Mas é interessante que, no ﬁm, quando o resultado é limpo, aqueles partidos reconheceram o trabalho da CNE.
Algumas vezes há uma ilusão de que ao satisfazer este ou
aquele partido, amanhã vou ter benesses. Mas isso fragiliza completamente o órgão.
A partidarização dos órgãos eleitorais também tornou
feia a imagem da CNE e do STAE. Este qualiﬁcativo
que a lei dá a CNE de que é um órgão independente é
muito importante e essa independência deve também ser
entendida e aceite pelos partidos políticos.
O que pensa da descentralização? Ao colocar os Secretários do Estado não se desvirtuou aquilo que era o
espírito do processo?
O que sei é que este modelo de descentralização é resultado dos acordos entre o Governo e a Renamo depois da
crise política que surgiu após as eleições de 2014. Agora,
não sei se o ﬁgurino era este. Neste momento não tenho
uma ideia formada sobre este ﬁgurino de Governador/
Secretário de Estado. Tudo o que sei é aquilo que as pessoas falam sobre o assunto. Talvez no futuro, depois de ler
mais, poderei ter uma ideia formada sobre o tema.
Em 2014, não teremos uma máquina do Estado mais
pesada como a eleição de administradores distritais e
a nomeação dos respectivos Secretários de Estado distritais?
Não vejo onde é que está o peso porque mesmo hoje o
país tem administradores. Agora não sei se terá ou não
o secretário de Estado. Espero que a lei deﬁna o modelo
que será usado nas eleições dos administradores e não
mate o espírito de descentralização.
Como classifica a governação de Filipe Nyusi?
Ele ainda está a governar e é nos difícil julga-lo. Agora,
uma coisa é certa, o conjunto de acontecimentos que o
país está a registar nos últimos tempos está a tornar difícil a governação do Presidente Nyusi. Estamos a falar das
guerras no centro e norte, da pandemia de Coronavírus e
outros males. Esses desaﬁos exigem do presidente Nyusi
muita ponderação, tolerância e muita escuta a sociedade.
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Agro-jovem recompensa empreendedores

D

uas empresas lideradas por
jovens, baseadas nas cidades de Nacala e Cuamba,
receberam do Gapi um incentivo em forma de “investimento
social” num montante que totaliza
320 mil meticais por terem bom
desempenho e cumprido o contrato de financiamento no âmbito do

sigamos adquirir mais produtos,
remédios e ração dos animais, e
expandir ainda mais os nossos serviços na província de Nampula. Estamos gratos por este prémio que
é um reconhecimento por termos
conseguido honrar com o ﬁnanciamento”, declarou o co-proprietário
da Vet Service, Isaías Emiliano.
“Sempre quisemos produzir mais.
Há muita procura do nosso frango.
Com este prémio vai ser possível
aumentar o espaço e a produção
em quase 50% daquilo que vínhamos fazendo. Isso vai sem dúvida
criar mais ganhos para todos nós”,
teceu, por seu turno, Abdul Buana,
sócio da Mualakhu.
O instrumento de “investimento
social” faz parte de um incentivo
concebido pela Gapi-SI no âmbito do Agro-Jovem, que prevê a
devolução aos beneﬁciários de uma
parte do valor do capital ﬁnanciado e reembolsado. São elegíveis os

programa Agro-Jovem.
Estas duas empresas, que, conjuntamente, empregam 20 pessoas das
comunidades onde estão inseridas,
são pertença de Filomino Gonçalves e Isaías Emiliano e Abdul
Buana e Juvêncio Burine, respectivamente. Ambas operam no ramo
avícola. A “Mualakhu”, termo que
signiﬁca galinha em Macua, está no
negócio de criação e comercialização de frango de corte; a “VetService” presta serviços de formação e
apoio a criadores e venda de ração
para cães e aves.
“Este valor vai fazer com que con-

Covid-19

Conferência “Contas certas”
em Maputo

N

o quadro da iniciativa
“resposta à Covid-19
com contas certas”, o
Fórum de Monitoria do
Orçamento (FMO), uma organização que congrega mais de 20
agremiações, realiza na próxima
quarta-feira uma conferência em
Maputo, que vai juntar membros
do Governo e activistas da sociedade civil.
A iniciativa “Resposta à Covid-19
com contas certas” foi lançada pelo
FMO, visando assegurar que o dinheiro colocado à disposição do
Governo para mitigar os efeitos
da pandemia está a ser efectivamente aplicado para os ﬁns a que
foi destinado.
Segundo o programa a que o SAVANA teve acesso, a conferência
de Maputo visa partilhar a iniciativa da sociedade civil, passando

em revista os progressos alcançados
na prevenção e combate à Covid-19,
com enfoque para a coerência das
políticas adoptadas; recursos mobilizados e sua governação; endividamento público e principais intervenções e resultados. As “notas
chaves” da conferência serão feitas
por Graça Machel, presidente da
Fundação para o Desenvolvimento
da Comunidade (FDC). Ao Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho
do Rosário, caberá a apresentação
do tema “Covid-19-coerência da
Política do Governo’’, um tema que
será comentado por Paula Monjane (CESC), Jorge Matine (OCS),
Benilde Nhalevilo (ROSC), Zélia
Menete (FDC) e Denise Namburete (Nweti).
O segundo painel terá como tema
“Governação, coerência e endividamento Público”, que terá como

palestrante o ministro da Economia
e Finanças. O tema será comentado por João Mosca (OMR), Edson Cortez (CIP), Nzira de Deus
(Fórum Mulher) e Eufrigina Reis
(GMD).
De acordo com a mesma nota, a
conferência termina com a apresentação da iniciativa “resposta à
Covid-19 com contas certas” que
estará a cargo de Adriano Nuvunga, actual coordenador do FMO,
através do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD).
Os comentários estarão a cargo de
Armindo Tiago, ministro da Saúde,
João Machatine, das Obras Públicas e Recursos Hídricos, Nyeleti
Mondlane, do Género e Carmelita
Namashulua, da Educação e Desenvolvimento Humano. No ﬁnal
do encontro, haverá assinaturas de
Pactos de Integridade.

empreendedores que apresentem
bom desempenho nos seus negócios e cumpram com o contrato de
ﬁnanciamento.
O Agro-Jovem é um programa
ﬁnanciado pela Danida e lançado
pelo Chefe do Estado em 2015,
com o objectivo de apoiar as instituições de ensino a estimular o
empreendedorismo no seio dos jovens recém-formados em matérias
relevantes para o desenvolvimento
de negócios com impacto positivo
na segurança alimentar.
Até ﬁnais de Agosto e além de actividades de formação abrangendo
cerca de 2500 jovens técnicos envolvendo 20 instituições de ensino,
o programa ﬁnanciou 265 empreendedores em todo país num
montante da ordem de um milhão
de dólares. Cerca de 40 por cento
dos beneﬁciários operam nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e
Nampula.

Muenda ajuda famílias
desfavorecidas em Manhiça

A

Associação
Cultural
Muenda, também conhecida por Muend’Arte,
escalou no último sábado
o distrito Municipal da Manhiça,
Província de Maputo, para mais
uma jornada de acção social com
objectivo de doar kits alimentares e
material de prevenção a Covid-19.
O Kit composto por farinha de milho, feijão, máscaras e sabão é resultado da contribuição dos membros
daquela Associação, bem como de
alguns parceiros que se juntaram a
Muend’Arte no combate à pademia viral que actualmente afecta o
país e o mundo.
A actividade teve lugar na localidade de Magaba, que dista cerca
de 13 quilómetros da vila da Manhiça e contou com a presença do
Presidente daquela Autarquia, Luís
Munguambe e sua delegação, bem

como membros da Associação sob
liderança da Presidente da Direcção Executiva da agremiação, Tatiana Napido Gonçalves.
A iniciativa enquadra-se nos esforços do Governo para travar a propagação do inimigo invisível e do
seu impacto sócio-económico nas
comunidades.
Na ocasião, o Presidente do Município, Luís Munguambe, agradeceu
o gesto da Muend`Arte e encorajou a agremiação a continuar a ajudar mais e mais aos necessitados,
sobreteudo nesta época difícil.
Por seu turno, a Presidente da Associação Cultural Muenda, Tatiana
Gonçalves, agradeceu a edilidade
pela abertura e colaboração e mostrou a disponibilidade da agremiação em desenvolver mais acções e
actividades semelhantes ou de outra natureza que beneﬁciem os munícipes naquela autarquia.
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Comunidades de Temane Situação da Covid-19 expõe raparigas
queixam-se de exclusão

R

esidentes da localidade de
Temane, distrito de Inhassoro, Província de Inhambane, queixam da exclusão
nos benefícios provenientes da exploração de gás, desenvolvido pela
Sasol, naquele ponto do país.
As reclamações foram apresentadas no diálogo comunitário sobre
o desenvolvimento local, organizado pelo Instituto Panos África
Austral(PSAF) e a Plataforma das
organizações da Sociedade Civil de
Inhassoro (POSCI), que teve lugar
na passada quinta-feira, 17, na localidade de Temane.
Segundo os queixosos, desde que
a se instalou naquele povoado em
2004, das várias promessas feitas,
apenas foi construído um posto de
saúde, que até data não possui corrente eléctrica, o que faz com os
partos nocturnos realizem-se com o

suporte das lanternas dos telemóveis dos acompanhantes.
Dentre várias promessas, as comunidades falam da construção
do sistema de abastecimento de
água, canalização de gás doméstico para as residências, energia
eléctrica e o desenvolvimento de
outros projectos ﬁnanciadas por
2.75% das receitas da empresa.
Adelino Saguate, coordenador de
programa do Instituto Panos, que
participou no encontro, frisou
que a melhoria da monitoria de
aplicação dos fundos dos 2,75% e
a garantia da transparência passa
pela capacitação dos membros do
conselho consultivo.
“Só com o conhecimento de técnicas e ferramentas de controlo é
que se pode fazer a monitoria e
o acompanhamento dos projectos
desde a planiﬁcação até a execução”, disse.

A

s uniões prematuras são
uma situação que preocupa
várias esferas da sociedade,
sobretudo numa altura em
que o mundo atravessa uma situação
de emergência trazida pela pandemia
da Covid-19 que obriga à adopção de
novas formas de vida e que influenciou na interrupção das aulas em
muitos países.
As organizações da sociedade civil
consideram que diante deste cenário várias raparigas em particular as
moçambicanas viram-se expostas as
uniões forçadas, isto devido ao tempo

que as mesmas tem passado em casa.
Citando um estudo realizado recentemente, a representante da Plan Internacional uma organização não-governamental humanitária, Nina Yego
disse que as zonas mais recônditas
são as que apresentam mais problemas em termos de uniões prematuras,
tudo porque a lei não é conhecida e
muito menos do domínio de todos,
o que acaba originando situações de
pressão principalmente nesta época
da pandemia em que as raparigas não
se fazem presente na escola.
Por seu turno, a Directora Executiva
do Fórum da Sociedade Civil para

os Direitos das Crianças (ROSC ),
Benilde Nhalivilo, ressaltou que uma
das coisas mais importantes para a
erradicação das uniões prematuras é
a divulgação da lei a todos os níveis,
pois, esta lei é nova e as pessoas estão
ainda a conhecer.
“A nossa preocupação é que as pessoas conheçam o instrumento e agem
em conformidade com a lei, as estatísticas em nenhum momento contribuem para o desenvolvimento do
país. E com a presente situação da
Covid-19 o esforço deve ser redobrado para que as crianças regressem a
escola”, ﬁnalizou Nhalivilo.

ND defende que é o momento de
repensar o rumo da nação

A

Nova Democracia (ND),
uma jovem formação política liderada por Salomão
Muchanga,
manifestou,
nesta semana, preocupação face aos
problemas de segurança que prevalecem no país, mesmo depois de
mais de quatro décadas após a proclamação da independência do país,
considerando que chegou a altura de
projectar um futuro melhor.
A ND lamentou a instabilidade vivida nas zonas centro e norte, bem
como da intolerância política que
tem sido característica no país, defendendo que é preciso repensar o
rumo da nação para que se construa

um futuro próspero e com segurança
no território nacional.
Em comunicado de imprensa enviado ao SAVANA, no contexto dos 56
anos, após o desencadeamento da
luta de libertação nacional, que se
comemoram hoje, a ND defende que
apenas com a coesão dos moçambicanos é que poderá projectar um futuro melhor, sobrevivendo as ameaças
de “tirania e intolerância em todo o
país”.
“Nestes 56 anos do 25 de Setembro,
queremos lembrar que as revoluções
alimentam-se das insuportáveis condições de vida de um povo. As revoluções emergem quando o povo chega a
conclusão de que não se pode viver de

uma dada forma e une as desordens
em tempo útil” lê-se no comunicado.
A ND aproveitou o momento para
comentar sobre o vídeo que chocou
o mundo, no qual, homens armados,
supostamente das Forças de Defesa e
Segurança (FDS) assassinaram com
36 balas uma mulher, nua e desnorteada em Mocímboa da Praia.
“O vídeo que retrata o assassinato a
rajada de uma cidadã é um ultraje a
nação inteira pelo que advertimos ao
Governo sobre o perigo destas manifestações de quem devia garantir a segurança dos cidadãos. Isto descamba
a dignidade humana, o que é condenável a todos níveis”, lê-se.
(Elias Nhaca)

Anúncio de concurso público
para a venda de um imóvel
Área do terreno: 55.089.9 m2

O Absa Bank Moçambique convida o público em geral
a apresentar propostas para a compra de um imóvel,
localizado na Estrada Nacional Nº 4, Av. Samora Machel,
parcela 471, Matola, Província de Maputo.

Área bruta para construção: 578.8m2
Tipo de zona: Zona de expansão, de uso misto.
Infraestruturas: O imóvel em causa está muito bem localizado, ao longo
da Estrada Nacional 4, que dá acesso à fronteira de Ressano Garcia.
A zona em redor do mesmo caracteriza-se pela existência de alguns
estabelecimentos comerciais, dos quais se destaca o Matola Novare
Mall, a 200 metros. As características do imóvel são as seguintes: um
edifício destinado a escritórios com três gabinetes, uma cozinha, duas
instalações sanitárias e um hall; um edifício destinado a dormitórios
composto por quatro instalações sanitárias; duas moradias T2; uma
guarita; anexos e muro de vedação.
Base de licitação: USD 1.000.000,00
Nota: O valor é apresentado em Dólares, mas o pagamento será o contra-valor em Meticais.

Data limite para envio das propostas: 12 de Outubro de 2020, até às 17h00.

Coordenadas: 25º54’17.8”S ; 32º26’06.5”E

Data limite para questões: 5 de Outubro de 2020, até às 17h00.

