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A irritação da ministra 
da Defesa da África do 
Sul, Nosiviwe Nkaqula, 
com o facto de o contin-

gente militar do Ruanda chegar 
primeiro a Moçambique para o 
combate à insurgência jihadista 
na província de Cabo Delgado, 
tem uma causa de fundo bem an-
terior: a má relação entre o exe-
cutivo sul-africano e o regime de 
Paul Kagame. No entanto, fontes 
no terreno asseguram que uni-
dades ruandesas já combatem ao 
lado das tropas moçambicanas há 
algumas semanas.

Ao que o SAVANA apurou, as 

tropas ruandesas vão operar no 

eixo Palma-Mocímboa, a região 

mais problemática na guerra em 

Cabo Delgado e que tem como 

epicentro o projecto de gás lide-

rado pela Total Energies. Apurá-

mos igualmente que operação de 

Kigali em Moçambique será paga 

a partir de cofres franceses.

Mas quem anda hipersilencioso é 

a Tanzania, que faz fronteira com 

Moçambique a norte e Angola. 

Analistas fazem notar que na reu-

nião da CPLP (Comunidade dos 

Países da Língua Portuguesa), 

este sábado, em Luanda, poderá 

se ouvir a voz da Angola. 

A Tanzania poderia desempe-

nhar um papel extremamente 

importante se aceitasse colocar 

forças ao longo da fronteira com 

Moçambique, criando uma zona 

tampão, não permitindo poten-

ciais abastecimentos e, por outro 

lado, aniquilando os grupos que 

poderão abandonar Moçambique 

quando as operações militares 

internacionais se tornarem mais 

pressionantes do lado moçambi-

cano. Inteligência a partir das ba-

ses jihadistas indica que parte dos 

comandantes rebeldes são tanza-

nianos, habitualmente também os 

mais mobilizadores para a causa 

islâmica. Inevitavelmente poderá 

haver também um fluxo de refu-

giados civis fugindo das zonas de 

combate. 

África do Sul vs Ruanda   
A África do Sul sempre consi-

derou abusivo que o Governo 

do Ruanda realizasse incursões 

em território sul-africano para o 

“abate” de figuras que se opõem a 

Paul Kagame e refugiadas neste 

país da África Austral.

Pretória manifestou várias vezes 

publicamente que não gosta que 

os alegados esquadrões de morte 

ruandeses entrem no seu terri-

tório e se ponham a caçar proe-

minentes refugiados políticos 

Perante hesitações de Pretória  

Kagame chega-se à frente

daquele país da África Oriental.

Ao contrário de outros países 

africanos que assobiam para o 

lado, quando o regime ruandês 

envia agentes secretos para os 

seus territórios e permitem que 

atirem sobre dissidentes ou con-

testatários de Paul Kagame, a 

África do Sul entende que a sua 

dignidade de potência regional 

e estado de direito democrático 

não é compatível com o silêncio 

perante tais investidas.

“A África do Sul e o Ruanda 

têm um contencioso antigo rela-

cionado com a acção de opera-

cionais ruandeses em território 

sul-africano”, lembrou Sophie 

Mokwena, editora de política in-

ternacional no canal público sul-

-africano SABC, em entrevista a 

este órgão.

Por outro lado, o Governo de 

Cyril Ramaphosa viu o seu esta-

tuto de potência militar da Áfri-

ca Austral posto em causa com a 

chegada de um país “não amigo” 

numa nação vizinha e que é po-

tência militar na África Oriental, 

projectando o seu poder de fogo 

em Moçambique, um país na 

fronteira com Pretória, partilhan-

do intensos laços históricos e até 

familiares.

No Ocidente, incluindo nos EUA, 

a África do Sul é vista como uma 

potência que se “acobardou” e que 

tem agido com muita hesitação na 

questão de Cabo Delgado, o que 

terá propiciado o envio expedito 

do contingente ruandês, antes da 

entrada das “botas” militares da 

SADC. Os analistas explicam 

que as hesitações de Pretória têm 

a ver com os seus problemas or-

çamentais e, na questão de Cabo 

Delgado, com a questão crucial 

de “quem vai pagar a factura”.  

O Ruanda, a pedido de Moçam-

bique e com o apadrinhamento 

de França, também se aproveitou 

da atitude titubeante da África 

Austral, para se apresentar como 

solução para a violência que 

grassa o norte de Moçambique 

e coloca em risco os bilionários 

investimentos da petrolífera Total 

Energies no gás da bacia do Ro-

vuma. 

A África do Sul rebate essa visão 

e lembra que a complexidade da 

situação de violência em Cabo 

Delgado exigia que se fizesse 

muito trabalho prévio no terre-

no, incluindo o envio de peritos 

militares para uma avaliação das 

necessidades de ajuda a Moçam-

bique.

“Há muito trabalho que se fez e já 

há um mandato da SADC para o 

destacamento de uma força para 

o combate à insurgência em Cabo 

Delgado”, frisou a ministra da 

Defesa da África do Sul.

O executivo de Cyril Ramaphosa 

sentiu-se igualmente subalterni-

zado por Maputo, ao ser apanha-

do de surpresa pelo anúncio do 

desdobramento do contingente 

ruandês em Moçambique.

“É infeliz que o Ruanda envie 

tropas para Moçambique antes 

da SADC”, enfatizou Nosiviwe 

Nkaqula, visivelmente chateada.

Independentemente da exis-

tência de um acordo bilateral, 

prosseguiu, seria expectável que 

a intervenção do Ruanda para 

ajudar Moçambique acontecesse 

no âmbito do mandato regional 

decidido pelos chefes de Estado 

da SADC. 

Nas suas posições extremamen-

te dúbias, Maputo também tem 

sinalizado que foram as atitudes 

ambíguas da SADC que deixa-

ram Moçambique sem opção, se 

não recorrer a Kigali.

“Nós somos um país soberano e 

a SADC respeita isso”, declarou 

Filipe Nyusi, falando durante 

uma visita a unidades militares 

posicionadas na província de So-

fala.

Vários analistas recordam que, 

obviamente, é sempre mais fácil 

um líder autoritário como Paul 

Kagame mobilizar forças para 

qualquer missão, num país que 

dirige como se fosse sua couta-

da privada e sem dar satisfações 

a ninguém. O Ruanda tem a ex-

periência de ter enviado com su-

cesso contingentes militares para 

participar em missões enquadra-

das pelas Nações Unidas.

Numa democracia em que as ins-

tituições tentam funcionar, como 

sucede na África do Sul, com 

uma oposição e uma sociedade 

civil com vitalidade, empenhar 

forças para uma empreitada no 

estrangeiro e com contornos di-

fusos será muito mais melindroso.

A editora de política internacio-

nal da SADC também aponta o 

recente incidente entre Maputo 

e Pretória em que “espiões” sul-

-africanos entraram em Mo-

çambique, aparentemente sem 

conhecimento das autoridades 

locais, como um episódio que 

provocou atritos entre os dois la-

dos e pode ter estorvado o pro-

cesso de envio da força da África 

Austral. Sob pressão, a “secreta” 

sul-africana tentava montar uma 

operação de resgate de civis sul-

-africanos apanhados no ataque a 

Palma e, por outro lado, recolher 

mais elementos sobre uma “célula 

islâmica” sul-africana, alegada-

mente a operar em conjunto com 

os jihadistas de Cabo Delgado. 

Na sequência desse caso, o exe-

cutivo sul-africano suspendeu o 

responsável de operações inter-

nacionais dos serviços secretos, 

Robert Mcbride.

Mcbride é um velho conhecido 

das autoridades moçambicanas, 

porque já esteve preso na BO, 

num alegado caso de tráfico de 

armas, em 1998. 

Nas relações por vezes turbulen-

tas entre Moçambique e a África 

do Sul, assinalou Sophie Mokoe-

na, está também o caso do antigo 

ministro das Finanças de Mo-

çambique, Manuel Chang, cuja 

extradição é disputada por Ma-

puto e Washington, no âmbito do 

processo das dívidas ocultas.

Adiamento
Até ao fecho da presente edição, 

a comunicação social sul-africana 

noticiava que o envio de milita-

res da SADC a Moçambique na 

quinta-feira estava adiado, porque 

o governo de Maputo ainda 

não tinha cumprido uma for-

Velhos atritos entre África do Sul e Ruanda provocam “ruído” na missão
Tropas ruandesas irão actuar no eixo Palma-Mocímboa 
Hipersilenciosos estão a Tanzania e Angola 

Paul Kagame numa parada militar

Por Francisco Carmona e Ricardo Mudaukana
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malidade essencial para o início 

da missão. Mas o ministro da De-

fesa de Moçambique, Jaime Neto, 

disse na noite desta quarta-feira, 

ao canal privado de televisão, Stv, 

que tal não passa de rumor. “Nós 

continuámos à espera da força da 

SADC”, assinalou. Até 13 de Ju-

lho, o governo moçambicano ain-

da não havia assinado o Acordo 

de Estatuto de Forças (SOFA) 

com a SADC, necessário para o 

início da missão da organização 

regional.  No entanto, a imprensa 

do país vizinho insiste que a força 

da SADC vai entrar em Moçam-

bique a qualquer momento, logo 

que a referida formalidade for 

cumprida pelas autoridades mo-

çambicanas.

Os aspectos por acertar incluem 

também a definição do comando 

do contingente da África Aus-

tral, mas a ministra da Defesa 

da África do Sul já avançou que 

o seu país vai assumir a direc-

ção da força e o Botswana ficará 

com o vice-comando. Esta in-

formação contradiz as sucessivas 

declarações do lado de Maputo 

que insistem que o comando da 

força será moçambicano. Fontes 

da SADC clarificam que Mo-

çambique estará representado ao 

nível do Estado-Maior das forças 

combinadas da SADC. 

O presidente da Comissão da 

União Africana, Moussa Faki 

Mahamat, citado pelo Zitamar 

News, descreveu a chegada dos 

ruandeses a Moçambique como 

um “acto forte e concreto de 

solidariedade africana”, descre-

vendo-o como um progresso em 

direcção a uma abordagem coo-

perativa de contra terrorismo no 

continente.

Apesar de a comunicação social 

sul-africana não estabelecer ne-

nhuma relação entre o adiamen-

to do envio da força da SADC 

a Moçambique e a violência em 

curso na África do Sul, o facto 

é que esse contratempo ocorre 

numa altura em que as SANDF 

– exército sul-africano – foram 

mobilizadas para as ruas do país 

para ajudar a conter a pilhagem e 

vandalismo que têm acompanha-

do a revolta popular desencadeada 

pela prisão do antigo Presidente 

sul-africano Jacob Zuma. A força 

da SADC, para além da África 

do Sul, deverá integrar forças do 

Zimbabwe, Botswana e Malawi. 

Fontes no terreno indicam que 

forças especiais do Zimbabwe já 

estão no terreno a apoiar as uni-

dades moçambicanas nos comba-

tes das últimas semanas.

Operacionalmente, as forças es-

peciais combinadas deverão em-

penhar-se em acções ofensivas 

na zona de Palma, Mocímboa da 

Praia e Muidumbe, “limpando” os 

acessos a Awasse, Diaca, Mueda, 

Nangade e as bases jihadistas es-

tabelecidas ao longo do rio Mes-

salo, em Mbau e Siri.

Esta ofensiva poderá abrir o 

acesso rodoviário entre Pemba e 

Palma, interrompido há mais de 

um ano, e o restabelecimento de 

energia eléctrica aos distritos no 

norte a partir de Awasse. Esta 

iniciativa “libertará” a estrada al-

ternativa, em terra batida, ligan-

do, a oeste, Montepuez a Mueda 

e Nangade.  

O contingente ruandês integra 

quase trezentos polícias, homens 

e mulheres, encarregues de acções 

de manutenção de lei e ordem e 

administração nos territórios a 

ocupar pelas forças internacio-

nais, possibilitando o regresso de 

civis às zonas de origem, assim 

que seja estabelecida uma situa-

ção de mínima estabilidade.

A força ruandesa não fixou um 

prazo de actuação em território 

moçambicano. O porta-voz das 

forças armadas, o coronel Ronald 

Rwivanga disse que o contingen-

te ruandês vai retirar-se quando a 

missão estiver cumprida. A força 

conjunta ruandesa é liderada pelo 

major general Innocent Kaban-

dana.

A força da SADC, por seu turno, 

tem um período inicial de actua-

ção de três meses com potenciais 

renovações.

Dias depois do anúncio da chegada de tro-

pas ruandesas e das forças militares da 

SADC, os ministros dos Negócios Es-

trangeiros da União Europeia (UE) apro-

varam, esta segunda-feira, o lançamento de uma 

missão de formação militar em Moçambique.

A missão visa treinar e apoiar as Forças Armadas 

moçambicanas no “restabelecimento da seguran-

ça” em Cabo Delgado, província rica em gás, que é 

alvo de ataques armados desde Outubro de 2017.

“O objectivo desta missão é de treinar e apoiar as 

Forças Armadas de Moçambique na protecção da 

população civil e no restabelecimento da seguran-

ça na província de Cabo Delgado”, assinala o co-

municado do Conselho da União Europeia.

A nota foi publicada minutos depois do início do 

Conselho dos Negócios Estrangeiros, que decor-

reu ontem em Bruxelas e que reúne o conjunto 

dos chefes das diplomacias europeias. A nota in-

dica que o mandato da missão irá durar, inicial-

mente, dois anos.

“Durante este período, o seu objectivo estratégico 

será o de apoiar a capacitação das unidades das For-

ças Armadas de Moçambique, que farão parte de 

uma futura força de reação rápida”, sublinha a nota.

A missão disponibilizará treino militar, incluindo 

preparação operacional, treino especializado em 

contraterrorismo, e treino e educação na proteção 

de civis, respeito pelo direito internacional huma-

nitário e lei dos Direitos Humanos.

Baptizada “EUTM Moçambique”, a missão será 

chefiada no terreno pelo brigadeiro-general do 

Exército português, Nuno Lemos Pires, com mais 

de 38 anos de experiência em cargos de comando, 

incluindo em missões internacionais.

O comandante da missão será o director da Uni-

dade de Planeamento e Conduta Militar da União 

Europeia, o vice-almirante Hervé Bléjean.

Segundo o Conselho da UE, a missão de forma-

ção militar foi aprovada em resposta ao pedido 

das autoridades moçambicanas que apelaram a 

um “envolvimento reforçado” da UE nas “áreas da 

paz e da segurança”.

“Numa carta de 03 de Junho de 2021, o Presiden-

te de Moçambique, Filipe Nyusi, saudou o envio 

de uma missão não executiva da Política Comum 

de Segurança e de Defesa, de formação militar, 

para o país”, frisa o comunicado.

Missão da UE a caminho de Moçambique
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Susceptível de provocar da-
nos reputacionais incalcu-
láveis, o Standard Bank foi, 
esta semana, apanhado por 

um verdadeiro tsunami, mas com 
mão humana, no caso, o Banco de 
Moçambique (BdM) e o seu gover-
nador, Rogério Zandamela. 24 horas 
depois, o Standard Bank Moçambi-
que, um dos bancos mais influentes 
do país e parte do maior grupo fi-
nanceiro africano [Grupo Standard 
Bank], reagiu com cautela às sanções 
impostas pelo regulador do sistema 
financeiro moçambicano. Mas, o fil-
me principal seguirá nos bastidores. 

Na tarde desta segunda-feira, secto-

res da banca entraram em estado de 

choque. Não era para menos: O regu-

lador do sistema financeiro acabava 

de libertar um estrondoso comuni-

cado, onde anunciava a aplicação de 

“duras penas” ao Standard Bank e 

aos gestores de topo do banco com 

maiores fluxos em moeda externa do 

país, onde controla 46% da quota de 

mercado. Desde esta segunda-feira, o 

dólar avançou 0,67 meticais, estando 

a ser trocado, nesta quarta-feira, a 

64,21 meticais na banca. No paralelo 

o dólar já está nos 69-70 meticais.