O envio de propostas ou pedido de informações sobre o espaço deve ser feito através do e-mail Erica.Massinga@absa.africa
O vencedor do concurso deverá abrir uma conta no Absa.
Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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O vídeo que
estremeceu o mundo
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Cartoon
SEM

DAR UM TIRO

N

inguém precisa de ser persuadido a acreditar que um
país está à beira do colapso, quando um seu antigo
Presidente, de forma convicta, chega ao ponto de aﬁrmar publicamente que não deposita mais conﬁança
nas mesmas instituições do Estado que até há muito pouco
tempo estiveram na sua própria tutela.
Seria possível chegar a qualquer outra conclusão, perante as
declarações do antigo Chefe de Estado, Armando Guebuza, de
que não conﬁa nas motivações da Procuradoria-Geral da República (PGR), quando esta o intima a prestar esclarecimentos
sobre as dívidas ocultas?
E mais revelador ainda a comunicação entre Guebuza e o Presidente Filipe Nyusi. Nesta, Guebuza alerta o seu sucessor, de
que na sua qualidade como membro do Conselho de Estado,
há um procedimento de anuência deste órgão que deve ser respeitado para que ele seja ouvido pela PGR. Nyusi responde
que tal procedimento é prescindível, e que qualquer outra interacção futura seja feita com a sua conselheira para os Assuntos
Jurídicos. Não é difícil perceber que os dois estão a um nível
em que já não se falam, mesmo ao telefone.
Fora de muitas outras interpretações que podem ser feitas, é
a conﬁrmação da longa percepção pública sobre a relação de
subordinação que prevalece entre o poder político e o sistema
de administração de justiça em Moçambique, e o uso abusivo
a que a PGR tem permitido sujeitar-se para que políticos saldem as suas contas.
A PGR tinha clareza quanto ao facto de que Armando Guebuza, na qualidade de antigo Chefe de Estado e Comandante
em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, preenchia todos
os requisitos para ser a peça fundamental no esclarecimento de
todo o enredo em torno das dívidas ocultas. Mas mesmo assim,
em 2018, ainda não podia fazer o que lhe compete fazer como
promotor da acção penal, sem se certiﬁcar de que estava na
mesma página com o novo inquilino da Ponta Vermelha, este,
que por sua vez, não se sabe bem porque razão, não se sentia
à vontade para convocar uma sessão do Conselho de Estado.
Como se pode ver, as dívidas ocultas não foram apenas um
golpe económico e ﬁnanceiro contra o Estado. Não foi só a
credibilidade do Estado que foi afectada pelo escândalo, nem
tão só as nefastas consequências económicas que se abateram
sobre milhares de famílias moçambicanas; foi o próprio funcionamento do Estado e das suas instituições, algumas das
principais vítimas. À medida que vai se reduzindo o círculo
dos que não estão envolvidos, continuarão a surgir actos de
chantagem, cujo resultado ﬁnal será de procurar evitar qualquer acção sobre os visados.
Guebuza sabe que em condições normais, este processo não
pode prosseguir sem que ele seja ouvido. Tanto mais que já o
fez perante a comissão parlamentar dos assuntos económicos,
e não seria agora, já no fórum criminal, que a sua colaboração
seria dispensada.
Mas com a sua astúcia política, Guebuza está muito ciente do
que está a fazer, e para onde quer chegar; uma situação em que
não pode haver acusados e acusadores, onde ﬁnalmente, e mesmo ﬁnalmente, não será mais possível ocultar o facto de que
há mais peças fundamentais para o esclarecimento do maior
escândalo ﬁnanceiro de toda a história de Moçambique, e que
ele não irá sozinho. Perante todo este cenário, e se até aqui há
algo que ainda nunca foi dita, mas que de forma inequívoca
precisa mesmo de ser dita, é o que o Estado está falido.

Strange Fruit

“

Aprende como aprendem as folhas a cair/ Fora de perigo, por
amor”, escreveu o poeta inglês
James Fenton, e disse tudo sobre
o que um Estado, em últimas instâncias, deve proporcionar aos seus cidadãos: condições para aceitar a morte,
por amor.
Nos antípodas do que aconteceu com
aquela mulher que foi interpelada por
soldados e teve o destino lancetado
por um ímpeto de crueldade.
É irrelevante saber se os soldados
eram do exército regular ou se eram
insurgentes camuﬂados para denegrir
a nação. Foi em território nacional
que tal negrume teve lugar; a ausência
de perspectivas ou o seu adiamento
permanente instala o clima que fez
brotar insurgentes nos ramos de cada
cajueiro.
Ei-los que agora pendem como frutos, depois de se sentirem maltratados,
esquecidos, tratados como gado, escarnecidos das suas expectativas e do
sonho de serem engenheiros de pontes ou informáticos de ponta. Foram
abandonados nas mãos dos radicais
islâmicos e de outros recrutadores da
rebelião.
Quando não se dá educação, é isto
que acontece. Quando não se dá habitação é isto que acontece. Quando
não se dá oportunidades iguais, é isto
que acontece. Quando se abandona
tudo aos encarniçamentos tribais, é
isto que acontece. Quando se pensa
mais na riqueza das minas do que na
saúde das pessoas, é isto que acontece.
Ei-los que pendem como frutos, estranhos frutos tão intragáveis como os
da canção de Billie Holliday.
De norte a sul, estamos diante do
mesmo povo? Os dados demonstram
de forma muito clara que, no que toca
à política, as diferenças são vincadas.
Quer as de temperamento, quer as de
tratamento.
Vi um documentário notável no Netﬂix sobre a vida de um polvo onde
aprendi que estes invertebrados enro-
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lam seis tentáculos como se fosse uma
saia e caminham, erectos, sobre os dois
restantes que usam como pernas e pés.
Se não tivesse visto não teria acreditado. Mas vi também, o que desconhecia, que quando largam os seus ovos os
polvos entram em letargia e morrem.
Sacriﬁcam-se para a perpetuação da
espécie.
Esta particularidade dos polvos devia
ser uma boa lição para os políticos.
Aprenderem a reconhecer que o seu
sucesso é o seu legado, o que implica a
noção de sacrifício.
Tudo ao contrário do que se passa na
política. Ouvi um deputado ufanar-se
de que a política se faz com mentiras.
Pareceu-me que ele estava doente e
que o país a que ele pertencia também.
A política é o modo tecnológico das
ideias: o operador que dissemina e
torna realidade as ideias.
Se não há ideias não deve haver políticos – aí entrega-se a administração aos
gestores. É o que acontece aos países
desenvolvidos quando o estado entra
num impasse. Aconteceu há uns anos
na Bélgica, que esteve quase um ano
sem um governo legitimamente eleito. Mas não esteve em ditadura, nada
disso, simplesmente se entregou a governação a gestores enquanto se resolviam os impasses políticos. Foi o que
aconteceu na Itália durante os trinta
anos em que caía um governo de seis
em seis meses, a sociedade civil teve de
robustecer-se e os negócios tiveram de
tornar-se autónomos de quem estivesse ocasionalmente no governo, e o país
aguentou-se, apesar do caos político.
Devia haver um Conselho de Anciãos,
gente de cultura e de uma postura
exemplar, que avaliasse o carácter e as
aptidões de quem quer ir para a política e haver chumbos, como na escola.
Uma pergunta se impõe e ninguém a
faz: porque é que na Suíça não aparecem grupos fardados a agredir, violentar, estuprar mulheres com a mesma
facilidade? Porque é que na Suíça –
um exemplo, entre outros - este tipo
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de violência é menos frequente? O
que na cultura desses povos poderia
ser imitado?
A realidade é um espelho inclemente
face ao qual devíamos ser humildes,
para poder aprender com os erros.
Contudo, para termos a ilusão do controlo, preferimos inventar uma realidade paralela. Manobrar, adiar, mentir.
Estamos numa época em que, como
em todas as épocas de decadência, só
nos resta buscar a temperança dos estóicos.
O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrolo e da ﬁrmeza
como um meio de superar emoções
destrutivas. Um estóico permanece,
nas palavras de Epicteto, “doente e
ainda feliz, em perigo e ainda assim
feliz, morrendo e ainda assim feliz, no
exílio e feliz, na desgraça e feliz”, assim aﬁrmando um desejo individual
“completamente autónomo”.
Para um estóico viver no meio do caos
é uma arte de vida. Praticando pequenos gestos ao seu redor que possam
servir de exemplo, como a bondade,
que não consiste tanto em dar esmola
aos pobrezinhos como em se manter
paciﬁcado num clima que vive sobre
as brasas da ira.
É sempre triste a época que conduz a
soluções individuais, por se ter estabelecido um corte entre a comunidade
e os seus cidadãos. É o que hoje nos
acontece no mundo. Não porque queiramos mas porque abrimos o jornal e
lemos: “Trump impõe sanções ao Irão
que a ONU não reconhece. Medida
que traz consigo a inquietante pergunta: está Donald Trump buscando
uma guerra como forma de elevar a
sua popularidade em véspera de eleições?”. E a inquietação é legítima.
Volto aos versos de abertura: “Aprende
como aprendem as folhas a cair/ Fora
de perigo, por amor”, é quase um ideal
não é? Hoje, os responsáveis políticos
não parecem ter vontade ou poder
para o assegurar.
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O domingo das mulheres

A

s agências de notícias
este ﬁm de semana
pareciam
agências
funerárias femininas,
com as suas crónicas de necrologia: assim soaram as suas
manifestações devidas às mortes de Rossana Rossanda, da
juíza Ruth Bader Ginsburg ou
ainda da anónima moçambicana crivada de balas em Cabo
Delgado...
Rossana Rossanda foi uma
grande mulher, apesar de não
ter tido o reconhecimento de
uma Simone de Beauvoir –
talvez por não ter tido um Jean
Paul Sartre ao seu lado. Não
participou na criação dos Tempos Modernos, mas quem acompanhou a política da esquerda
na segunda metade do século
vinte, conhece a importância
que teve O Manifesto, primeiro movimento e depois jornal,
dos quais ela foi co-fundadora
e durante muito tempo Directora.
Apesar das diferenças, ela partilhava com Simone de Beauvoir a convicção laboetiana de
que “O opressor não seria tão
forte, se não tivesse cúmplices
entre os próprios oprimidos”.
Ela não quis ser cúmplice de
nenhuma opressão e/ou opressor e, por isso, muito cedo e
num momento particular da
história, aderiu ao partido comunista italiano. Mas quando
se deu conta, com a invasão
dos carros armados em Praga em 1956, que Trosky tinha
razão e o próprio Stalin e a
União Soviética eram opressores, ela não hesitou em dissociar-se deles – como boa parte
dos intelectuais de esquerda
que alinharam em movimentos
trotskistas ou maoístas, a preço
mesmo dos vitupérios e excomunhão do comunismo bem
pensante dos longos, Toglattis
ou berlinguieres. Porém, ela
nunca se atomizou (Leibniz),
nunca foi uma trânsfuga, nem
confundiu fracassos na luta
contra a opressão com a cooptação. Recusou assim tornar-se
parte da opressão que combatera desde a juventude, ao contrário do que ﬁzeram muitos
(falsos) esquerdistas entre os
quais muitos famosos moçambicanos, hoje capitalistas
em prantos e vitupérios contra

instituições – que ﬁnalmente
reconhecem promíscuas – que
eles mesmos criaram, como fatos à medida de os servirem.
As agências, que em vez de
noticiosas mais parecem funerárias, também anunciaram a
morte de RBG (Ruth Bader
Ginsburg), uma mulher judia
que, à maneira de Blyden, ultrapassou o que Du Bois chamou a Race Line e militou,
sem descanso, primeiro pelo
avanço da igualdade do género
e pelos direitos das mulheres e,
depois, pelas liberdades individuais garantidas a cada pessoa
pela Constituição dos Estados
Unidos da América... O campo de actuação da RBG não foi
a Filosoﬁa, como a Simone de
Beauvoir; não foi o Jornalismo
como Rossana Rossana, mas a
mesma Justiça, com o Direito
como instrumento, o que lhe
valeu ser eleita como a segunda
mulher no Tribunal Supremo
dos Estados Unidos.
Mas a maior notícia – fúnebre
– foi a da anónima moçambicana morta em Cabo Delgado,
com 36 tiros – que serviu para
conﬁrmar na opinião-mundo,
se ainda fosse necessário – a
nossa barbaridade como povo.
Em sua homenagem, muito
oportunamente, o FORUM-Mulher dedicou-lhe um monumento. Mas que se pode
escrever na epígrafe do seu
memorial? Filósofa, provavelmente ela nunca tenha ouvido
falar disso. Jornalista ou Jurista, estaria provavelmente fora
das suas possibilidades. Dela
se diz, simplesmente que era
Curandeira.
O que teriam estas três mulheres, ou o que terá a militância
política, a Filosoﬁa e o curandeirismo em comum, à parte
ser praticado por mulheres estigmatizadas nas suas respectivas sociedades?
Sem nunca ser citada, a mulher
mais invocada – pelos debates
do último domingo foi sem
dúvida a felizmente viva Procuradora Geral da República,
que, como no livro do Apocalipse, se apresenta com uma
espada de dois gumes: de um
lado representando um dos pilares da nossa moderna democracia, a Justiça; mas do outro
lado, um dos seus maiores fra-

cassos, porque representante
de uma justiça que aparece, até
paradoxalmente para quem a
empossou, como não independente: com dois pesos e duas
medidas e, por isso, incapaz de
representar um dos pilares do
tripé do poder no modelo democrático, sobretudo como foi
concebido por Montesquieu.
A justiça é o que buscaram as
três mulheres – mortas – acima invocadas, com práticas
literárias e culturais diferentes.
Caricatura da Justiça é o que
representa para os moçambicanos a Procuradoria cuja missão
seria de representar a justiça.
Existem diferentes asserções
de Justiça: dar a cada o que
é seu (Aristóteles, S.Tomás
Aquino), fazer do homem um
ﬁm e nunca um meio (Kant),
criar condições de vida em comum aceites por todos ( John
Rawls), etc. Porém a singular
barbaridade, contra o mínimo ético e mínimo humano,
arrogar-se o direito de dispor
da vida dos outros, independentemente de quem seja que
o tenha feito; ou a indiferença
daqueles que criam condições
de possibilidade, fabricando e/
ou comercializando armas de
guerra, de morte, ou ainda enriquecendo-se com elas, quer
sejam os políticos, militares,
e ainda os traﬁcantes de diamantes, rubis ou petróleo: tudo
isso é crime elementar contra
a vida.
Há uma terceira conotação da
justiça que é o domínio principal da Procuradora Geral da
República: saber se ela, a Justiça, é um poder independente,
ou tem de sustentar os regimes
governamentais ou os poderes
do momento e do dia.
Juntando a justiça com a produção de leis (leis justas), Maquiavel que não era propriamente um sacristão, pôde dizer
que as nações governam-se
com Leis justas e instituições
fortes.
As nossas instituições não
precisam de nenhum olhar
microscópico para ver a sua
promiscuidade que faz viver a
sociedade pior do que faz o Covid, não só o 19 mas também o
20. Agora eis que titãs domésticos, para quem a balança da
Buchili pendeu sempre a favor,