O Standard Bank tem como em-

presa-mãe e accionista maioritário 

o Stanbic Africa Holding Limited, 

com 98.15% das acções. O Stanbic 

Africa Holding Limited é uma sub-

sidiária integralmente detida pelo 

Standard Bank Group, um banco de 

investimento constituído na África 

do Sul. Os restantes accionistas, entre 

os quais vários moçambicanos, detêm 

1,85% do banco. 

Sanções pesadas
No plano pessoal, a sanção mais 
pesada foi aplicada a Carlos Ma-
deira, director da banca corporativa 
e de investimentos, que deve pagar 
uma multa de mais de 14 milhões 
de meticais. Isto sugere, segundo al-
guns sectores da banca, que Madei-
ra é o principal visado e o nigeriano 
Chukwuma(Chuma) Nwokocha, ad-
ministrador delegado, foi apanhado 
por tabela.
Madeira, o boss da sala de mercados e 
do corporate, fica ainda impedido do 
exercício de cargos sociais e de fun-
ções de gestão em instituições de cré-
dito e sociedades financeiras no país 
por um período de seis anos.
É imputada a Madeira a prática de 
“infracções graves de natureza pru-
dencial e cambial”. O SAVANA 
sabe que neste processo com o BdM, 
Madeira constituiu como advoga-
do Tomás Timbane, um conhecido 
causídico da praça com assinalável 
sucesso nas causas em que se envol-
ve. O Standard Bank é representado 
por Anselmo Samson, um antigo 
jurista do BdM, agora ao serviço do 
Standard Bank.  Mas, ao que sabe-
mos, mais juristas se devem juntar ao 
processo.
Madeira deve pagar os custos da di-
vulgação pelo BdM do anúncio das 
sanções que lhe foram aplicadas. 
Chuma, administrador-delegado ni-
geriano do Standard Bank, terá de 

Mão dura de Rogério Zandamela

Standard Bank dinamitado

pagar mais de 6,3 milhões de meti-
cais e fica impedido do exercício de 
cargos sociais e de funções de gestão 
em instituições de crédito e socieda-
des financeiras no país por um perío-
do seis anos.
As infracções atribuídas aos dois exe-
cutivos do topo do Standard Bank 
correspondem ao que o SAVANA-
havia avançado numa das suas últi-
mas edições.
Ao que apurámos, os dois executivos, 
após pagarem as multas, podem re-
correr ao Tribunal Judicial, mas será 
difícil para Chuma permanecer em 
Moçambique, porque pode ver “ca-
çado” o DIRE, em virtude de estar 
tecnicamente sem trabalho. A título 
ilustrativo, o português Paulo Sousa, 
antigo PCE do BCI, também sancio-
nado pelo BdM, acompanha o desen-
volvimento do seu processo em Mo-
çambique a partir de Lisboa. Num 
primeiro “round”, Sousa viu atendido 
em tribunal o seu posicionamento so-
bre um alegado conflito de interesses 

como gestor do BCI.

Banco também penalizado
No âmbito corporativo, o Standard 
Bank Moçambique também leva pela 
medida grande. O Banco Central 
impôs uma multa superior a 290 mi-
lhões de meticais (USD4,6 milhões) 
e suspensão até um ano da actividade 
cambial de conversão de divisas.
O BdM nota que as sanções surgiram 
na sequência da inspecção “on-site” 
(expressão inglesa que significa no 
local) realizada ao Standard Bank de 
Moçambique.
O BdM refere que as infracções co-
metidas pelo banco incluem, mas não 
se limitam, a manipulação fraudu-
lenta da taxa de câmbio, instalação e 
implementação de uma rede de pa-
gamentos ilegal sediada fora do país, 
que, no geral, se assemelha à SIMO-
rede.
Ao que o SAVANA apurou, tudo 
tem mesmo a ver com o mercado de 
câmbios. Foram as operações cam-
biais de 09 de Abril deste ano (uma 
sexta-feira) que terão irritado o BdM. 
Nesse dia, o Standard Bank abriu às 
9horas, com um câmbio do dólar tro-
cado a 64 meticais, contra 62 meticais 
dos outros bancos, com destaque para 
o BCI. Porém, às 12 horas [Segundo 
as regras no Mercado cambial, os câm-
bios apenas podem mudar três vezes 
por dia-9, 12 e 15 horas], o Standard 
Bank reduziu o câmbio do dólar para 
62 meticais e às 15 horas voltou a 
reduzir para 58 meticais. É neste 

ponto, segundo fontes bancárias, que 

o BdM acusou o Standard Bank de 

“manipulação fraudulenta da taxa de 

câmbios”.

Ao que apurámos, o Standard Bank 

argumenta que foi o BdM que ma-

nipulou administrativamente a taxa 

de câmbio ao injectar entre Janeiro e 

Junho milhões de dólares no Merca-

do Cambial Interbancário. Boletins 

do BdM consultados pelo SAVA-
NA mostram que o banco central 

vendeu, de Janeiro à Março de 2021, 

USD103,03 milhões, um aumento de 

4,87% em comparação ao período de 

Outubro à Dezembro de 2020. 

Um análise mensal do banco Moza, 

a que o SAVANA teve acesso, ar-

gumenta que em Abril, pelo terceiro 

mês consecutivo, o metical apre-

ciou contra as principais divisas de 

transacção no país, considerando que 

a evolução é resultado do efeito com-

binado do aumento da taxa MIMO 

em Janeiro de 2021 (em 300 pontos 

base) e de uma postura mais inter-

ventiva por parte do BdM no MCI. 

Em termos acumulados, o metical 

observou uma apreciação de cerca 

de 23,11% contra o dólar, suprindo 

em quatro meses as perdas observa-

das no ano anterior. O dólar chegou 

a ser transaccionado a 53 meticais, o 

que permitiu a detentores de grandes 

quantidades de meticais aforrar em 

dólares na expectativa de os voltar a 

trocar quando o câmbio for mais fa-

vorável à moeda americana. A título 

de exemplo, quem trocou um milhão 

de meticais por dólares a 53 Mt. ar-

recadou USD18.867,90. Esta im-

portância trocada pelo dólar, actual-

mente a 65 meticais dá o montante 

de 1.226.415,00 meticais, um ganho 

de 22,64% numa operação cambial 

simples. 

Fontes próximas do processo conta-

ram igualmente ao SAVANA que 

com ataque ao coração do oil&gás, 

em Março, e a consequente decla-

ração de “força maior” pela Total, a 

companhia francesa, que tinha encai-

xado remessas do exterior importan-

tes para pagamentos a fornecedores 

na retoma iminente do projecto em 

Abril, suspendeu o processo, o que 

fez com que o Standard Bank ficas-

se com uma posição longa de moe-

da externa.  Para não violar o limite 

legal de reservas em moeda externa, 

o Standard Bank terá contactado 

o BdM para que comprasse, mas 

este terá feito ouvidos de mercador. 

Contudo, mais tarde, o BdM acusou 

o Standard Bank de manter reser-

vas longas em moeda externa, com 

o objectivo de manipular a taxa de 

câmbio.

Outras infracções  
O BdM afirma igualmente que o 

Standard Bank também realizou 

operações irregulares de derivativos 

financeiros para a cobertura de risco 

associado à flutuação cambial, envol-

vendo o director da banca corporati-

va e de investimentos como cliente, 

a não regularização dos termos de 

compromisso das exportações e a fal-

ta de entrega ao BdM de gravações 

nos prazos estipulados, em clara ac-

ção de obstrução à actividade de ins-

pecção.

A banco central refere que, “com vis-

ta a salvaguardar os interesses dos 

clientes e de outros interessados, bem 

como assegurar a estabilidade do 

sistema financeiro, os accionistas do 

Standard Bank Moçambique, S.A. 

estão a colaborar com o Banco de 

Moçambique, por forma a sanar as 

irregularidades acima mencionadas”.

O texto avança que foram elaboradas 

medidas de acompanhamento contí-

nuo que poderão ditar o levantamen-

to da suspensão ao Standard Bank, 

antes do prazo estipulado, mediante 

avaliação positiva dos resultados. 

“Tais medidas incluem, por par-

te dos accionistas, a apresentação 

e implementação de um plano de 

acção credível de remediação das ir-

regularidades e, por parte do Banco 

de Moçambique, a colocação de um 

inspector residente que irá assegurar 

a monitoria contínua do plano de ac-

ção”, diz ainda o texto. 

Reacção cautelosa 
Cerca de 24 horas após o comunica-

do do BdM, o Standard Bank reagiu 

com cautela às medidas sancionató-

rias impostas pelo regulador.

 “O Standard Bank informa aos seus 

clientes, parceiros e público em geral 

que, continuará a dialogar e a traba-

lhar com o Banco de Moçambique 

para esclarecer todas alegações sobre 

a sua suspensão do mercado cambial 

e salvaguardar os interesses dos clien-

tes e todas as partes interessadas”, 

reagiu o banco em comunicado, cuja 

cópia está em poder do SAVANA.

O Standard Bank lembra que as suas 

operações diárias não relacionadas 

com “este processo”, não estão afec-

tadas e “continuam a decorrer com 

normalidade”.

O banco assinalou igualmente que 

dispõe de um plano claro de conti-

nuidade de negócios, “tanto que já 

nomeou um Administrador Delega-

do interino, desde que este processo 

iniciou”.

O comunicado do Standard Bank 

não indica o nome do administrador 

delegado interino. Porém, tal como 

o SAVANA escreveu, trata-se de 

Gomezgani Neba, um malawiano, 

que ocupava a posição de director 

financeiro do banco. Habitualmente 

é Neba, um quadro muito respeitado 

internamente, que substituía Chuma, 

nas suas ausências. 

“O Standard Bank está comprometi-

do em fazer negócios de forma éti-

ca e responsável. Os seus processos 

de “governance” e conformidade são 

rigorosos, pois a sua reputação é um 

seu activo valioso”, aponta o comuni-

cado do banco.

O SB, tal como uma parte dos bancos 

a operar em Moçambique, tem como 

PCA não executivo, Tomás Salomão, 

um membro da Comissão Política do 

Partido Frelimo. Salomão está tam-

bém nas Cervejas de Moçambique e 

até 2019, também na Açucareira de 

Xinavane.

Processos de contravenção
No dia 12, o BdM anunciou a aber-

tura de “três processos de contraven-

ção” contra o Standard Bank e dois 

dos seus colaboradores.

A posição surge depois de, no dia 23 

de Junho, o banco central ter anun-

ciado a suspensão do Standard Bank 

no MCI. 

“Comunica-se às instituições partici-

pantes do MCI que o Standard Bank 

Moçambique SA, por suspensão de-

cidida pelo Banco de Moçambique, 

está interdito, com efeitos imediatos, 

de participar de todas as atividades 

do mercado cambial”, referiu em co-

municado.

Ignorada argumentação do 
SB
Na sequência da apreensão provocada 

pelas suas decisões sobre o Standard 

Bank, o BdM garantiu que o sistema 

financeiro continua “estável e sólido”.

“O Banco de Moçambique comuni-

ca ainda que as operações cambiais 

decorrem com normalidade e que o 

sistema financeiro, no geral, continua 

estável e sólido”, indicou em nota o 

regulador. 

Porém, os clientes do banco reagiram 

em pânico, fazendo notar que não 

estavam a conseguir movimentar as 

suas contas em moeda externa. Uma 

parte da elite nacional, funcionários 

das embaixadas e agências de coo-

peração internacional, têm os seus 

salários pagos em moeda externa via 

Standard Bank. 

Prevê-se que nos próximos dias se 

registe uma “fuga em massa” de clien-

tes que têm as suas contas em moeda 

externa, domiciliadas no Standard 

Bank, para outros bancos. Como a 

desgraça de uns é a felicidade de ou-

tros, os principais bancos da praça 

esperam melhorar significativamen-

te os seus resultados de 2021, dada a 

fatia do mercado em moeda externa 

que era detida pelo SB.

Não se sabe se o Standard vai recorrer 

da medida aplicada pelo banco cen-

tral, mas de uma fonte interna sou-

bemos que o SB elaborou um extenso 

documento de quase 200 páginas em 

resposta à “acusação” de 26 pontos 

feita pelo BdM. Na opinião recolhi-

da, “a sentença já estava traçada e a 

argumentação do banco não foi to-

mada em consideração”.

Por Francisco Carmona
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Analistas ouvidos pelo 

SAVANA, a propósito 

da chegada das tropas 

ruandesas e da iminen-

te entrada das forças militares 

da SADC, consideram que a via 

militar não resolve sozinha o 

problema, argumentando que é 

igualmente preciso combater a 

ideologia, focos de instrumen-

talização, questões de emprego, 

saúde e educação. Ou seja, fazer 

de tudo para que os jovens este-

jam ocupados. 

O pesquisador do Instituto de 
Estudos Económicos e Sociais 
(IESE), Sérgio Chichava, diz que 
depois de muitas reticências por 
parte do governo, quanto à vinda 
de tropas estrangeiras, nota com 
alguma satisfação a presença de 
uma missão militar estrangeira 
para ajudar no combate ao terro-
rismo. 
Diz não saber o que mudou para 
se admitir o apoio militar estran-
geiro, avançando que havia, da sua 
parte, consciência de que o nosso 
exército, por si só, não estava em 
condições de enfrentar aquela si-
tuação delicada sem apoio externo. 
É nessa perspectiva que considera 
importante a chegada das tropas 
ruandesas, que as descreve como 
sendo conhecidas pela sua disci-
plina, bravura aguerrida e o histó-
rico de estar envolvidas em vários 
conflitos, incluindo os de estabili-
zação do próprio Ruanda. 
“Se vão ser bem-sucedidas ou não 
isso é outra coisa e depende de vá-
rios factores e não apenas da bra-
vura, da sua capacidade de fazer o 
combate”, assinala Chichava, um 
dos investigadores do conflito de 
Cabo Delgado. 
Quanto ao adiamento da vinda, 
esta quinta-feira, da Força de Es-
tado em Alerta da SADC para 
apoiar Moçambique, por alegada 
falta de assinatura do respecti-
vo acordo, tal como foi avançado 

esta terça-feira pela imprensa sul-

-africana, Chichava aponta que a 

situação resulta da dificuldade de 

lidar com vários interlocutores. 

Tropas estrangeiras em Cabo Delgado

Via militar não resolve sozinha - analistas

Isso, prossegue, faz com que haja 

lentidão por parte da SADC, uma 

vez que se trata de vários países, 

prevalecendo vários pontos de 

vista, o que dificulta o alcance de 

consensos e estratégia para lidar 

com a situação bem como dos pro-

cedimentos da ajuda.

Negociar bilateralmente com 

Ruanda foi a coisa mais fácil no 

entender de Chichava.    

“São esses detalhes que fazem 

com que seja difícil articular com 

a SADC. Não que a SADC não 

esteja interessada em lidar com o 

conflito em Cabo Delgado, mas 

falta um acordo de como deve ser 

feita a estratégia e quem deve fa-

zer o quê, de onde virá o dinheiro”, 

anota. 

Faz todo o sentido, segundo Chi-

chava, que as tropas nacionais co-

mandem as operações, pese em-

bora se saiba que é um comando 

simbólico, pois os outros países 

têm melhor equipamento e estão 

muito bem capacitados, desconhe-

cendo, contudo, o terreno. 