põem em causa a (im)parcialidade do seu juízo. E ela, qual
grande ícone de uma justiça de
facção, é chamada a destrinçar,
não o trigo do joio, mas a água
suja do H2O inquinada, que
resiste a todo processo químico de separação de elementos.
O que contra-distingue o outro pilar do tripé do que devia
ser a nossa democracia, o Parlamento, evidencia-se não só
pela promiscuidade, mas pela
inacção (na legislatura passada nenhuma lei foi votada por
proposta de parlamentares) e o
pouco de lei que fazem, é profundamente impopular porque
lhes tem, a eles parlamentares, como únicos beneﬁciários,
mesmo que seja em detrimento total dos interesses daqueles
que são supostos representar.
Todavia, que nós precisemos
de reaver dinheiro, se ele ainda existe, das chamadas dívidas
ocultas para avançar ou prejudicar menos o país, é uma
verdade à La Palisse. Como é
também evidente que precisamos reorientar a educação dos
nossos jovens, mostrando que
o roubo não compensa e que
é necessário pautar por valores
de trabalho, honestidade, sacrifício, abnegação e sentido comunitário; nem que para isso
tenhamos que recorrer a prisões e punições. Porém, prisões
e punições não podem ser o
objetivo, senão transformamos
a justiça em vingança.
Uma sociedade digna desse nome, não é vingativa, não
mata, não tortura, nem impede
os seus ﬁlhos de gozarem das
liberdades inerentes a toda a
pessoa humana. E quando tem
de o fazer, deverá sentir o coração muito contraído e deve
fazê-lo na condição de que os
indivíduos que representam
uma ameaça possam ser impedidos de pôr em causa a vida
comunitária e o bem público.
Por isso, contra as concepções
seculares de justiça (Aristóteles, Thomas, Kant) nós precisamos de uma justiça costumereira que busque os seus
pressupostos legais (nomos)
nos nomóis (costumes) e não
na perpetuação anacrónica de
um direito colonial português
que os próprios portugueses já
abandonaram, nem num pu-

nitivismo, que se torna num
ﬁm ele próprio, que enche as
nossas prisões e transforma
pequenos desviantes em assassinos ao contrário da maneira
re-integrativa, como as nossas
sociedades tradicionalmente
resolvem os seus diferendos
(problemas) e reintegram os
seus desviantes.
Aquela moçambicana anónima, que hoje grita por justiça
nos mídias do mundo inteiro, talvez fosse mariana, não
a ícone dos franceses, mas a
Mariana do Ngoma Yethu
(Paula Chiziane) que deambula em transe, levada pelos som
dos batuques que continuam a
clamar, pelo Moçambique fora
(D. Jaime), e hoje particularmente em Cabo Delgado, pela
justiça e pela Paz.
Os cultores do belo – que ﬁlosoﬁcamente se confunde
com o bem – que nos vêm
dessas terras hoje martirizadas
– artistas Macondes (Nkabala
Ambelicola, Rafael Nkatunga,
Miguel Valingue e outros) –
manifestam-se contra as iconograﬁas da Justiça (a Balança
e a espada) e não cessam de
denunciar os Chitani, espíritos que oprimem e se expressam pela injustiça, pela guerra
e a morte e, ao invés, a nos
propor os Ujamaa: o sentido
de família, de solidariedade,
de comunidade, tudo o que as
mulheres são e representam,
como o sentido da nossa iconograﬁa de justiça.
Os povos governam-se com
leis justas e instituições fortes
(Maquiavel). Porém a justiça
não passa hoje pela defesa dos
transfugos da nossa história,
mas pela defesa das muitas
marianas – e marianos – que
não cessamos de produzir para
depois boçal e selváticamente
assassinar.
Então sim, que as agências
noticiem mulheres – Rossana
Rossanda, Ruth Bader Ginsburg, Mariana Ngoma Yethu
– mas que o façam para celebrá-las no que elas são e têm
de sublime e comum: fautoras
de vida e batalhadoras pela
causa da justiça.
Adeus curandeira, até sempre
Mariana Ngoma Yethu.
(Severino Ngoenha, Eva Trindade,
Geveraz Amaral, Carlos Carvalho)
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Acórdão de condenação de Zenú e Valter
Filipe suscita dúvidas
Por Rui Verde*

É

público que o Tribunal Supremo, funcionando como primeira instância, condenou, a 14 de Agosto de 2020, José
Filomeno dos Santos (Zenú), ﬁlho do
antigo presidente da República, a uma pena de
prisão de cinco anos e o antigo governador do
Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, a uma pena de prisão de oito anos.
Também foram condenados António Bule
Manuel, funcionário do BNA, a cinco anos de
prisão, e Jorge Gaudens Pontes Sebastião (amigo de Zenú), a seis anos de prisão. Os crimes
imputados foram os de peculato, burla por defraudação e tráﬁco de inﬂuências.
O acórdão de condenação foi assinado pelo juiz
conselheiro João da Cruz Pitra, que relatou,
bem como pelos juízes conselheiros José Martinho Nunes e João Pedro Kinkani Fuantoni. É
composto de 107 páginas.
Ao contrário do processo judicial de Augusto
Tomás, antigo ministro dos Transportes, que
mereceu uma viva crítica pela sua superﬁcialidade e falta de respeito pelas formas legais, esta
decisão judicial é sólida, bem escrita e assente
numa boa lógica formal, embora tenha algumas
deﬁciências ao nível das imputações individuais
de factos e respectivos nexos de causalidade.
Obviamente, podemos discordar de vários aspectos, como de facto discordamos. Acreditamos também que a decisão contém alguns erros, mas reconhecemos que já estamos perante
um trabalho sereno e elaborado, demonstrando
uma maturação signiﬁcativa da justiça no âmbito do chamado combate à corrupção.
O primeiro ponto, e que é essencial, a merecer
vivo reparo é substantivo e liga-se à narrativa
subjacente aos factos provados, que é aquilo
que no fundo acaba por deﬁnir as penas de prisão aplicadas.
É visível um cuidado extremo em minimizar
o papel do então presidente da República José
Eduardo dos Santos ( JES) e, por acréscimo, do
seu ﬁlho Zenú. Obviamente, a minimização
dos papéis de JES e Zenú leva à maximização
dos actos de Valter Filipe e Jorge Gaudens.
Vejamos como ocorre a minimização do papel

de JES. Por exemplo, na página 77 aﬁrma-se
que “não signiﬁca que o chefe do executivo tivesse conhecimento pleno ou parcial da intenção dos arguidos, sobretudo, do arguido Valter
enquanto Governador do BNA”. Mais à frente
entendem os juízes que “não parece verosímil
que o então PR (…) pudesse autorizar uma
operação de montante tão elevado pelo Governador do BNA, por si nomeado e que sabia não
ter competência para a mesma” (p. 82).
Se aqui assistimos a um esforço para tornar
irrelevante a participação de JES neste caso, o
mesmo acontece em relação ao papel do seu ﬁlho. Dizem os colendos conselheiros na página
95: “Quanto ao crime de tráﬁco de inﬂuências,
o grau [intensidade do dolo e culpa] será mais
intenso para o arguido José Filomeno, apesar de
não ser determinante na pena a ﬁxar.” Note-se
que esta frase vinha na sequência da consideração dos graus de ilicitude e dolo de cada um
dos intervenientes, com vista a aferir a gravidade do seu comportamento e, logo, da pena
a aplicar.
Por alguma razão estranha, quando chegam
a Zenú, a censura negativa do seu comportamento já não tem relevância na pena a aplicar.
Parece haver alguma contradição.
Como referido, a minimização do papel da família Dos Santos implicou a maximização dos
restantes actores. Isto ﬁca pleno na seguinte
conclusão: “[Os graus de ilicitude e intensidade
do dolo são] mais elevados e intensos nos casos
dos arguidos Jorge Gaudens, como principal
mentor do processo e capacidade de convencimento do arguido José Filomeno, com quem
tinha uma relação de amizade privilegiada (…)
e do arguido Valter Filipe, porque sem a sua
participação a operação não se poderia materializar.” (p. 95)
De certa forma, a narrativa que o Tribunal
elaborou coloca a família Dos Santos como
vítima, levada ao engano pelos seus amigos e
altos-funcionários. Zenú foi convencido pelo
seu amigo e JES enganado pelo seu governador.
Quem presta alguma atenção à realidade angolana, sabe que esta narrativa não tem substân-
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cia, nem decorre das provas conhecidas e mencionadas. JES e o seu ﬁlho não são dois tontos
manipuláveis. Pelo contrário, Valter Filipe é
que quis mostrar ao presidente que estava ao
seu serviço e com esse objectivo desdobrou-se
em iniciativas discutíveis.
Os senhores juízes realizam aqui um acto de
grande contorcionismo político, que tem como
resultado que o executante das ordens seja
aquele a quem é aplicada a pena maior (Valter
Filipe, oito anos) e que aquele que ordena nem
testemunha seja ( JES)…
O segundo ponto de grande dúvida é mais técnico e liga-se à tipiﬁcação dos crimes por que
Valter Filipe e António Bule Manuel são condenados: peculato e burla por defraudação.
O acórdão não individualiza as imputações de
factos a esses dois crimes nos casos de Filipe
e Manuel. Na verdade, estes crimes são muito
idênticos – o cerne é o desvio de valores –, e a
grande diferença é que na burla se usa um artifício para obter os valores que não são próprios
e no peculato são os funcionários públicos que
se apoderam do dinheiro que está à sua disposição.
Ora, facilmente se percebe que Filipe e Manuel ou cometeram um crime ou o outro. Isto
é, ou burlaram ou praticaram peculato. Não se
vê como cometeram os dois crimes ao mesmo
tempo.
Para perceber que isto não pode ser assim, basta
ver que nas páginas em que os juízes justiﬁcam
a imputação do crime de burla (pp. 84-87) nem
uma vez se faz qualquer referência a Valter Filipe e a António Manuel. As referências a estes
dois apenas aparecem a propósito do crime de
peculato (pp. 87 e seguintes). E note-se que o
Despacho de Pronúncia nem imputava a ninguém o crime de burla por defraudação, o que
foi muito duvidosamente considerado um lapso por parte do Tribunal (p. 20).
Na verdade, o mesmo facto – desvio de valores
– não pode gerar dois crimes idênticos (burla e peculato). Ou gera um ou gera o outro, e
neste caso originaria a imputação de peculato,
uma vez que estamos perante funcionários pú-

blicos. Se cometem peculato, estes não podem
também ver imputado, pelos mesmos factos, o
crime de burla. Vamos ver um exemplo, noutro
tipo de crime: o homicídio. O Código Penal
em vigor determina no seu artigo 349.º (Homicídio voluntário simples) que quem matar
voluntariamente outra pessoa sofrerá uma pena
de 16 a 20 anos. Por sua vez, o artigo 355.º deﬁne o que é o parricídio (matar pai ou mãe) e
estabelece uma pena correspondente de 20 a 24
anos de prisão.
Ora, se o indivíduo A matar B, seu pai, será
condenado por parricídio, mas já não o será por
homicídio. O tribunal não soma as duas penas
(homicídio voluntário simples + parricídio).
Apenas aplica o parricídio. O mesmo se aplica
ao caso em estudo. O desvio de dinheiro imputado a Filipe e Manuel ou é peculato ou burla.
O mesmo desvio não pode ser em simultâneo
as duas coisas, face aos dados do processo. Em
termos legais, este parece-nos ser o erro determinante da decisão do Supremo, o qual empola
desnecessariamente as penas de ambos.
Haveria outros aspectos a focar, mas resta apenas espaço para mais uma nota. A páginas 78,
a propósito da expressão Termos de Referência,
faz-se referência à Wikipédia, tornando-a fonte mediata de direito, semelhante à doutrina.
Não se duvidando da utilidade da Wikipédia,
é sabido que esta contém muitos erros e lapsos, servindo como ponto de partida para uma
investigação cientíﬁca, mas nunca como ponto
de chegada. Será certamente um lapso, embora
não calamitoso, considerar que os Termos de
Referência se tornam parte integrante de um
contrato porque a Wikipédia assim o aﬁrma…
Pode ser que assim seja, mas há que buscar
doutrina ou jurisprudência adequadas.
Em resumo, este acórdão é interessante e representa um trabalho exaustivo, mas contém uma
profunda tentativa política de poupar a família
Dos Santos e labora num erro básico, ao condenar Valter Filipe e António Manuel duas vezes
pelos mesmos factos. Além do mais, obviamente, sem José Eduardo dos Santos a testemunhar
nunca se fará verdadeira justiça.
*makaangola.org

Por Luís Guevane

Cinzas e carvão

Q

uando em 1992 foi assinado o
Acordo Geral de Paz (AGP) entre o Governo de Moçambique
e a Renamo, assumimos, logo à
partida, que se iniciava uma nova era de
paz e desenvolvimento. Signiﬁcava que, a
partir desse momento, a decisão sobre os
destinos do País cabia aos moçambicanos
com base na sua livre escolha. Contudo,
a falta de clareza sobre os processos eleitorais minimizou o mérito dos resultados
ﬁnais. Consequentemente, a nossa democracia de orientação pluripartidária ou
multipartidária na sua forma, passou a ser
sustentada por um conteúdo cuja essência
monopartidária parece ainda prevalecer.
O perigo de processos eleitorais confusos
e difusos mantem-se. Os partidos políticos da oposição mais a Sociedade Civil

podem ter este aspecto agendado, o problema
agora é saber o nível de prioridade que está
a ser dado a esta problemática de lisura dos
nossos processos eleitorais. Isto lembra-nos
um fogão à carvão ainda supostamente aceso,
mas vastamente coberto de cinza branca. É
preciso sacudir a cinza branca que o envolve
e voltar a soprar a favor do vento. Um pingo
de chuva pode cair e retirar a possibilidade do
carvão existente. Tudo depende da dimensão
do pingo e do carvão.
Certamente que o tema da lisura dos processos eleitorais voltará a ser abordado nos próximos pleitos eleitorais dado o mediatismo
que lhe é característico. Mas como sempre,
o “factor tempo” jogará a desfavor dos partidos políticos de oposição e da Sociedade
Civil. Alegar-se-á que as cinzas deviam ter
sido sopradas antes. A alegação de falta de

tempo para corrigir ou minimizar os problemas prementes constatados e discutidos
fervorosamente em pleitos anteriores, servirá como justiﬁcação palpável para adicionar
novo carvão por cima do anterior. O racional
seria a retirada das indesejadas cinzas. É uma
questão estratégica que deve ser encarada
como tal.
As questões de paz e desenvolvimento passam por processos eleitorais que não repliquem os mesmos “milandos” e escândalos de
sempre. Mesmo que o actual ﬁgurino satisfaça aos partidos políticos de oposição e Sociedade Civil, o que não nos parece ser verdade,
julgamos que a totalidade de moçambicanos
não se circunscreve somente a esses dois conjuntos. Deste modo, é em nome deste “povo
que representais” que devem antecipar-se aos
processos em causa. Não se esgotou o deba-

te sobre a proﬁssionalização ou não da
Comissão Eleitoral e STAE, sua composição, debate sobre os enchimentos de
urnas, duplicação de inscrições, nuliﬁcação de votos, actuação e presença policial
versus assembleias de voto, entre outros.
A decisão sobre os destinos do País cabe
aos cidadãos. No entanto, ainda que não
seja aceitável, os jogos de manipulação
acontecem dentro de uma lógica grupal
que deve ser contrariada por quem os
julgue socialmente improcedente. O actual ﬁgurino da CNE e STAE leva-nos
de volta ao fogão. É preciso pô-lo ao
avesso e limpá-lo de toda cinza e carvão
inútil. Depois soprar os cantos e colocar
novo carvão para produzir uma chama
mais limpa, mais condizente com um
ambiente eticamente saudável. É possível sair da democracia de papel.
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Clubes ainda não receberam o dinheiro da FIFA