As FDS, prossegue, devem ter um 

papel importante neste conflito, 

porque se forem subalternizadas, 

ignoradas ou marginalizadas pela 

sua contraparte estrangeira, o su-

cesso dessa missão também pode 

ser marginal. 

Recordou que uma das causas do 

fracasso da missão russa na sua 

passagem pelo Teatro Operacional 
Norte foi justamente a subalterni-
zação das FDS. 
Há outros pontos que carecem de 
aprimoramento no seio do exérci-
to moçambicano e que têm contri-
buído para o fracasso das missões, 
como é o caso da disciplina, trai-
ções e moral baixa. Disse ser im-
portante moralizar a tropa, porque 
é difícil estar a combater ao lado 
de uma força com boa logística, 
bem equipada e com bom salário 
face a um exército que ganha cerca 
de três mil meticais e mal equipa-
do, pois isso desestabiliza. 
Alerta que caso as carências do 
exército moçambicano não sejam 
devidamente acauteladas, há o ris-
co de a missão ruandesa regressar 
tal como a russa.   
É aqui onde Chichava enquadra 
o impasse da força da SADC, as-
sinalando que não está a ver um 
apoio logístico daquela tropa por 
longo tempo, pois ainda prevalece 
o debate sobre o dinheiro, com o 
agravante de a zona de conflito ser 
muito difícil.
Apesar de louvar uma intervenção 
militar para a situação de Cabo 
Delgado, o director do IESE en-
tende que a opção militar por si só 
não vai resolver todo este proble-
ma. 
Defende uma solução mista, em 
que se enfrenta o inimigo e procu-
ra-se alternativas de diálogo para a 
pacificação, e outra ainda para re-
solver os problemas de fundo para 
que a juventude não continue sen-
do aliciada pelos insurgentes para 
integrar as suas fileiras.  
Mas questiona a disponibilidade 
do executivo em dialogar, porque 
desde o primeiro momento disse 
desconhecer o inimigo e que se 
trata de indivíduos com objectivos 
não claros. 
É seu entender que o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, deve-

ria ter submetido este assunto ao 

parlamento e outras entidades do 

Estado. Na mesma linha está o 

Centro para a Democracia e De-

senvolvimento (CDD).

“Nem a Assembleia da República, 

órgão de soberania representativa 

de todos os moçambicanos, foi in-

formada sobre a vinda de militares 

estrangeiros para o norte do país”, 

assinalou o CDD, numa nota de 

análise, enfatizando que “até aqui 

não se sabe quanto tempo irá du-

rar a ‘ajuda’ (externa) na luta con-

tra o terrorismo e quem vai pagar 

a factura”.

No entanto, Chichava considera 

esta falta de comunicação como 

sendo um problema típico de de-

mocracias africanas, em que os 

presidentes têm super-poderes e 

que podem tomar decisões sem 

consultar as entidades competen-

tes. 

O presidencialismo, para o inves-

tigador, enfraquece a democracia 

com a agravante de a Constitui-

ção da República de Moçambique 

atribuir um excesso de prerrogati-

vas ao chefe de Estado.

Proteger interesses da 
Total 
João Feijó, pesquisador do Obser-

vatório do Meio Rural (OMR), 

entende que a aposta nas forças 

ruandesas pode ser parte de um 

plano do Presidente moçambicano 

de reactivar o projecto petrolífero 

da Total, cuja suspensão está a dei-

xar o governo em desespero. 

Feijó é defensor da resolução dos 

problemas profundos que estão 

por detrás da insurgência e não 

apenas da aposta na solução mi-

litar. 

O pesquisador da OMR tem-se 

notabilizado no estudo do confli-

to que desde 2017 devasta Cabo 

Delgado. 

Avança que o executivo não está 

a perceber o problema, porque na 

prática continua a oprimir aque-

les jovens que se sentem despro-

tegidos, ameaçados e reprimidos, 

quando andam de motos e no ga-

rimpo em Cabo Delgado. 

Apela para que o problema seja 

visto como sendo de Estado e não 

como um tabu e que esta seja uma 

nobre oportunidade de refazer o 

país, pois o problema de fundo de 

Cabo Delgado não é o extremismo 

islâmico, mas sim o sentimento de 

exclusão. 

Sublinhou que caso estas questões 

não sejam sanadas, mesmo que as 

missões estrangeiras logrem su-

cesso, logo à sua saída, as FDS vão 

voltar a ter mais problemas.  

É preciso, de acordo com o pesqui-

sador, saber governar e perceber 

que a solução militar é importante, 

mas não vai resolver o problema 

definitivamente, porque lá há as-

pectos que continuam latentes.  

Fez notar que Moçambique sem-

pre demostrou reticência quanto 

a uma intervenção do bloco re-

gional, o que é justificado pelo 

adiamento de reuniões da SADC, 

principalmente, depois da divul-

gação do plano de intervenção 

militar. 

A isso se junta a participação das 

delegações moçambicanas nos en-

contros regionais fora de portas 

visando debater o assunto.

Deste modo, considera que a in-

tervenção da força da SADC re-

sulta da pressão que os países da 

região fizeram a Moçambique. 

Por Argunaldo Nhampossa

Continuação na pág. 8

Espera-se que o contingente militar ruandês crie condições para a retoma das operações das Total em Afungi

Sérgio Chichava João Feijó
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A CORAL FLNG SA É UMA ENTIDADE DE OBJECTO ESPECÍFICO
CONSTITUÍDA PARA DESENVOLVER A OPERAÇÃO DA UNIDADE FLUTUANTE CORAL SUL FLNG.

Anúncio de Vaga
Assessor Fiscal Sénior

 

 

Objectivo da Função: 

Garantir que a Empresa opere em total conformidade com os regulamentos fiscais 
moçambicanos e ajudar a minimizar a exposição fiscal, através da implementação de 
estratégias que estejam em conformidade com as políticas e procedimentos da gestão 
interna.

Principais Responsabilidades:

Preparação e apresentação atempada e precisa dos documentos para as 
autoridades fiscais moçambicanas, relacionados com as obrigações fiscais 
regulares e qualquer outro pedido realizado pela empresa;
Preparar informações, conforme exigido, sob vários marcos contratuais ou legais 
como o Acordo de Acionistas e/ou outras partes interessadas;
Monitorar os desenvolvimentos legislativos e regulatórios e comunicar os efeitos 
de tais desenvolvimentos, criando estratégias para capitalizá-los;
Lidar com as diferentes auditorias internas e externas, garantindo o fornecimento 
atempado de informações, respostas/recursos a notificações e atendimento de 
solicitações das autoridades fiscais e aduaneiras;
Obtenção de autorizações de tratado de dupla tributação para fornecedores, para 
uma gestão eficaz;
Interpretação ad-hoc sobre questões tributárias, quando necessário;
Validar a estrutura tributária para contratos e facturas;
Assegurar o bom relacionamento com as autoridades fiscais.

Qualificações & Experiência:

Formação superior em Contabilidade ou área similar;
Experiência mínima de 5 anos em funções similares;
Especialização em TAX ou MBA em Finanças é preferencial;

Bons conhecimentos da Legislação Tributária Moçambicana;
Experiência em questões tributárias e conformidade;
Experiência em lidar com autoridades Tributárias, obtenção de licenças fiscais, 
processos de fiscalização, etc.;
Experiência na preparação e preenchimento de todos os formulários fiscais (por 
exemplo: imposto corporativo, IVA, IRPC, entre outros);
Conhecimento de sistema contabilístico, Local e IFRS;
Experiência no uso de SAP é preferencial.

Competências Necessárias: 

Proficiência em inglês escrito e falado;
Atitude pró-ativa e positiva;
Alto nível de responsabilidade;
Excelente capacidade de comunicação.

Local de Trabalho: 
O local de trabalho será em Maputo. 

Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV e carta de motivação, referindo 
a vaga em questão, até o dia 20 de Julho de 2021 para o seguinte           
E-mail: coral.selection@coralflng.com

Mas também olha para a existên-

cia de interesses estratégicos da vi-

zinha África do Sul para assumir 

o controlo marítimo da região que 

agora podem estar fragilizados 

pela aposta de Moçambique na 

força ruandesa. 