O filme longa- metragem!
Por Paulo Mubalo

Eu

A

Federação Moçambicana de
Futebol ainda não canalizou
aos clubes o dinheiro proveniente da FIFA, cedido no
âmbito da Covid-19, numa altura em
que alguns deles já iniciaram com os
testes visando apurar a saúde dos seus
jogadores, para daí iniciarem com os
treinos.
Claramente a crispação entre os clubes e a federação, consubstanciada na
divergência de posições em relação
aos critérios a seguir na distribuição
dos retromencionados fundos, poderá
estar na origem deste atraso.
Mas é ponto assente que muitos clubes
estão a passar por momentos complicados e a demora na disponibilização
desses fundos coloca-lhes numa situação dramática, porque desprovidos de
soluções pragmáticas para contornarem as vicissitudes e contrariedades a
que estão sujeitos, veem nesses valores
a sua tábua de salvação.
Daí que não se pode estranhar que,
recentemente, tenham condicionado
a sua participação no Moçambola à
atribuição de subsídios, caso a prova
venha a ser disputada num sistema de
todos contra todos, à porta fechada.
Outrossim, ponderavam pedir uma
audiência para falarem com o Presidente da República, Filipe Nyusi,
de modo a “salvar” o Moçambola em
tempo de Covid-19, uma posição, entretanto, largamente criticada e que
fez com que o actual Secretário de
Estado de Desporto, Gilberto Mendes, ﬁcasse mal na fotograﬁa, isto junto do Chefe de Estado.
Inicialmente, a disponibilização desse
dinheiro iria começar, em princípio,
no dia 8 de Setembro, segundo garantia dada, na altura, pelo presidente da
FMF, Feizal Sidat, mas desde cedo,
este deixou claro que, para o efeito, o
organismo que dirige iria dar primazia à transparência, seguindo à risca as
orientações da FIFA, especialmente
no que tange aos critérios que os clubes devem observar.
Entre os requisitos que devem ser
levados em consideração, destaques
vão para a obtenção do certiﬁcado de
licenciamento, o preenchimento do
formulário disponível na sede da federação, a disponibilização da conta
bancária oﬁcial do clube e o registo
de jogadores de escalões no sistema
FIFA connect.
Entretanto, em reacção, no dia 1 de
Setembro, os clubes contestaram os
valores propostos pela federação para
a distribuição pelos clubes.
Com efeito, em termos monetários,

Longo alcance com Rita Freitas

E
A Covid-19 estragou o Moçambola- 2020

cada clube dos 14 que vão militar no
Moçambola deste ano vai receber um
milhão e duzentos mil meticais, enquanto que cada associação provincial
receberá 250 mil meticais.
A posição dos clubes, manifestada no
retromencionado encontro, foi de que
deveriam receber 90 porcento do valor
dos fundos da FIFA.
A federação entende que só os clubes
que reunirem todos os requisitos pré-estabelecidos, incluindo o
seu licenciamento, é que terão acesso
ao dinheiro, posição que não vai de
acordo com os anseios dos clubes, os
quais entendem que o licenciamento
não deveria constituir uma condição
sine qua non para o efeito.
Outrossim, entendem os clubes, que a
federação não deve pagar as dívidas do
elenco passado, porque seria desvio de
aplicação, posição diferente da que é
defendida pela federação.
Já em relação ao material desportivo a distribuir por espécie aos clubes
da segunda divisão, contam-se bolas,
coletes, apitos, cronómetros, mecos e
cones, perfazendo cerca de 60 mil meticais, valor esse que também não é de
agrado dos clubes.

Mais achas para fogueira

Ao SAVANA, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol,
Feizal Sidat, explicou, na altura, que
465,000 dólares dos 500 mil dólares
recebidos da FIFA iriam para os clubes, sendo que os outros 500 mil dólares só seriam disponibilizados somente em Fevereiro, depois de se justiﬁcar
a primeira tranche.
A federação disse ter desenhado outras prioridades, entre elas, saldar a
dívida que tem na praça, calculada em
55 milhões de meticais, por forma a
manter o seu nome impoluto.
Reﬁra-se que, tal como foi largamente
badalado na altura, a Liga Moçambicana de Futebol, um dos parceiros da
federação, não ﬁcou satisfeita, alegadamente por não ter sido contempla-

da no processo que conduzirá à distribuição do dinheiro. Argumenta, esse
organismo, que foi um interlocutor
válido para a federação nesse processo,
mas que acabou sendo esquecido na
hora da verdade.
Ao SAVANA, Feizal Sidat respondeu, categoricamente, que os sócios da
Liga Moçambicana de Futebol são os
clubes, e que esses iriam receber os valores aprovados, desde que cumpram
com os requisitos previamente estabelecidos.
Sabe-se que o acesso aos fundos obedece a um regulamento da FIFA e algumas premissas apontam para a necessidade de o valor ser usado para o
reinício das competições, caso a situação sanitária e a política governamental o permitam, para além da necessidade da implementação de protocolos
de retorno ao jogo.
Socorrendo-se disso, segundo publicou na altura, o Lancemoz, a LMF
entendia ser a única instituição que
gere o Moçambola, a maior e mais
importante competição futebolística
nacional, não fazendo sentido, por
essa via, que não esteja contemplada
na distribuição dos valores disponibilizados pela FIFA.
A liga, recorde-se, teve um desempenho relevante na badalada reunião
da Secretaria de Estado de Desporto,
com os agentes de desporto, tendo
como pano de fundo a análise do impacto da Covid-19 no desporto.
Nesse encontro, a Liga Moçambicana
de Futebol e a Federação Moçambicana de Futebol mostraram uma grande
sintonia nos discursos e defenderam a
ideia do retorno às competições inicialmente programadas.
Entretanto, sabe-se que a permissibilidade no uso dos fundos obedece ao
regulamento da FIFA e ao mesmo
tempo o ﬁnanciamento distribuído
pela FMF deverá incluir um processo
de veriﬁcação e auditoria, com relatórios especíﬁcos sobre o uso dos fundos
por parte dos beneﬁciários.

Ligas Europeias em directo na ZAP TV
Esta de volta a transmissão dos Jogos da Liga Europeia em directo e exclusivo na ZAP TV, desde Setembro, depois de um período suspenso devido a pandemia COVID-19.
Os amantes do futebol europeu, já podem começar a festejar o
regresso do campeonato, com destaque para a Liga Espanhola
HD/LJD3RUWXJXHVDFRPWUDQVPLVVmRHPDOWDGHÀQLomR +' H
comentários em português.
A transmissão dos jogos da Liga Espanhola, irão decorrer no
FDQDO=$3/D/LJD H+' RVMRJRVGD/LJD3RUWXJXHVDQRV
&DQDLV6SRUW79ÉIULFD H+' %HQÀFD79 &DQDO RV
MRJRV GD /LJD +RODQGHVD /LJD (VFRFHVD H /LJD$PHULFDQD QD
(631 &DQDO RFDPSHRQDWR%UDVLOHLURGHIXWHEROQD*ORER
79&DQDO +' 
Motivos não faltam para que os amantes do futebol possam vibrar e acompanhar todas as emoções dos clubes favoritos, com
uma variedade de canais de desporto, e outros conteúdos que a
ZAP coloca a disposição dos seus clientes.

u: Quem é Rita Freitas?
R.F.: Maria Rita Fernandes Freitas é meu nome completo, mais
conhecida por Rita Freitas, nascida a 13 de Janeiro de 1964, em
Tinoganine, Bela Vista, ﬁlha de António Freitas e de Belmira
Vieira Fernandes Freitas. Em 1970, entrei na creche na Munhuana,
onde ﬁquei até 1971. Em 1972 ingressei no ensino primário na Escola Primária Casa da Educação da Munhuana, e em 1975/76 passei
para escola Preparatória Joaquim de Araújo, actual Escola Secundária
Estrela Vermelha, onde ﬁz o secundário. Em 1980 passei para escola
secundária Francisco Manyanga, onde frequentei da 7 à 11ª classe. Em
1987 fui para a UP, universidade pedagógica para o curso de formação
de professores de matemática e física. Entretanto, em 1989, solicitei
transferência para a UEM, Faculdade de Agronomia e engenharia Florestal e feito a licenciatura em Engenharia Florestal. Em 2004 fui fazer
o mestrado em Gestão de Empresas no âmbito do Desenvolvimento
Agrário, e engenharia Florestal.
Eu: Que conselhos dá ao cidadão no âmbito do Covid-19?
R.F.: Aconselho a todo o cidadão a cumprir à rísca as medidas de prevenção do Covid, deﬁnidas pelo governo, com destaque para uso da
máscara, lavagem frequente das mãos com água e sabão, distanciamento
social de 1.5 m, evitar estar em aglomerados e sair de casa só quando
necessário! Os agentes económicos também devem garantir todas estas
medidas e ainda desinfecção regular dos estabelecimentos. Destaque vai
para a área da restauração, que devem cumprir com todas as medidas
de prevenção e desinfecção e ainda devem evitar transformar os restaurantes em bares/discotecas/lugares de diversão até de madrugada,
sem obedecer às regras, o que está acontecer nos últimos dias, na maioria dos locais o que é muito triste e preocupante! A responsabilidade deve ser partilhada entre o governo, o cidadão e o sector privado!!!
Eu: Que recomendações deixa aos empresários no âmbito do cumprimento das legislações?
R.F.: Os empresários devem sempre antes de tomar qualquer decisão
do tipo de negócio que pretendem levar a cabo, conhecer a legislação
da actividade e as legislações sectoriais, nomeadamente da saúde, do
ambiente, do trabalho e ainda as posturas municipais, isto para evitar
arrendar ou construir espaços sem que os mesmos tenham condições e
todas as exigências e medidas para o exercício da atividade pretendida:
Ou seja para que reúnam todas as condições e requisitos previstos nas
legislações vigentes na república de Moçambique
Eu: Que mensagem gostaria de deixar a outras mulheres?
R.F.: Gostaria de encorajar a todas as mulheres a serem fortes, ﬁrmes,
muita garra e dedicação no trabalho, muita força, nós somos capazes, é só querer, com um pouco de esforço e força de vontade e nunca desistir, muito menos recuar, para frente é que é o caminho, DEIXEM-ME TRABALHAR, QUE É O QUE MAIS SEI FAZER.
Eu: Que momentos lhe marcaram mais na sua vida quer social, quer
profissional?
R.F.: São vários momentos que me marcaram, mas vou aqui descrever
alguns dos que considero os mais, mais.
O dia que fui premiada por Samora Moisés Machel, Presidente da República de Moçambique, como uma das melhores estudantes da escola secundária Francisco Manyanga em 1981. Foi um orgulho enorme
aquele dia, aquele momento, aquele acto, perante ao Chefe de Estado
receber a Bolsa de Estudos, a quem muito agradeço pelo que sou hoje;
minha fonte de inspiração.
Outro grande momento foi o dia do meu casamento em que Constituímos uma nova família e o dia do nascimento das minhas ﬁlhas, foi uma
grande alegria trazer ao mundo meninas lindas. Maior alegria ainda foi
o nascimento dos netos.
Outros momentos marcantes foi o facto de eu ter concluído a licenciatura, e o mestrado e de todas as minhas ﬁlhas terem se formado, de
estarem a trabalhar, motivo de muito orgulho!
Momentos marcantes foram também as mortes, do pai que me criou,
do meu irmão mais velho e do mais novo (era o meu Bebé) e dos meus
pais, que infelizmente muito cedo partiram, a muito devo e muito lhes
agradeço por tudo que sou. Proﬁssionalmente os momentos marcantes
foram os seguintes: o meu primeiro dia de trabalho, quando assumi
a posição de Directora de Serviços, Directora Nacional de Apoio ao
Sector Privado, grande responsabilidade pela melhoria do ambiente de
negócios e melhoria dos serviços dos BAUS que muito me orgulho da
família criada a nível nacional, que até hoje guardo excelentes recordações. Por ﬁm a nomeação de Inspectora Geral da INAE a responsabilidade acrescida em prol da saúde pública e bem servir ao cidadão,
onde todos somos consumidores, desaﬁo enorme mas estimulante. É
estimulante e marcante o facto de todos os meus superiores hierárquicos
que me nomearam, terem depositado conﬁança em mim, o meu muito
obrigado pela responsabilidade e conﬁança, obrigaram-me a avançar e
nunca recuar e pensar que eu posso e sou capaz.
Longo.Alcance17@hotmail.com
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

DESTINO
TODO O PAÍS

PAÍSES DA SADC

PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt
1.850,00mt 3.500,00mt
USD 20,00
USD 35,00
USD 60,00
USD 40,00

RESTO DO MUNDO USD 50,00
Assinatura versao
electrónica

1.550,00Mt
USD 25,00

USD 75,00

USD 130,00

USD 100,00 USD 200,00
2.480,00Mt
USD 40,00

4.340,00Mt
USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.
Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

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

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
admc@mediacoop.co.mz
Fax, 21 302402 / 21 304265

mediaFAX e
A mediacoop, SA informa os seus clientes que, desde dia 10 de Agosto de 2018, tem
disponível o jornal SAVANA e o diário electrónico mediaFAX no seu telemóvel, PC e
tablet. Para o fazer, aceda à nossa plataforma pelo link
https://www.jornal.savana.co.mz O envio aos assinantes da cópia PDF será
descontinuado nessa data. Os assinantes com contrato em dia, receberão as
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.
Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo
E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737
Direcção Comercial

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na SAVANA
FM. Proporcionamos para si pacotes promocionais,
contacte-nos através de: 84 1440048, 82 8944278 ou
ainda através do e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz
SAVANA 100.2 FM
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Destaque Rural nº 98
20 de Setembro de 2020

QUESTIONANDO O CONCEITO DE COMUNIDADES
João Feijó

1) UTILIZAÇÃO ABUSIVA DO CONCEITO ‘COMUNIDADE’ –
AFINAL DO QUE SE TRATA?
Nas análises, discursos e abordagens sobre a população rural
vem-se assistindo, com frequência, à utilização do conceito ‘comunidades’ para designar as populações residentes em determinada
unidade espacial (povoado, bairro, etc.), especificamente em zonas
rurais ou periurbanas ou por referência a populações economicamente desfavorecidas. O conceito ‘comunidade’ repete-se em inúmeras análises académicas, em discursos políticos ou jornalísticos
por referência a populações rurais reassentadas em virtude da implementação de projectos económicos, de populações beneficiárias
de receitas provenientes da exploração mineira ou florestal, ou que
têm o direito de usufruto e aproveitamento de determinada área
geográfica. Os inúmeros instrumentos jurídicos – como o Decreto-Lei das Autoridades Comunitárias (DL 15/2000), a Lei de Terras
(onde a ‘comunidade’ rural passou a ser considerada susceptível de
ter identidade jurídica), a Lei de Minas, a Lei de Florestas, a Lei do
Ambiente, entre muitas outras – recorrem, insistentemente, a este
conceito. O termo deixa de ser aplicado na referência a populações urbanas, sobretudo quando residentes nos bairros nobres das
principais cidades (Sommerschield, Polana, Triunfo, Belo Horizonte,
Macúti, etc.). Nestes casos, predominam as designações de ‘habitantes’, ‘moradores’, ‘condóminos’ ou ‘cidadãos’.
Neste sentido, o conceito de ‘comunidade’ é utilizado no sentido atribuído por Tönnies nas suas análises das sociedades pré-industriais, marcadas pela reduzida presença do Estado (Providência)
e onde a economia assume um papel secundário em relação ao
social. De carácter colectivista, estas sociedades assentam na compreensão recíproca e na solidariedade dos seus membros, estruturando-se os indivíduos em torno dos grupos de pertença, particularmente em torno da família alargada. Para Tönnies, a ‘comunidade’ opunha-se às formas de organização das sociedades modernas,
urbanas, industriais e monetarizadas, assentes no individualismo,
nas relações comerciais e no cálculo racional, na formalização das
relações sociais e no princípio do contrato jurídico.
Ainda que todo um discurso de evocação das ‘comunidades’ tenha sido útil no período pós-guerra civil, dando resposta a uma
necessidade de administração do território num cenário de fragilização do Estado, chamando a atenção para as zonas rurais e para a
necessidade de descentralização da administração, ao longo deste
texto pretende-se demonstrar que o conceito apresenta limitações
analíticas, quer ao nível da compreensão da realidade, quer ao nível
da sua aplicabilidade jurídica, importando por isso uma maior reflexão sobre a respectiva utilidade.

durante um recenseamento populacional, não se captando desta
forma as suas frequentes mobilidades.
Em segundo lugar, o conceito de ‘comunidade’ não capta o facto de os indivíduos poderem pertencer a diferentes espaços (em
resultado das suas múltiplas trajectórias de vida). Inclusivamente, a
afirmação de pertença a uma determinada ‘comunidade’ (e não a
outra), não deixa de resultar da percepção das vantagens que possam advir dessa pertença, sobretudo quando são expectáveis compensações, resultantes de reassentamentos, de receitas da exploração de recursos naturais ou de projectos de intervenção externa.
Em terceiro lugar, em contextos de grande mobilidade histórica,
frequentemente por motivos forçados, os mesmos espaços foram
ocupados por diferentes grupos, em sucessivas vagas migratórias,
gerando-se conflitos em torno da ocupação e gestão de recursos
escassos, pelo que os limites geográficos entre ‘comunidades’ tornam-se, frequentemente, pouco consensuais.
Em quarto lugar, as ‘comunidades’ não constituem grupos homogéneos, pelo que o conceito esconde múltiplas divergências internas, estruturadas em interesses económicos, políticos, culturais ou
geracionais. Numa mesma ‘comunidade’ distinguem-se subgrupos
de pequenos produtores comerciais inseridos nos mercados, mas
também trabalhadores ocasionais ganho-ganho, frequentemente
abaixo da linha de pobreza; da mesma forma que se distinguem
os representantes da autoridade (secretários de bairro, chefes de
quarteirão, líderes de primeiro, segundo ou terceiro escalão, secretários do partido Frelimo, etc.) dos indivíduos mais afastados dos
centros de poder; da mesma forma que se distinguem membros do
partido Frelimo dos simpatizantes da oposição, frequentemente em
tensão. A ‘comunidade’ compõe, afinal, subgrupos hierarquizados,
com múltiplos interesses em disputa, envoltos em tensões e conflitos, ainda que nem sempre perceptíveis para um recém-chegado.
Finalmente, o conceito de ‘comunidade’ não deixa de apresentar
alguma continuidade com o conceito de ‘indígena’ do tempo colonial. Imaginadas como eternamente ‘tradicionais’, às comunidades
delega-se a resolução dos seus milandos em tribunais e justiças
‘comunitárias’, por oposição a uma população urbana que recorre
à justiça nos tribunais civis. Em comícios políticos, aos primeiros
apela-se ao envolvimento ‘comunitário’ na construção de escolas
primárias (contribuindo com trabalho ou fornecimento de estacas e
blocos queimados). Aos segundos é expectável a recorrência a uma
rede de escolas já constituídas, públicas ou privadas. As representações construídas sobre membros de ‘comunidades’ e moradores de
bairros urbanos escondem, na verdade, a existência de cidadanias
desiguais.

2) LIMITAÇÕES DO CONCEITO ‘COMUNIDADE’
A utilização do conceito comunidades apresenta um conjunto
de problemas:
Em primeiro lugar, o conceito assume a existência de uma população fixa e residente numa unidade espacial, com limites territoriais estanques. A realidade é, contudo, bem mais complexa.
Por um lado, motivados pela procura de rendimento, de saúde ou
oportunidades educativas, por estratégias de reagrupamento familiar, como resposta a efeitos climáticos (secas, cheias) ou a conflitos
militares, as populações apresentam-se historicamente em mobilidade, quer entre zonas rurais e urbano-industriais, quer entre as
próprias zonas rurais. Na verdade, a classificação de um indivíduo
como pertencente a uma determinada ‘comunidade’ resulta do facto de, por acaso do destino, se encontrar num determinado local

3) OS REPRESENTANTES ‘COMUNITÁRIOS’ - CACIQUES LOCAIS EM ALIANÇAS COM O PODER E COM O CAPITAL
Longe de representarem entidades harmoniosas e amplamente
solidárias, as ‘comunidades’ constituem espaços bastante hierarquizados, onde sobressai, geralmente, um restrito subgrupo. Neste
cenário de diferenciação social, ao invés de constituir um fenómeno aberto, amplo e democraticamente participativo, o processo de
comunicação das ‘comunidades’ com o exterior tem sido (historicamente) realizado por intermédio de um grupo elitista.
O processo de penetração externa numa determinada ‘comunidade’ implica, geralmente, a prévia apresentação junto do respectivo líder local, (auto-)representado como o ‘dono’ da ‘comunidade’.
Consciente da autoridade desta elite rural, quer o poder político,
quer o poder económico, quer as próprias organizações da socie-
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dade civil vêm realizando um esforço notório de captura dos ‘líderes comunitários’:
O processo de distribuição de apoios e subsídios públicos (entre
os quais o famoso fundo de desenvolvimento do distrito) privilegiou, historicamente, este grupo de notáveis locais. As ínfimas
taxas de devolução destes valores e o facto deste grupo vir realizando diversas actividades políticas demonstram que se tratou de
um processo de compra de lealdades partidárias.
Da mesma forma, no processo de penetração económica e de
acesso a terrenos, o grande capital adopta um tratamento preferencial no relacionamento com estes indivíduos, consciente do respectivo poder de influência sobre as populações, agilizando desta
forma os processos de ‘consulta comunitária’. Nestes cenários, os
‘líderes comunitários’ e respectivas famílias tendem a ser privilegiados nos processos de contratação laboral, quer por parte de
empresas florestais, quer por parte de empresas extractivas, entre
outras.
Finalmente, diversas organizações não governamentais recorrem a estes indivíduos com vista a constituir famílias modelo, quer
em projectos de prevenção primária (de saneamento do meio, de
mudança de hábitos alimentares, etc.), quer de fomento de novas
culturas ou técnicas agrícolas.
Residentes na ‘comunidade’, mas com relações privilegiadas
com o exterior, estes líderes estão conscientes do seu posicionamento estratégico na absorção de recursos externos. Assumindo-se como gatekeepers, tornam-se hábeis não só na evocação de
carências locais (na expectativa de inflacionar apoios), mas também na absorção de recursos e vantagens para os respectivos clãs.
A sua posição estratégica confere-lhes vantagens no processo de
entrada em comités de gestão de recursos naturais, frequentemente de forma pouco participativa, transparente e democrática.
Com acesso privilegiado aos centros de poder distrital, que fazem vista grossa sobre práticas patrimoniais de gestão e com os

quais constituem uma complexa teia de relações clientelistas, estes indivíduos assumem-se localmente como caciques locais. Na
verdade, quando os instrumentos jurídicos e os discursos políticos
falam de ‘comunidades’, estão na verdade a referir-se a cenários de
oportunismo generalizado, onde a Lei está longe de ser aplicada.
Não obstante, este cenário oportunista não deixa de ser duplamente funcional:
- por um lado, porque todo o discurso sobre organizações ‘comunitárias’ não deixa de ter implícita a expectativa de responsabilização das populações locais pela gestão do seu próprio território,
num cenário neoliberal de demissão e de incapacidade do Estado
em administrar e gerar providência às populações;
- em segundo lugar, porque o cenário de caciquismo facilita
a constituição de alianças com gatekeepers locais, simplificando
desta forma os processos de negociação, consulta comunitária e
penetração do capital.
Apesar deste sistema se apresentar funcional para os centros
de poder político e económico, a realidade é que as respectivas
concertações estão, geralmente, longe de contar com uma participação alargada e consciente, em prejuízo dos interesses e bem-estar das populações, perpetuando-se situações de pobreza e de
desigualdades, aumentando tensões e riscos de conflitos sociais.
Uma mudança do cenário poderia passar por:
- Despolitização do processo de administração local, através da
criação de regulamentos que instituam mecanismos mais participativos e democráticos, começando pela possibilidade de eleição
de secretários de bairro ou de membros de comités de gestão de
recursos naturais;
- Criação de regulamentos que instituam mecanismos de prestação de contas sobre o uso de valores provenientes da exploração
de recursos naturais.
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Fique atento
e evite burlas.
As candidaturas ao Absa
não se pagam.
Distanciamo-nos de qualquer cobrança que possa ter sido
feita em nome do Absa Bank Moçambique, referente ao
preenchimento de vagas associadas à nossa instituição.
Repudiamos este tipo de atitude, e recomendamos que
denuncie estes actos sempre que se deparar com uma
situação idêntica.
Todas as candidaturas ao Absa Bank Moçambique são
gratuitas. Para vagas existentes, são submetidas através do
nosso website: www.absa.africa/absaafrica/careers

As candidaturas espontâneas são feitas pelo seguinte email
de recrutamento: recrutamentomoz@absa.africa
3UHRFXSDPRQRVFRPRVHXFUHVFLPHQWRSURĔVVLRQDO
e com o desenvolvimento do país, razão pela qual estamos
sempre disponíveis a dar o nosso contributo, através do
recrutamento e programas de estágio.
Fique atento, avalie a informação que receber e evite burlas.
Isso é Africanicidade.
Isso é Absa.

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos (Fotos)

Coração de Setembro

H

oje não estou triste, mas também não tenho motivos para
estar contente. Digamos que estou igual à nossa bandeira
a meia-haste, em memória dos que tombaram por este
país. O som das botas invade o lugar. A poeira eleva-se. É
a marcha de Setembro, o coração a pulsar sobre a areia vermelha.
É Setembro e o tempo pede novas urgências. Em Cabo Delgado
nenhuma mãe está sossegada. A violência abraça o povo. O medo
coloniza os corações em Mocímboa da Praia, Palma, Nacoba,
Muidumbe, Metuge, Awasse, Quissanga, Macomia, Xitaxi, etc.
A esperança entoa uma desgraçada melodia. Para onde foram os
nossos heróis? Penso nas ﬂores e no Verão. O Sol pinta a tarde e
a nossa capulana de cinco cores. Como juntar forças, uma-a-uma
para combater à insurgência?
É feriado em homenagem à nossa «Única e Legítima Força». São
estes os desígnios da Terra, sempre actuais e inadiáveis. Shakespeare renova a questão: «Oh Mcbeth por que queres a terra
toda?» Como foste tão longe nessa ambição, oh Mcbeth? Será
que somos tão poucos para defender a Pátria? Que outro sacrifício é necessário neste povo por este chão vermelho demasiado
tempo?
A viagem segue em ritmo descido. Porque este chão é nosso e
merecido. «Nenhum tirano nos irá escravizar» - o verso do nosso
Hino Nacional reverbera em milhões de bocas, do Rovuma ao
Maputo. Do Zumbo ao Índico. Os dias inteiros pertencem-nos a
TODOS para vivê-los, cada um à sua medida, na justa dignidade.
A alegria está guardada, digamos suspensa! «Caminhemos, companheiros» – É a voz do comando! O batuque eleva-se nos estádios, o apito grita na multidão. Os olhos ﬁtam a decisão, o coração
aplaude todas unidades das Forças Armadas em defesa da Nação
moçambicana neste 25 de Setembro. O Verão brotará com o suor
e sacrifício! «O melhor de Moçambique são os moçambicanos» diz o meu velho, recordando Machel e todos que LUTAM POR
MOÇAMBIQUE. E eu subscrevo, reconhecido pela entrega e
dedicação de todos que tombaram em nome da Pátria, em nome
dos mais Elevados Interesses da Maioria: homens, mulheres,
velhos e crianças desta terra generosa e rica: MOÇAMBIQUE
ainda é o seu nome.
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%FQPJTEFFTDBWBEPFFYQPTUPPQBTTBEPOFCVMPTPEPOPWPboss
EPCBODPEFUPEPTPTUSBCBMIBEPSFT PHPWFSOP DBCJTCBJYP QBSFDF
UFS SFDVBEP OB OPNFBÎÍP F EFWPMWJEP B QBMBWSB Ë $5" RVF  OP
DSJUÏSJPEFSPUBÎÍPEPTQBSDFJSPTTPDJBJT (PWFSOP FNQSFHBEPSFT
FTJOEJDBUPT EFWFJOEJDBSP1$"/BDBTBEPTFNQSFTÈSJPT UBNCÏNIÈNVJUBTDBSBTSVCPSJ[BEBT QPSRVFEFQPJTEFOÍPUFSTJEP
BQSJNFJSBFTDPMIB PIPNFNBDBCPVQPSFNCBSBÎBSUPEPT OVN
SFMBDJPOBNFOUPRVFKÈUFNPVUSPTFQJTØEJPTCFNUSJTUFTFRVFBDBCBSBNFNUSJCVOBM1PSRVFTFSÈ RVFOFTUBTOPNFBÎÜFT UFNRVF
FOUSBSTFNQSFPDBSUÍPWFSNFMIP