É seu entender que a África do 

Sul queria garantir a sua influência 

com o apoio da União Europeia 

para intervir na segurança da re-

gião. 

É desta forma que diz que se pode 

explicar a reacção de Pretória à 

vinda da tropa de Kigali, mas ga-

rante que em nada pode beliscar as 

relações de ambos os países, ten-

do em conta os interesses mútuos 

existentes.

É possível, segundo Feijó, que a 

força ruandesa entre na equação, 

através de um possível acordo en-

volvendo França e a Total, para 

garantir segurança do perímetro 

de DUAT daquela multinacional, 

criando um enclave. 

Tendo em conta as indicações de 

que a tropa de Kagame irá actuar 

no distrito de Palma, leva a crer que 

pode ter havido negociações para 

a extensão da área de segurança e 

que aquela tropa irá se responsa-

bilizar pela garantia de segurança, 

o que acaba saindo mais barato do 

que chamar a legião francesa para 

garantir a segurança. 

Para o académico, esta intervenção 

pode ser cómoda para todos inter-

venientes, porque se trata de uma 

solução africana que tranquiliza os 

restantes actores. 

É igualmente cómoda para os 

franceses que não terão que pres-

tar justificações ao seu parlamento, 

devido às eventuais mortes que 

possam ocorrer em Cabo Delgado, 

tendo em conta que não se trata de 

uma missão realizável de um dia 

para o outro. 

Demostrou algumas reservas 

quanto ao comando moçambicano 

das operações, tendo em conta as 

suas limitações e vulnerabilidade à 

corrupção, mas diz estar expectan-

te para ver como é que vai funcio-

nar essa correlação de forças. 

Criar oportunidades para 
os jovens
O sheik Saide Habibe é outro in-

vestigador que se ocupa do estudo 

da situação de Cabo Delgado, que 

ao nosso jornal congratulou a vin-

da das tropas ruandesas. 

Disse ser a materialização dos 

compromissos assumidos, quer 

com o PR nos encontros bilaterais 

que manteve o seu homólogo, bem 

como das deliberações da SADC 

em que abriram espaço para que 

Moçambique procurasse outros 

apoios. 

Considera a questão do terrorismo 

como uma ameaça não só ao nosso 

país como também à região, pelo 

que apelou aos países membros 

para manterem o foco naquilo que 

se propuseram fazer. 

Aliás, sublinhou que o terrorismo 

não pode ser combatido de forma 

isolada, é preciso formar alianças 

para que haja sucesso.

Fazendo valer a sua passagem 

pelas zonas de conflitos, Habibe 

comunga também da opinião de 

combinação de modelos para erra-

dicar o terrorismo. 

Isto passa por atacar os problemas 

de fundo que levam os jovens a 

deixar-se aliciar facilmente pelos 

grupos terroristas. 

Não restam dúvidas para o religio-

so que é preciso combater a ideo-

logia, focos de instrumentalização, 

questões de emprego, saúde e edu-

cação. Ou seja, fazer de tudo para 

que os jovens estejam ocupados. 

É neste quadro que diz que foi 

criada a Agência de Desenvol-

vimento Integrado do Norte 

(ADIN), há um ano, para respon-

der a estes problemas, mas defen-

de que é preciso que ela acelere o 

passo para responder aos desafios 

que são impostos. 

Lançou igualmente um olhar às 

zonas em conflito para apontar 

que o grosso delas estão abando-

nadas e que as populações que lá 

ficaram é porque não têm para 

onde ir.

Espera um maior entrosamento 

das forças coligadas para combater 

o terrorismo, proteger as popula-

ções e colocá-las em zonas seguras.

Continuação da pág. 6

Sheik Said Habibe

Tropas ruandesas prontas para actuar em Cabo Delgado
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O Ministério da Terra e Ambiente está desenvolvendo acções com vista 
a eventuais revisões da Política Nacional de Terras, onde, a Lei de Terras 
será certamente, o principal instrumento de regulação e orientação. 

A Lei 19/97 em vigor desde 1 de Outubro, que substituiu a Lei 6/79, “mostra 
a necessidade da sua revisão, de forma a adequá-la à nova conjuntura 
política, económica e social e garantir o acesso e a segurança de posse 
de terra, tanto dos camponeses moçambicanos, como dos investidores 
nacionais e estrangeiros”. Possivelmente, as mesmas razões assistem 
ao actual processo de revisão, desta vez, num âmbito mais alargado, 
denominado de política nacional.

A primeira questão a saber, é se a Lei de Terras está descontextualizada, 
ou existem omissões que impedem a prossecução de uma política e 
de estratégias de desenvolvimento, necessariamente de longo prazo. 
Não é evidente que exista uma política de desenvolvimento e políticas 

os mecanismos de implementação dessas estratégias. Contrariamente, 
há um vazio de concepção de modelos, de padrões e de objectivos de 
crescimento e desenvolvimento. Se assim é, qual será o enquadramento 
da política nacional de terras?

consensual que ela constitui um instrumento não desajustado às realidades 
actuais, podendo-se, no entanto, aprofundarem-se alguns aspectos. Estes 

contrários à letra e ao espírito da Lei, praticados por agentes do Estado 
ou pelo próprio Estado e por agentes económicos e sociais. Neste sentido, 

é necessário, fazer-se uma revisão da Lei. 

Ainda nesta perspectiva, depois da publicação da Lei de Terras 19/79, 
foi publicada o Decreto Nº 66/98 em 8 de Dezembro. Outras leis como 
a de Minas e dos Petróleos, necessitam ser compatibilizadas entre si, 
denotando-se em alguns artigos, a secundarização/subalternidade do uso 

Dos aspectos a considerar no actual debate sobre a revisão da Política 
Nacional de Terras, destacam-se os seguintes: 

descentralização dos poderes de decisão e monitorização/

(auscultação) e quais os critérios de ponderação pelos aspectos 

decisões discricionárias e autoritárias. Para que isso seja possível, 
seria necessário: (1) uma ampla campanha de difusão da Lei e 
de outras questões relacionadas com o uso e gestão dos recursos 
naturais, sobretudo ao nível local; (2) formação de agentes do 
Estado e da sociedade civil sobre a letra e o espírito das leis e 
regulamentos.

Considerando que a terra é um dos recursos presente sobretudo no 

necessidade de gestão integrada dos mesmos, sugere-se a formação 
de “agentes da natureza” que trabalharão com as comunidades, 
serão elementos de consulta para debates e decisões sobre os 
recursos naturais e poderão aconselhar os tribunais de defesa dos 
recursos naturas. 

Sugere-se a criação, formação e formalização dos “tribunais de 
defesa dos recursos naturais”, a nível de distrito e provincial, com 

Quanto às funções, pode-se enumerar: (1)  nos casos de deslocação 

económicas e sociais, e como assegurar que estas sejam conhecidas 
pelos interessados e aplicadas conforme as decisões; (2) monitorar 

desvios, falta de transparência e corrupção activa, e respectivas 

Destaque Rural nº 125

1 de Julho de 2021

CONTRIBUIÇÃO PARA O DEBATE DA REVISÃO 
DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

João Mosca

penalizações; (3) assessorar os centros de decisão, incluindo em 

É importante aprofundar os direitos inter-geracionais adquiridos, 
de sucessão, a defesa dos grupos de população mais vulneráveis 

o direito consuetudinário e a “lei moderna”.

A gestão e defesa dos recursos naturais deve possuir os seguintes 
princípios: (1) utilização sustentável (ambiente, qualidade e quantidade 
do recurso), independentemente de quem são os agentes económicos 
e sociais; (2) obrigação de valorização/enriquecimento dos recursos 
naturais concedidos para exploração; (3) defesa dos direitos do agente 
económico ou social em pleno direito de uso dos recurso natural; (4) 
assegurar os procedimentos de inicio de uso, transmissibilidade e venda 
do recurso terra, quando aplicável. A Lei deve conter estes aspectos.