t

$PNPVTFNDBSUÍPWFSNFMIP IÈUBNCÏNBRVFMFTBRVFNDBCFP
FTUBUVUPDPSUJÎB$POTFHVFNnVUVBSFNRVBMRVFSBNCJFOUF EFTEF
RVFTFKBQBSBHBOIBSVOTNJMIBSFTDIPSVEPTEFWFSEJOIBT TFNTF
RVFJNBSFNNVJUP9JIFWFMFPVOÍP0VUSPUJQPEFQBUSÜFT PVUSP
UJQPEFTFSWJEÜFT PVUSPUJQPEFCPUBT

t

%F FNCBSBÎP FN FNCBSBÎP  IÈ NVJUBT DBTBT JOTUJUVDJPOBJT RVF
TFQVEFTTFNJNQMPEJBNOVNQPÎP7FKBNTFBTFYQMJDBÎÜFTDBEB
WF[NBJTFTUBQBGÞSEJBTRVFTFEÍPEPBTTBTTJOBUPEFVNBNVMIFSF
PTTFVTBMHP[FT DPNKVSBTEFDPNPTFNBUBVNUFSSPSJTUBFMÈHSJNBTEFDSPDPEJMPQBSBPTQPUFODJBJTGBDÓOPSBTEFUÍPNBDBCSPBDUP
/ÍPRVFSFNNFTNPTFOUBSDPNB"*

t

2VFNQFMPTWJTUPTOÍPQSFDJTBNFTNPEFTTBBKVEBÏNBEBNFSFMBYF/VNBDBSJOIBDPNVNBMJTUBEFFODPNFOEBTQBSBB6OJÍP
&VSPQFJB FTRVFDFVTF FYBDUBNFOUF EF VNB EBT NBJT QSFNFOUFT
QSFPDVQBÎÜFT EB PSHBOJ[BÎÍP NVMUJMBUFSBM /FN VNB QBMBWSJOIB
TPCSFEJSFJUPTIVNBOPT)ÈQBMBWSBTRVFRVFJNBNy

t

2VFPEJHBVNJOEJUPTPCSJHBEFJSPEBTGPSÎBTRVFEFWFUFSSFDFCJEPEFDBTUJHPEBSFOUSFWJTUBËUWFTUBUBMUVHBOBWFSTÍP«GSJDB
QBSBFYBDUBNFOUFFYQMJDBSPRVFTFQBTTBFN$%0SFQØSUFS FN
SFUSJCVJÎÍPËDPSUFTJBEP.%/QPSVNBWJTJUBHVJBEBB.VFEB 
CFNTFFTGPSÎPVQPSBKVEBSPCSJHBEFJSPRVFGF[EBTUSJQBTDPSBÎÍP 
PVNFMIPSOÈEFHBTJOWPDBEBTFNUSBEJÎÍPBGSJDBOB0DBNBSBEB
.PEVNBOF TFGPTTFFTDBMBEPQBSBBFTQJOIPTBNJTTÍP DFSUBNFOUFFWJUBSJBPTBDJOUPTPTDPNFOUÈSJPTBUSJCVÓEPTBPBDBEÏNJDPEF
#BTJMFJB

t

/PTFSPVOÍPTFSQPS.PDÓNCPBIÈVNBFRVBÎÍPEJGÓDJMRVFQBTTB
QFMBMBUPBSJBKÈDPNVOTBOJUPT FODPNFOEBEBË3PNÏOJBQBSBGB[FSWPPTUSFJOPTFPTCBSVMIPTUJQPyBÓWBJBOPTTBTPCFSBOJB4FSÈ
RVFWÍPNFTNPTTFSFTDBMBEPTQBSBGB[FSQPOUBSJBBPTBMTIBCBBC
FN.PDÓNCPB "UÏPTDJWJTWJFSBNEJ[FSRVFBQJTUBQPSMÈFTUÈ
FNCPNFTUBEPy

Standard Bank

Insurgentes ameaçam
conteúdo local

A

intensificação da acção de
grupos armados na província de Cabo Delgado, norte
de Moçambique, constitui uma ameaça às expectativas de
ganhos por parte de empresas locais
com os multimilionários projectos
de gás natural, considera o African
Market Reveald (AMR) do Grupo
Standard Bank, uma análise sobre
as previsões macro-económicos dos
países africanos.
i" FTDBMBEB EB JOTVSHÐODJB OB QSPWÓODJB OPSUFOIB EF $BCP %FMHBEP 
RVFFWPMVJVEFBUBRVFTBSNBEPTFTQPSÈEJDPTFNQBSBVNBHVFSSB
UJQP HVFSSJMIB  BUSBJV HSVQPT JTMÉNJDPT SBEJDBJT *TUP QPEF FSPEJS PT
CFOFGÓDJPT QBSB P DPOUFÞEP MPDBM EB
JNQMFNFOUBÎÍP EF QSPKFDUPT NVMUJCJMJPOÈSJPTOPHÈTOBUVSBMMJRVFGFJUP
OB CBDJB EP 3PWVNBw  DPOTJEFSB P
".3  QSFQBSBEP QFMP FDPOPNJTUBDIFGF EP 4UBOEBSE #BOL FN .PÎBNCJRVF 'BVTJP.VTTÈ
" QSPKFDÎÍP SFDPSEB RVF P QSPKFDUP
EB«SFBOBCBDJBEP3PWVNBDPNQSPNFUFVTFBEFTQFOEFS CJMJÜFT
EFEØMBSFTQBSBQSPKFDUPTEPDPOUFÞEPMPDBM PDPSSFTQPOEFOUFBEP
1SPEVUP*OUFSOP#SVUPEF
7BMPS TJNJMBS Ï FTQFSBEP EB JNQMFNFOUBÎÍP EP QSPKFDUP EF -/( EB
«SFB
1BSBEBSVNBEJNFOTÍPIVNBOBBPT
FGFJUPTEPDPOnJUPBSNBEPFN$BCP
%FMHBEP  B ".3 EFTUBDB RVF NBJT
EFNJMQFTTPBTGPSBNPCSJHBEBT
BGVHJSEBTTVBTDBTBTQFMBWJPMÐODJB
BSNBEB

" DPNCJOBÎÍP FOUSF PT FGFJUPT EB
HVFSSB F P JNQBDUP EB $PWJE
PCSJHB JNQSFUFSJWFMNFOUF B VNB
SFWJTÍP FN CBJYB EBT QSPKFDÎÜFT EF
DSFTDJNFOUP FDPOØNJDP  GSJTB P FTUVEP
"QFTBSEFPTDPMPTTBJTJOWFTUJNFOUPT
OP (/- FN $BCP %FMHBEP EFSFN
HBSBOUJBTEFVNDSFTDJNFOUPFDPOØNJDP TØMJEP QBSB .PÎBNCJRVF OPT
QSØYJNPT BOPT  P DPOnJUP BSNBEP
QPEF DPNQSPNFUFS BT FYQFDUBUJWBT
EF VN DSFTDJNFOUP FDPOØNJDP JODMVTJWP SFGFSFPUFYUP
'BVTJP .VTTB FMPHJB BT SFDFOUFT
BCPSEBHFOT EP (PWFSOP NPÎBNCJDBOP DFOUSBEBT OP EFTFOWPMWJNFOUP
MPDBMFN$BCP%FMHBEP DPOTJEFSBOEPFTTBTJOJDJBUJWBTiFODPSBKBEPSBTw

ADIN
" DSJBÎÍP EB "HÐODJB EF %FTFOWPMWJNFOUP *OUFHSBEP EP /PSUF
"%*/ EFNPOTUSBPDPNQSPNJTTP
DPNVNQSPHSBNBWJSBEPBPEFTFOWPMWJNFOUP EJ[PEPDVNFOUP
" FTUSBUÏHJB  QSPTTFHVF B BOÈMJTF 
QPEF  TF JNQMFNFOUBEB DPN FmDÈDJB BOVMBSBUFOUBÎÍP EFKPWFOT EFTFNQSFHBEPT F QPCSFT KVOUBSFNTF
BPT HSVQPT BSNBEPT EF PSJFOUBÎÍP
iKJIBEJTUB RVF BDUVBN OB QSPWÓODJB
EF$BCP%FMHBEP
0 QSJODÓQJP EB BCPSEBHFN UFN P
NÏSJUP EF HJ[BS B DPNCJOBÎÍP F
DPPSEFOBÎÍPEFJOJDJBUJWBTQÞCMJDBTF
QSJWBEBT F NPCJMJ[BS TJOFSHJBT FOUSF
FTUBTEVBTFTGFSBTQBSBBSFEVÎÍPEB
QSPEVÎÍPOBSFHJÍP
0 4UBOEBSE #BOL BTTJOBMB RVF P
1SPEVUP *OUFSOP #SVUP 1*#  NP-

ÎBNCJDBOPDPOUSBJV OPTFHVOEP USJNFTUSF EFTUF BOP GBDF B VN
DSFTDJNFOUP EF   OP QSJNFJSP
USJNFTUSF
$POUVEP  B BHSJDVMUVSB  RVF PDVQB
 EB QPQVMBÎÍP NPÎBNCJDBOB 
UFNNPTUSBEPTJOBJTEFSFDVQFSBÎÍP
FTUFBOP BQFTBSEPTFGFJUPTEBQBOEFNJB
"SFUPNBEBBHSJDVMUVSBWFNTFTFOUJOEP NFTNP GBDF BPT FGFJUPT EPT
DJDMPOFT *EBJ F ,FOOFUI RVF EFWBTUBSBNPDFOUSPFOPSUFEF.PÎBNCJRVF
 'BVTJP .VTTÈ JMVTUSB DPN B RVFEB
DPMPTTBMEBTFYQPSUBÎÜFTOPQSJNFJSP
TFNFTUSF EF BOP EF   QBSB  
CJMJÜFT EF EØMBSFT GBDF B   CJMJÜFT
EF EØMBSFT OP QSJNFJSP TFNFTUSF EF

0TFDUPSFYUSBUJWP RVFSFTQPOEFQPS
 EBT FYQPSUBÎÜFT  SFHJTUPV VNB
RVFEB  QSJODJQBMNFOUFEFWJEP
BVNEFDMÓOJPEF EBTFYQPSUBÎÜFTEFDBSWÍP
"T FYQPSUBÎÜFT EF BMVNÓOJP  RVF
SFTQPOEF QPS    DBJV   "
JNQPSUBÎÍP EF CFOT DBÓSBN BQFOBT
 QBSBUSÐTCJMJÜFTEFEØMBSFTOP
QSJNFJSP TFNFTUSF EFTUF BOP  QSFTTJPOBEPBMJRVJEF[EFNPFEBFTUSBOHFJSB
"T SFTFSWBT JOUFSOBDJPOBJT CSVUBT
NBOUJWFSBNTF SFMBUJWBNFOUF FN
 CJMJÜFTEFEØMBSFTFOUSF+BOFJSPF
+VOIP BQUBT B DPCSJS FOUSF RVBUSP F
DJODPNFTFTEFJNQPSUBÎÜFT
0".3OPUBRVFP#BODPEF.PÎBNCJRVF #E.  NBOUÏN GPSUF
WJHJMÉODJB TPCSF BT UBYBT EF KVSP 
EFWFOEP NBOUÐMBT JOBMUFSBEBT OPT
QSØYJNPTNFTFT

t
t

2VFNRVFJNPVCFNDPNBTQBMBWSBTGPJPNBJTRVFSJEPmMIPEB
/BÎÍPRVFEJ[RVFRVFSJSË1(3 NBT OPFOUSFUBOUP KÈHBTUPV
NFTFTFNFYQFEJFOUFTEJMBUØSJPTQPSRVFOÍPFTUÈCFNFTDMBSFDJEP
RVFFTUBUVUPMIFSFTFSWBBMFJF QPSJTTP BDIBRVFJSGBMBSËRVFMB
JOTUJUVJÎÍPFNRVFOPNFPVBTVBDIFGFÏDPNPBUJSBSTFBVNTBDP
EFNBSJNCPOEPT DPNPEJSJBNPTOPTTPTNBOPTLBNCBT 

t

&DPNPPDBTPEBTEÓWJEBTPEJPTBTÏBQFOBTBQPOUBEPJDFCFSHRVF
FTUÈCFNMÈOPGVOEPEPPDFBOP 4FIPVWFSNFSHVMIBEPSFTDPNQFUFOUFT BJOEBTFTBCFSÈNBJTTPCSFBTWFSEBEFJSBTSBNJmDBÎÜFT
EPTDSÏEJUPTEPTOPTTPTBNJHPTDIJOPDBT FRVFNTBCF EPOFHØDJP
EBCBSSBHFNRVFVNBWF[PVTBNPTDIBNBSiOPTTBw

t

0CDFDBEP BOEB P KPWFN UJHSF  RVF RVFS QSPWBS POEF TBJ TBM  TBJ
UBNCÏN DFSFBM  F B USJQMJDBS 0T TFVT DBNBSBEBT  IBCJUVBEPT BPT
NJMIÜFTRVFTÍPBUJSBEPTBQSPKFDUPTOB[POB UBMDPNPPTNBEFJSFJSPTRVFKÈDPNFÎBSBNBMFWBOUBSBDBCFÎB FTUÍPCFNBMJOIBEJOIPTFËFTQFSBEBTVBPQPSUVOJEBEF4FSÈRVFPKPWFNMIFTWBJ
GB[FSBWPOUBEF 

Em voz baixa
t

& OØT RVF QFOTÈWBNPT RVF B BSUJMIBSJB DPNVOJDBDJPOBM TØ GBSJB
BTVBBQBSJÎÍPMÈQBSB DPNPPmMIPNBJTRVFSJEPFTUÈFN
BnJÎÍP KÈFTUÍPBBQBSFDFSDPNPDPHVNFMPT DPNQFUJOEPFNNBODIFUFTFDBQBTOBQSPQPSÎÍPEBCPUBBMBNCFS/FNPDPSPOBPT
EJTTVBEFy
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Malamulelo

precisa de apoio de todos
A

província de Cabo Delgado, no norte de
Moçambique, precisa de apoio urgente de
todos parceiros e amigos da província, para
HQIUHQWDU RV GHVD¿RV TXH DWUDYHVVD 2 DSHlo foi feito, recentemente, em Maputo, pelo
Governador de Cabo Delgado e membros do
Conselho Executivo Provincial (CEP), num
webinar organizado pela Fundação MASC
(Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil) e
SDUFHLURVSDUDXPDUHÀH[mRFRQMXQWDVREUH
RV 'HVD¿RV H 3HUVSHFWLYDV GR *RYHUQR GH
&DER'HOJDGR

ciclones dos últimos tempos, o Kenneth, que,
de acordo com os números do CEP, matou seis
pessoas e afectou, aproximadamente, 254.750
pessoas, o equivalente a 54.554 famílias dos distritos de Macomia, Ibo, Quissanga, Pemba, MeWXJHH0HF~¿
Mais de 15 mil pessoas necessitadas foram acolhidas em 74 centros de acolhimento, estando em
curso, neste momento, a transferência de 3.130
deslocados para centros de reassentamento.

Trata-se de um processo que também pressupõe
O webinar de 3 de Setembro corrente foi o pri- GHVD¿RVHPWHUPRVGHVHUYLoRVEiVLFRVLQFOXLQPHLURGHXPDVpULHGHUHÀH[}HVTXHD)XQGDomR GRDLQWHJUDomRHFRQyPLFDGRVGHVORFDGRV
0$6&HSDUFHLURVHVWmRDOHYDUDFDERYLVDQGR
por um lado, criar oportunidades para os gover- No encontro virtual, o executivo de Cabo Delnos provinciais partilharem as suas perspectivas
HGHVD¿RVGHJRYHUQDomRHSRURXWURSURPRYHU
VLQHUJLDVFRPRVSDUFHLURVGHFRRSHUDomRVHFWRU
privado e sociedade civil, com vista a encontrar
³PDODPXOHOR´ VROXo}HV HP (PDNKXZD XPD
das línguas faladas em Cabo Delgado) para os
SUREOHPDVHVSHFt¿FRVGHFDGDXPDGDVSURYtQcias do país.
(QWUH RV GHVD¿RV TXH &DER 'HOJDGR HQIUHQWD
consta a violência que, desde Outubro de 2017,
se regista em alguns distritos da província, onde
MiFDXVRXDPRUWHGHPDLVGHSHVVRDVHD
GHVORFDomRGHRXWUDVPDLVGHPLO
$OpP GDV PRUWHV GHVORFDo}HV H GHVWUXLo}HV GH
infraestruturas públicas e privadas, os ataques
WrPH[HUFLGRXPDJUDQGHSUHVVmRVREUHLQIUDHVWUXWXUDVHVHUYLoRVHVVHQFLDLVQRVORFDLVGHDFRlhimento dos deslocados.
Por outro lado, a província foi fustigada, em
Abril de 2019, por um dos mais devastadores

“Gostaria de reiterar, a todos parceiros e amigos de
Cabo Delgado, para
considerarem o
apoio urgente para
a situação humanitária que atravessamos”–
Governador Valige Tauabo

gado apelou à solidariedade de todos face aos
GHVD¿RVTXHDSURYtQFLDHQIUHQWD
“Gostaria de reiterar, a todos parceiros e amigos
de Cabo Delgado, para considerarem o apoio urJHQWHSDUDDVLWXDomRKXPDQLWiULDTXHDWUDYHVVDmos”, disse o governador da província, Valige
Tauabo, para quem todos devem olhar por Cabo
Delgado.
Situação sanitária inquietante
2XWURGHVD¿RTXH&DER'HOJDGRHQIUHQWDpDVLWXDomRVDQLWiULDLQTXLHWDQWHTXHH[LJHXPDLQWHUYHQomRXUJHQWH
Pemba, a capital provincial, foi o segundo espaoRJHRJUi¿FRGRSDtVDVHUGHFODUDGRHP-XQKR
~OWLPRFRPRHVWDQGRHPWUDQVPLVVmRFRPXQLWiria da covid-19, depois de Nampula.
Até à primeira semana de Setembro corrente, a
SURYtQFLD FRQWDYD FRP  FDVRV FRQ¿UPDGRV
HXPyELWRVHQGRDOpPGH3HPEDRVGLVWULWRV
de Palma, Namuno, Montepuez, Meluco e Ancuabe, os mais afectados.
$SDQGHPLDWDPEpPFRQVWLWXLXPGHVD¿RSDUDR
FUHVFLPHQWRHFRQyPLFRGDSURYtQFLD
Por outro lado, Cabo Delgado enfrenta um surto
SURORQJDGRGHFyOHUDTXHMiPDWRXSHVVRDV
havendo registo de 1300 casos. Mas a província
tem, igualmente, a mais elevada taxa de prevaOrQFLDGDPDOiULDQRSDtV
³$ TXHVWmR VDQLWiULD p LQTXLHWDQWH H H[LJH XPD
LQWHUYHQomRSDUDPLQLPL]DURLPSDFWRGHRXWURV
IDFWRUHVTXHHVWmRDGHWHULRUDUDVFRQGLo}HVVDQLWiULDVQRWHUULWyULR´UHIHULXQRPHVPRHQFRQWUR
o director provincial da Indústria e Comércio de
Cabo Delgado, Nocif Magaia.
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As prioridades da província

À esquerda, o Governador Valige Tauabo e, à direita, o Director Provincial de Indústria e
&RPpUFLR1RFLI0DJDLDGXUDQWHDDSUHVHQWDomRGDVSHUVSHFWLYDVHGHVD¿RVGH&DER'HOJDGR

ica em recursos naturais, Cabo Delgado é uma das províncias mais pobres de
0RoDPELTXH 7HP XP tQGLFH GH SREUH]D GH
HXPDWD[DGHGHVHPSUHJRGH
$FDPLQKRGR¿PGRSULPHLURDQRGRDFWXDO
ciclo de governação, o Conselho Executivo
Provincial de Cabo Delgado está claro quanto às prioridades para responder às questões
KXPDQLWiULDV H DV SURMHFo}HV GH GHVHQYROYLmento, contando, para tal, com o apoio dos
SDUFHLURVGHFRRSHUDomR

FULDomRGHUHVHUYDVHSDUTXHVLQGXVWULDLV

(QWUHDVSULRULGDGHVHVWiDSURPRomRGDSD]HGDXQLdade nacional e a assistência às famílias deslocadas,
numa altura em que os ataques armados continuam
D GHLWDU DEDL[R RV HVIRUoRV GH GHVHQYROYLPHQWR GD
SURYtQFLD DOpP GH IRUoDUHP GHVORFDo}HV PDVVLYDV
GDSRSXODomRjSURFXUDGHORFDLVVHJXURV

De igual modo, a província tenciona operacionalizar
os corredores Pemba-Montepuez-Lichinga e o corredor Pemba-Metoro-Nacala, além de desenvolver a
cabotagem de toda a costa marítima para reduzir a
dependência sobre as rodovias.

R

É que, no entendimento do CEP de Cabo Delgado,
a única forma de promover a paz é promovendo o
desenvolvimento.
“Este é o grande objectivo que leva o Conselho ExeFXWLYR 3URYLQFLDO D VHU SUHVHQWH QHVWH IyUXP SDUD
encontrar outros parceiros e mais iniciativas que
XOWUDSDVVHP R QtYHO D TXH FKHJiPRV HP WHUPRV GH
LQWHUYHQo}HVSDUDGDUUHVSRVWDDHVWHIHQyPHQR´GLVse o director provincial da Indústria e Comércio de
Cabo Delgado, Nocif Magaia.
Mas, por outro lado, e também à luz das directrizes
do Plano Quinquenal do Governo 2020-2024, o Executivo de Cabo Delgado pretende reduzir as taxas
GHDQDOIDEHWLVPRDFWXDOPHQWHQDRUGHPGHH
DODUJDUDFREHUWXUDGHFXLGDGRVSULPiULRVGHVD~GH
&RP  PLOK}HV GH KDELWDQWHV  PXOKHUHV 
&DER'HOJDGRWHPXPDHVSHUDQoDGHYLGDGHDQRV
de idade.
Outras das prioridades incluem o incremento da proGXomRHSURGXWLYLGDGHDJUiULDFRPSDUWLFXODUHQIRque sobre as culturas de milho, soja, hortícolas, algoGmRFDVWDQKDGHFDMXDYHVRYRVHSHVFDGR
&RP XPD SRSXODomR HFRQRPLFDPHQWH DFWLYD GH
  VHFWRU SULPiULR  &DER 'HOJDGR WHP
 PLOK}HV GH KHFWDUHV GH WHUUD DUiYHO GRV TXDLV
DSHQDVPLOK}HVVmRH[SORUDGRV
A província quer também promover a industrializaomR DWUDYpV GD PHFDQL]DomR GRV VLVWHPDV SURGXWLYRVH[SDQVmRHPRGHUQL]DomRGDVDJURLQG~VWULDVH

Quer ainda dinamizar o turismo, tendo como referência o Arquipélago das Quirimbas e a Baía de Pemba.
Da extensa lista de prioridades consta, também, o
LQFUHPHQWR GD FREHUWXUD GH DEDVWHFLPHQWR GH iJXD
QDV]RQDVUXUDLVWHQGRHPFRQWDDVGRHQoDVGHRULgem hídrica que afectam a província. Actualmente,
&DER 'HOJDGR WHP XPD WD[D GH FREHUWXUD GH iJXD
GH$WD[DGHFREHUWXUDGHHOHFWULFLGDGHpGH


$ViUHDVHVSHFt¿FDVTXHPDLVDSHODPjLQWHUYHQomR
GH WRGRV LQFOXHP D DVVLVWrQFLD KXPDQLWiULD H VDQLWiULDFRPEDWHDRDQDOIDEHWLVPRDFHVVRjiJXDDXWRVX¿FLrQFLDDOLPHQWDUUHODQoDPHQWRHGHVHQYROYLmento do turismo e vias de acesso

Assistência humanitária

os indicadores de saúde piorarem, sobretudo, no que
GL] UHVSHLWR D GRHQoDV GLDUUHLFDV PDOiULD H RXWUDV
como a pandemia do novo coronavírus.
1HVWH VHQWLGR DV SULQFLSDLV DFo}HV DSRQWDP SDUD D
FRQVWUXomRGHQRYHXQLGDGHVVDQLWiULDVQRVGLVWULWRV
de Chiúre, Balama, Namuno, Meluco, Muidumbe e
3HPEDHDLPSOHPHQWDomRGHSURJUDPDVGHSXOYHUL]DomRLQWUDGRPLFLOLiULDFRQWUDDPDOiULD(VWLPDGDV
HPPLOK}HVGHPHWLFDLVHVWDVDFo}HVEHQH¿FLDULDPFHUFDGHPLOK}HVGHSHVVRDVHPWRGDDSURvíncia.

Analfabetismo zero
Com a mais alta taxa de analfabetismo no país
  &DER 'HOJDGR WHQFLRQD UHGX]LU D FLIUD SDUD
 UHODWLYDPHQWH DEDL[R GD PpGLD QDFLRQDO TXH
URQGDHQWUHD
3DUDRHIHLWRVmRQHFHVViULDVDFo}HVGHPDVVL¿FDomR
GRV SURJUDPDV GH DOIDEHWL]DomR FRP R XVR GH OtQJXDVORFDLVHHVSDoRVS~EOLFRVFRPRORFDLVGHFXOWR
e de trabalho.

Para o CEP de Cabo Delgado, a assistência humaniWiULDpXUJHQWHGDGDDVLWXDomRTXHDSURYtQFLDYLYH

Igualmente, a província pretende retirar todas as
FULDQoDVGHEDL[RGHiUYRUHVHGRFKmRFRPDFRQVWUXomRGHVDODVGHDXODUHVLOLHQWHVIXURVGH
iJXDODWULQDVHFDUWHLUDVHVFRODUHV

Aqui, a prioridade das prioridades é assegurar meios
EiVLFRVGHYLGDSDUDRVPDLVGHPLOGHVORFDGRV
HVXDLQWHJUDomRQDVFRPXQLGDGHVRXORFDLVGHDFRlhimento.

&DOFXODGDVHPPLOPLOK}HVGH0HWLFDLVHVWDVDFo}HVEHQH¿FLDULDPFHUFDGHXPPLOKmRGHDGXOWRVH
FULDQoDVPDLRULWDULDPHQWHPXOKHUHVHUDSDULJDVHP
toda província.

(VWD LQWHUYHQomR LPSOLFD SURYLGHQFLDU DSRLRV HP
DOLPHQWRVYHVWXiULRWHQGDVHPHGLFDPHQWRVLQVWUXmentos produtivos como enxada, sementes e redes
de pesca bem como apoiar os deslocados em meios
GH SURWHFomR FRQWUD D &RYLG QRPHDGDPHQWH
PiVFDUDVVDEmRHRXWURVGHVLQIHFWDQWHVLQFOXLQGRD
LPSUHVVmRGHFDUWD]HVHRXWURVPDWHULDLVGHVHQVLELOL]DomR

Água para todos
Por outro lado, o CEP de Cabo Delgado considera estruturante um programa de acesso à agua
para todos, que permita expandir o acesso ao
SUHFLRVROtTXLGRDSHORPHQRVGDSRSXODomRHPOLQKDFRPR34*

Assistência sanitária

Neste sentido, a prioridade é construir, pelo
menos, 1.500 fontes e reoperacionalizar 10 peTXHQRVVLVWHPDVGHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDEHP
como expandir sistemas de abastecimento em
Pemba e Palma.