É importante considerar que as comunidades não são realidades 
homogéneas. Possuem diferenciações que se desenvolveram 
historicamente e novas dinâmicas que introduzem diferentes 
posicionamentos e interesses políticos e económicos. O conceito 
de comunidade não deve ser somente de natureza administrativa e 
ideológica, mas também, como unidades orgânicas que possuem 
funcionalidades entre território, população, os diferentes recursos 

sustentável e competitivo. O sentido de posse existente sobre a terra, 
porque um bem individual/privado, deve ser alargado para a defesa 
e gestão integrada dos recursos naturais que, a médio e longo prazo, 
possuem funcionalidades indissolúveis.

as condições administrativas de transmissibilidade dos DUATs. Pode-

as condições económicas, existindo a monitorização por parte das 
instituições competentes do Estado. Em qualquer caso, os limites 

em função do aumento da população e de actividades económicas; em 
resumo, as cidades deveriam ter um plano de ordenamento e expansão.

No meio rural, o planeamento do território deverá constituir o marco geral 
de uso da terra nas suas diferentes utilizações, com uma perspectiva 
de muito longo prazo (pelo menos de entre vinte e cinquenta anos). 
Como não é possível o planeamento de todo o território nacional, as 

expansão urbana e actividades económicas (se possível por sectores 
de actividade).

Sugere-se que se discuta a questão da privatização da terra, 
salvaguardando os espaços para a defesa e segurança, reservas e 
parques naturais, reservas de terras para o aumento da população, 
transformação estrutural das economias e espaços de segurança viária, 
tráfego aéreo, entre outras. As condições de privatização devem ser 

terras em uso pela mesma empresa durante um determinado número 

transparência das contas e da actividade empresarial, composição da 
estrutura societária com nacionais efectivamente activos e com capital 
realizado, entre outras condições. A venda da terra, entre agentes 
económicos, apenas poderá ser possível sob decisão do Estado, 

vendedora da terra.

Finalmente, a concessão/ocupação, o uso e transmissão do uso 
dos recursos naturais deve ser, independentemente dos agentes 
económicos e sociais envolvidos, abordado de forma transparente e 
em respeito pela Lei. Os tribunais de defesa dos recursos naturais e o 
Estado, devem ser o garante da defesa da Lei. Tabus e ideologismos 
interesses políticos e económicos não deveriam factores de inquinação 
dos centros de decisão.
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A CORAL FLNG SA É UMA ENTIDADE DE OBJECTO ESPECÍFICO
CONSTITUÍDA PARA DESENVOLVER A OPERAÇÃO DA UNIDADE FLUTUANTE CORAL SUL FLNG.

Anúncio de Vaga
Gestor de Orçamento e Controlo de Custos

 

 

Objectivo da função

Reportando ao Coordenador de Orçamentos e Controlo de Custos.

Principais Responsabilidades

Demonstrar uma compreensão abrangente da interdependência dos custos;
Efectuar o lançamento de dados nos sistemas de orçamento da Empresa;
Trabalhar em estreita colaboração com os demais departamentos de custos, para 
preparar o Look Ahead Report mensal, e os relatórios de variações associados 
durante a Fase de Desenvolvimento;
Trabalhar em estreita colaboração com os titulares dos contratos e engenheiros de 
contratos para rever e monitorar os cálculos reais para os principais contratos; 
Assegurar a recolha, consolidação e revisão da análise e reporte mensal dos 
custos G&A. Informar os Gestores dos departamentos sobre a situação dos custos 
G&A e fornecer análises e revisões conforme necessário;
Fornecer e supervisionar a execução do orçamento e controlo de custos em 
relação às actividades de compra, como revisões de submissão de Contratos e 
verificação de pedido e requisição de compra;
Supervisionar a base de dados de registos, recolher e analisar informações de 
custos actuais e passados, identificar economias para melhorar os processos de 
planeamento e desempenho da empresa.

Qualificações e Experiência

Licenciatura em Contabilidade, Finanças ou áreas similares;
Mínimo 2 anos de experiência em Finanças / Controlo de Custos; 
Experiência no sector de Petróleo e Gás /Industria Extrativa será preferencial; 
Bons Conhecimentos da Estrutura dos Contratos Comercias;
Conhecimentos de Sistemas de Contabilidade Local GAAP e IFRS;

Experiência em Controlo de Orçamentos, previsão e relatórios de gestão; 
Conhecimentos de análise financeiras;
Experiência com o Software SAP (preferencial).

Competências

Proficiência na Língua Portuguesa e Inglesa (falado e escrito);
Proactividade e capacidade de trabalhar sob pressão;
Abordagem energética e prática;
Espírito de equipa e alto nível de responsabilidade;
Excelente comunicação.

Local de Trabalho:
Maputo. 

Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV e carta de motivação, referindo 
a vaga em questão, até o dia 20 de Julho de 2021 para o seguinte          
E-mail: coral.selection@coralflng.com   

  

A CORAL FLNG SA É UMA ENTIDADE DE OBJECTO ESPECÍFICO
CONSTITUÍDA PARA DESENVOLVER A OPERAÇÃO DA UNIDADE FLUTUANTE CORAL SUL FLNG.

Anúncio de Vaga
Supervisor de Armazém e Controlo de Stock

 

 

Objectivo da Função: 

Organizar a estratégia da empresa na área de precisão de stock e garantir um serviço 
ininterrupto do armazém, tendo em conta os interesse dos Departamentos de usuários 
finais.

Principais Responsabilidades:

Responsável pelos resultados e eficácia da optimização do Inventário do Stock de 
materiais pertencentes à empresa;
Reduzir os custos de serviço do Armazém;
Responsável pela melhoria dos serviços de armazém e desenvolvimento e 
introdução de novos sistemas, visando aumentar a sua eficácia;
Actuar como líder da equipa de stock, participar dos inventários físicos trimestrais 
e anuais, das mercadorias pertencentes à empresa;
Garantir que todas as movimentações de materiais sejam registadas e rastreadas 
no sistema SAP;
Responsável pela correcção das entradas de dados e pelo sistema de arquivo de 
documentos;
Apoiar o Superintendente de Gestão de Materiais Onshore na implementação do 
sistema SAP (Sistema de Gestão de Materiais);
Definir o sistema de armazenamento de materiais para os colaboradores, tendo 
em consideração os procedimentos de armazenamento de mercadorias, as 
melhores práticas de contagem e a facilidade de acesso ao material para recolha 
de encomendas;
Implementar e actualizar o sistema de gestão MRP;
Participar do desenvolvimento e realização de procedimentos para aumentar a 
eficácia das actividades do armazém e propor melhorias dos serviços.

Qualificações & Experiência:

Ensino Médio completo;
Experiência mínima de 5 anos em gestão de materiais, na Indústria de Petróleo e 
Gás;
Bons conhecimentos de Supply Chain Management.

Competências Necessárias: 

Proficiência em inglês escrito e falado;
Capacidade para trabalhar de forma independente;
Capacidade de gestão de tempo e estabelecer prioridades;
Conhecimento dos processos e procedimentos de Aquisição e Aplicação;
Habilidades proficientes para programas MS Office Suite;
Amplo conhecimento e proficiência com programas de gestão de materiais.
Demonstrar um compromisso pessoal com a Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 
respeitando regulamentos legais, políticas da empresa, utilizando os sistemas de 
gestão e de segurança da empresa;
Garantir que a política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa esteja 
incluída em todos os processos.

Local de Trabalho: 
Pemba. 

Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV e carta de motivação, referindo 
a vaga em questão, até o dia 20 de Julho de 2021 para o seguinte          
E-mail: coral.selection@coralflng.com
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Uma insurgência atribuída a 
elementos ligados ao extre-
mismo islâmico está a devas-
tar o norte de Moçambique, 

mesmo nas proximidades da África 

do Sul. A situação pode ter graves 

consequências para a África Austral. 