No topo das prioridades do CEP de Cabo Delgado
Ki WDPEpP D QHFHVVLGDGH XUJHQWH GH SURYLGHQFLDU
DVVLVWrQFLDVDQLWiULDDWRGDVDVSRSXODo}HVDIHFWDGDV
SHORVYiULRVHYHQWRVFUtWLFRVTXHDVVRODUDPDSURYtQFLDPDVHVSHFL¿FDPHQWHUHGX]LUDSUREDELOLGDGHGH

$H[SHFWDWLYDpGHEHQH¿FLDUFHUFDGHPLOSHVsoas em toda a província, particularmente em MeOXFR 0HFX¿ 3DOPD 0XHGD 0XLGXPEH 1DQJDGH
&KLXUH3HPEDH$QFXDEHQXPSURJUDPDRUoDGRHP
PLOK}HVGH0HWLFDLV

(VWDLQWHUYHQomRSRGHULDEHQH¿FLDUWRGDDSRSXODomR
GH&DER'HOJDGRXPDYH]TXHRVGHVORFDGRVHVWmR
em outros distritos da província.
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Fortificação de alimentos
&DER'HOJDGRFRQWLQXDDHQIUHQWDUGL¿FXOGDGHV
QD IRUWL¿FDomR GH DOLPHQWRV VHQGR D SURYtQFLD
FRP D VHJXQGD WD[D PDLV DOWD GH GHVQXWULomR
FUyQLFDQRSDLVFRQWUDPHQRVGHGD
província de Maputo, por exemplo.
$VVLPDSURYtQFLDSURMHFWDDFo}HVFRPELQDGDV
SDUD IRUWL¿FDU R VDO H D IDULQKD GH PLOKR H DVVHJXUDUTXHDSURSRUomRGDVFULDQoDVFRPGHVQXWULomRFUyQLFDVHMDUHGX]LGDSHORPHQRVDWp
 GXUDQWH D LPSOHPHQWDomR GR 3ODQR 4XLQquenal 2020-2024.
Cerca de mil pessoas em toda província, particularmente, em distritos com actividade industrial de
IDULQDomR H VDOLQDV FRPR 0HF~¿ 0HWXJH 3DOPD
Mueda, Montepuez, Chiúre, Mocímboa da Praia e
3HPEDVHULDPEHQH¿FLDGDVSHORSURJUDPDGHIRUWL¿FDomR GH DOLPHQWRV HVWLPDGR HP  PLOK}HV GH
Meticais

3RUTXH&DER'HOJDGRGHWpPXPGRVSULRULWiULRV
centros de desenvolvimento de turismo a nível
do país, é meta do Governo provincial desenvolYHUSODQRVGHFRQWLQJrQFLDHUHVSRVWDjVLWXDomR
actual de coronavírus, que prejudicou bastante
o desenvolvimento do sector, os empregos e a
FRQWULEXLomRGRVHFWRUQDSURGXomRJOREDO
Entende a província que é urgente intervir para
TXHQRSyV&RYLG&DER'HOJDGRWHQKDXPSODQRGHLQWHUYHQomRjDOWXUDGDUHWRPDQHVWHVHFWRU
Vinte e quatro milhões de meticais é quanto o
&(3FRQVLGHUDQHFHVViULRSDUDUHVWDXUDUDDFWLYLdade turística e a indústria da cultura, através de
DFo}HVTXHLQFOXHPDHODERUDomRGHXPSODQRGH
PDUNHWLQJHJXLmRWXUtVWLFRGH&DER'HOJDGRSyV
&RYLGDFRQVWUXomRGHXPPHUFDGRFXOWXUDO
HP3HPEDHDUHDELOLWDomRHDSHWUHFKDPHQWRGR
cinema Pemba para Centro Cultural.
Vias de acesso

Reserva alimentar física-estratégica
Dada a vulnerabilidade de Cabo Delgado a
HYHQWRVFtFOLFRVGHFDWiVWURIHVQDWXUDLVHRXWURV
GHVD¿RVDSURYtQFLDWHPWDPEpPHVWDGRDUHÀHFWLUQDFRQVWLWXLomRGHXPDUHVHUYDDOLPHQWDU
estratégica.

Na sequência do ciclone Kenneth e outros evenWRVVLPLODUHVDJUDYDUDPVHDVFRQGLo}HVGHWUDQVLWDELOLGDGHQDSURYtQFLDVREUHWXGRQDOLJDomR
6XO1RUWH SHOR TXH VmR XUJHQWHV LQWHUYHQo}HV
que permitam conexões em toda a província,
incluindo, entre distritos, localidades e aldeias,
SDUDIDFLOLWDUDUHWRPDGDDFWLYLGDGHHFRQyPLFD

Para o efeito, o CEP considera urgente e estratéJLFDSDUDDVHJXUDQoDDOLPHQWDUWHUUHVHUYDVGH Assim, a perspectiva é reabilitar, periodicamenpelo menos, até cinco mil toneladas de cereais, WH HVWUDGDV QmR UHYHVWLGDV QXPD H[WHQVmR GH
 NP  GD UHGH GD 3URYtQFLD  DVIDOWDU
milho e feijões.
 WURoRV QXPD H[WHQVmR GH  NP 0X[DUD8P SURJUDPD GHVWD QDWXUH]D FXVWDULD  PL- 0HFX¿0HWXJH±4XLVVDQJD0RQWHSXH]0XHOK}HVGHPHWLFDLVHEHQH¿FLDULDFHUFDGHPL- da, Montepuez-Namuno, Namuno Rio Lúrio e
lhões de habitantes em toda a província.
instalar um cais comercial em Palma, além do
desenvolvimento da cabotagem.
Auto-suficiência alimentar
'H LJXDO PRGR D SURYtQFLD WHP D LQWHQomR GH
DXPHQWDUDDXWRVX¿FLrQFLDDOLPHQWDU$SDUGH
programas nacionais como o “Sustenta”, a intenomRGH&DER'HOJDGRpGHVHQYROYHUDTXDFXOWXra, introduzir pesca semi-industrial e industrial e
LQFUHPHQWDUDSURGXomRGHDYHVDWpDRQtYHOGD
DXWRVX¿FLrQFLDGHIUDQJRHRYRV

3DUDDSURYtQFLDDVYLDVGHDFHVVRHVWmRQRWRSR
das prioridades, incluindo o desenvolvimento da
cabotagem de Pemba para os diferentes distritos
e ilhas.

O objectivo é assegurar o acesso às zonas produtivas e de actividade humana em toda a proYtQFLD EHQH¿FLDQGR  PLOK}HV GH KDELWDQWHV
$TXLRSURSyVLWRpDWUDLULQWHUYHQo}HVTXHFXOPLQHPFRPDLQVWDODomRGHLQG~VWULDVGHUDo}HV 3DUD R HIHLWR VmR QHFHVViULRV FHUFD GH  PLO
GLVSRQLELOL]DomRGHVHPHQWHVGHTXDOLGDGHHLQV- milhões de Meticais.
WDODomRGHXQLGDGHGHSURGXomRGHSLQWRVGHXP
Perspectivas
dia.
Entre as perspectivas do CEP de Cabo Delgado,
FRQVWDDFRQFOXVmRGDLQVWDODomRGRyUJmRH[HFXWLYRGHJRYHUQDomRGHVFHQWUDOL]DGDDVVHJXUDU
D LQWHUYHQomR H DSRLR GRV SDUFHLURV GH FRRSHUDomR H RUJDQL]Do}HV GH EDVH FRPXQLWiULD HP
JHUDOSDUDDLPSOHPHQWDomRFRQFHUWDGDGR34*
$VDFo}HVEHQH¿FLDULDPFHUFDGHPLOK}HVGH HDFULDomRGHXPIyUXPGHPRQLWRULD
conjunta das actividades em curso.
habitantes em toda a província.
3DUD R HIHLWR VmR QHFHVViULRV  PLOK}HV GH
0HWLFDLV SDUD D SURGXomR GH PLOKR VRMD DYHV
HSHVFDGRLQFUHPHQWDUDSURGXomRGHDYHVGH
mil para 12 mil toneladas/ano e aumentar a proGXomR GH VRMD GH  SDUD  PLO WRQHODGDV H
milho de 295 mil para 750 mil toneladas.

Relançamento e desenvolvimento do turismo

Quando passam, apenas, nove meses do funcionaPHQWR GRV yUJmRV GD JRYHUQDomR GHVFHQWUDOL]DGD
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SHODSULPHLUDYH]HOHLWRVQDKLVWyULDGRSDtVXPGRV
projectos de maior importância para o executivo
&DER'HOJDGRpRUHIRUoRGDFDSDFLWDomRLQVWLWXFLRnal.
&RPHIHLWRDSURYtQFLDQHFHVVLWDGHIRUPDo}HVHFDSDFLWDo}HV SDUD R IRUWDOHFLPHQWR GD VXD FDSDFLGDGH
LQWHUQD GH JHVWmR S~EOLFD H GHVFHQWUDOL]DGD DR TXH
HVSHUD DSRLR GRV SDUFHLURV GH FRRSHUDomR TXH SRU
sinal, têm bastante experiência a partilhar.
Mas o CEP reitera, também, o apelo para o foco soEUH D VLWXDomR KXPDQLWiULD GD SURYtQFLD YLVWR TXH
H[LJH PDLV UHFXUVRV H DFo}HV GLUHFWDV QR FDPSR GH
desenvolvimento.

Os três eixos que
norteiam a visão
do Governo de
Cabo Delgado
3DUDID]HUIDFHDRVGHVD¿RVGRPRPHQWRDYLVmRGDSURYtQFLDDVVHQWD
em três eixos fundamentais.
O primeiro é concentrar as interveno}HV QR WHUUHQR H DSHODU D WRGRV RV
SDUFHLURVSDUDDGLVSRQLELOL]DomRGH
recursos adicionais para responder à
VLWXDomRKXPDQLWiULD
2 VHJXQGR HL[R GD YLVmR GR &(3
de Cabo Delgado é focalizar em
programas de assistência para conVROLGDomR GD UHVLOLrQFLD H D UHWRPD
imediata da actividade produtiva das
famílias afectadas pelas crises, nas
iUHDV GH DJULFXOWXUD SHVFDV HQWUH
RXWUDV LQFOXLQGR D FULDomR GH HPpregos e escolaridade.
Por outro lado, o executivo provinFLDO VH SURS}H D UHODQoDU HP JHUDO
D DFWLYLGDGH HFRQyPLFD EDVHDGD QR
potencial da província.
Além de hospedar uma das maioUHVSODWDIRUPDVGHSURGXomRGH*iV
Natural Liquefeito do mundo, Cabo
Delgado tem um forte potencial
DJUiULR H WXUtVWLFR VHQGR XPD GDV
maiores reservas mundiais de biosfera, além de ter o mais extenso arTXLSpODJR±RGDV4XLULPEDV±GHWHU
a 3ª maior baía do mundo e a maior
e mais bela baía de África.
Mas a província possui, também,
infra-estruturas catalisadoras de desenvolvimento, como portos, corredores e uma fronteira regional com
a Tanzânia.

Um dos eixos do CEP de Cabo Delgado é fazer com que famílias como estas, deslocadas
GHYLGRjVFULVHVTXHDIHFWDPDSURYtQFLDUHWRPHPjVDFWLYLGDGHVSURGXWLYDV

Para o executivo provincial, Cabo
Delgado tem, portanto, potencial
VX¿FLHQWH SDUD SURPRYHU GHVHQYROvimento.

publicidade
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Diálogo entre Governo e parceiros
de cooperação irá continuar

(TXLSDVGR&RQVHOKR([HFXWLYR3URYLQFLDOGH&DER'HOJDGRHGD)XQGDomR0$6&HPIRWRIDPtOLD
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webinar com o CEP de Cabo Delgado foi o primeiro de vários que a
Fundação MASC está a levar a cabo, em
parceria com a Albany, Aga Khan, Embaixada dos Estados Unidos da América e a Delegação da União Europeia, em
0RoDPELTXHFRPRREMHFWLYRGHFRORFDU
os governos provinciais a partilharem as
VXDVSHUVSHFWLYDVHGHVD¿RVGHJRYHUQDção, bem como promover sinergias com
os parceiros de cooperação de MoçamELTXH

VLQHUJLDV H FRODERUDomR P~WXD WHQGR HP
FRQWDREUDoRKXPDQLWiULRGRVSDUFHLURVGH
FRRSHUDomR DWUDYpV GH YiULDV DFo}HV WHQdentes à paz e desenvolvimento da província.

A meta é chegar a todas as províncias do
SDtVVHQGRTXHSDUDMiDVSUy[LPDVHVFDODVVHUmRVXFHVVLYDPHQWHDVSURYtQFLDVGH
Niassa e de Nampula, também no norte de
0RoDPELTXH

$V DFo}HV YLVDP QmR Vy PLQRUDU R VRIULmento das vítimas, mas também promover
contra-narrativas aos discursos sobre a violência na província, como forma de desenFRUDMDUDDGHVmRGDSRSXODomRDRH[WUHPLVmo, sobretudo os jovens, um dos grupos
PDLVYXOQHUiYHLV

5H¿UDVHTXH&DER'HOJDGRpXPDGDVSURYtQFLDV GR SDtV RQGH D )XQGDomR 0$6&
tem vindo a desenvolver inúmeras actividades, a destacar, nos últimos tempos,
DFo}HV QR FRQWH[WR GR FRQÀLWR TXH DVVROD
DTXHODUHJLmRGRQRUWHGH0RoDPELTXH

&DER'HOJDGR³0RoDPELTXH<HWKX´FRQWHP  FDQo}HV HP WUrV OtQJXDV GH &DER
Delgado, para garantir que a mensagem
chegue, sobretudo, aos grupos mais vulneUiYHLVTXHVmRRVIDFLOPHQWHPDQLSXOiYHLV
a aderir a movimentos extremistas.
Outras iniciativas incluem o desenvolvimento de diversas actividades junto das
vítimas da violência, em Cabo Delgado,
incluindo mulheres deslocadas. Neste senWLGR XPD GDV DFo}HV IXQGDPHQWDLV p IRUPDU H FRP DSRLR GH HPSUHViULRV ORFDLV
GDURSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVDHVWDVPXOKHUHV TXH IRUDP IRUoDGDV D GHL[DU WXGR
SDUDVDOYDUDSUySULDYLGD

$)XQGDomR0$6&HQWHQGHVHUHPXUJHQWHV
DFo}HVSDUDDHVWDELOLGDGHVRFLDOSROtWLFDH
HFRQyPLFD GH &DER 'HOJDGR HP SURO GD
Além do webinar, o Governador de Cabo
paz e do desenvolvimento, numa província
'HOJDGR H VHXV DVVHVVRUHV GH JRYHUQDomR
2ODQoDPHQWRHP$JRVWR~OWLPRGH³0Ronde a violência extremista tem agravado
tiveram, em Maputo, diversos encontros
oDPELTXH
<HWKX´
0RoDPELTXH
p
QRVVR

DVLWXDomRGDSREUH]DHGRDQDOIDEHWLVPR
bilaterais presenciais com missões diploXPiOEXPPXVLFDOGHDSHORjSD]H¿PGD
PiWLFDVEDVHDGDVQDFDSLWDOPRoDPELFDQD
YLROrQFLDHQTXDGUDVHQHVVHVHVIRUoRVSDUD
2VHQFRQWURVWLQKDPHPYLVWDRGLiORJRHD contrariar discursos extremistas no país.
SDUWLOKDGDVSHUVSHFWLYDVHGHVD¿RVGRH[Hcutivo de Cabo Delgado bem como criar 3URGX]LGR SHOD ,NZD]XQL XPD EDQGD GH

Niassa e Nampula
são as próximas
escalas