Põe em causa a estabilidade regional, 

poderá afectar outros países e piorar 

a situação de emergência que afecta 

o sector de energia na África do Sul. 

Isto torna a procura de uma solução 

ao mesmo tempo complexa e urgente.

Em menos de cinco anos, uma seita 

islâmica aparentemente local, mas fi-

liada ao estado islâmico, tem estado 

a evoluir na província setentrional de 

Cabo Delgado. Passou de um peque-

no grupo de jovens para uma força 

militar capaz de testar a capacida-

de das forças de defesa e segurança 

moçambicanas, de facto controlando 

um emirato com uma capital, a vila 

da Mocímboa da Praia, e obrigando 

gigantes petrolíferos como a Total 

e a Exxon a suspender os seus pro-

jectos de exploração de gás natural.

A decisão da Total de suspender 

as suas actividades surgiu depois 

dos insurgentes terem destruído e 

saqueado a vila de Palma, aterro-

rizando a população local durante 

10 dias. Tal como as coisas estão, o 

Governo de Moçambique está a 

enfrentar dificuldades em reverter 

o cenário, precisando, para isso, de 

uma significativa ajuda internacio-

nal. Os seus parceiros internacionais 

poderão ver-se obrigados a forçar 

Moçambique a salvar-se a si próprio. 
A situação de Moçambique constitui 
um problema de segurança regional e 
internacional. O estado islâmico já se 
encontra instalado na República De-
mocrática do Congo (RDC) através 
da sua célula da África Central, da 
qual os insurgentes em Moçambique 
são parte. Poderá prontamente assu-
mir enormes proporções na RDC e 
além, dado o caótico e frágil estado 
em que se encontra grande parte da 
região da África Central.
Contudo, não há razão para acreditar 
que a África do Sul esteja de algum 
modo imune, e que não existe uma 
potencial ameaça à segurança interna 
do país, resultante de cidadãos sul-
-africanos que façam parte do gru-
po ou que tenham contactos com o 
mesmo.  
O sudoeste do Oceano Índico faz 
parte de uma zona que está a ser alvo 
de uma crescente cobiça, onde gran-
des potências – China, França, Índia 
e Rússia – estão a procurar impor-se. 
Mercenários russos estiveram recen-
temente em Moçambique, e a Rússia 
tem estado a sobressair-se no Mar 
Vermelho e no Oceano Índico, ao 
mesmo tempo que procura interferir 
em Madagáscar. A Índia tem a sua 
presença garantida nas Maurícias e 
nas Seychelles. 
Uma grande parte do Canal de Mo-
çambique pertence à França, que pos-
sui um conjunto de ilhas espalhadas 
pela região, e que incluem Mayotte, 
um território francês. A França estará 
naturalmente preocupada em prote-
ger a segurança marítima e os seus 
territórios. 
A França, através da Total, está a 
tornar-se num produtor energéti-
co de referência, desde a Namíbia a 
Moçambique, passando pela África 
do Sul. Há uma nova política Indo-
-Pacífica cada vez mais assertiva por 
parte da França, que se manifesta 
numa crescente actividade militar e 
de cooperação em matéria de segu-
rança através de um novo eixo “Paris-
-Delhi-Canberra”.
As forças de defesa e segurança mo-
çambicanas já demonstraram a sua 
incapacidade – desprovidas que estão 
de meios para um serviço de inteli-
gência adequado e com a sua bem 
merecida reputação quanto à violação 
dos Direitos Humanos. Elas preci-
sam de um apoio sustentável, mais 
robusto do que as acções de treino 
que estão actualmente a ser minis-
tradas por especialistas dos Estados 
Unidos e de Portugal. 
O acordo do dia 23 de Junho, para 
o desdobramento de uma força de 
intervenção da SADC é o primeiro 
passo no sentido de uma cooperação 
regional em matéria de segurança. 
Mas o maior problema é político: a 
falta de vontade, por parte das elites 
no poder, de reconhecer a gravidade 
da crise e abordar as verdadeiras cau-
sas do conflito. Uma importante lição 
tirada de outras zonas de conflito é de 
que na ausência dessa vontade políti-
ca, o apoio militar externo tende a ser 
em vão ou funciona como catalisador 
da crise.

Solução adequada
Os parceiros internacionais de Mo-
çambique têm duas opções: uma 
solução adequada, e uma outra me-
nos satisfatória e potencialmente pe-
rigosa para a futuro do país a longo 
prazo. Em ambos os casos eles teriam 
de usar da sua influência, numa com-
binação coordenada de esforços bila-
terais e multilaterais para obrigar o 

Governo de Moçambique a entender 
melhor os perigos que o país corre e 
a necessidade da implementação de 
reformas. Embora de longe possa 
parecer que um sentimento de auto-
-preservação seria o caminho mais 
lógico, muitas vezes, elites nos países 
em conflito tendem a resistir fazer 
algo que julguem que as vai humilhar. 
De qualquer modo, a tendência é es-
tarem isoladas da miséria em que os 
seus povos vivem.  
A solução adequada seria uma abor-
dagem mais convencional e gradual 
no processo de reconstituição das 
forças de defesa e segurança, ao mes-
mo tempo que, com o apoio da co-
munidade internacional, vão sendo 
introduzidas medidas destinadas a 
reverter as várias desfuncionalidades 
sócio-económicas, impulsionar o de-
senvolvimento do país e isolar aqueles 
factores que alimentam a insurgência.
Por outro lado, seria necessário pres-
tar atenção sobre uma abordagem 
militar visando criar, à volta de Pal-
ma, o tipo de condições de segurança 
que a Total precisa para retomar as 
suas actividades.

Encorajar a elite
Esta segunda abordagem tem al-
gumas vantagens práticas. Criar e 
manter um perímetro, militarmente 
falando, seria um objectivo mais rea-
lista para forças de defesa e segurança 
tão desarticuladas como as moçambi-
canas. Seria um primeiro passo útil na 
aplicação de uma abordagem clássica 
de “nódoa de petróleo” para conter 
a insurgência, que consiste primeiro 
em controlar uma zona, desenvolvê-
-la e, a partir daí, expandir para outras 
zonas. O reatamento da produção de 
gás natural iria insuflar algum ar fres-
co nos pulmões fiscais de Moçambi-
que e daí tornar possíveis projectos de 
desenvolvimentos e de reformas.
O perigo é que as receitas daí resul-
tantes possam contribuir para piorar 
a crise. Só alguma riqueza resultante 
do gás é capaz de galvanizar a elite no 
poder. Na ausência de reformas signi-
ficativas, o aumento das receitas fis-
cais a partir de Cabo Delgado só po-
derá intensificar o instinto predador 
da elite e contribuir para outros abu-
sos, e como tal os programas seriam 
implementados através de canais que 
são corruptos, ineficazes e parte de 
uma presença do Estado já descredi-
bilizada aos olhos da população.  
O preço da inacção seria difícil de 
estimar, dada a fraca avaliação sobre 
a verdadeira capacidade dos insur-
gentes, os seus objectivos e natureza 
da sua ligação com o estado islâmico, 
que até ao que se sabe, não vai para 
além da publicitação dos vídeos dos 
insurgentes nos seus meios de comu-
nicação. 
Dados disponíveis indicam que os 
insurgentes consistem fundamental-
mente de elementos locais envolvi-
dos numa luta local. Mas dado o seu 
crescimento meteórico e vantagem 
sobre as forças de defesa e seguran-
ça, é razoável assumir que a filiação 
do grupo ao estado islâmico passe de 
simbólico para material.   
Tendo perdido o seu “califado”, o mo-
dus operandi do estado islâmico pas-
sou agora para a incorporação e ex-
pansão de insurgências de inspiração 
islâmica em qualquer parte do mun-
do. Permitir que isto aconteça em 
Moçambique só poderá contribuir 
para que a violência se espalhe para 
muito mais do que Cabo Delgado.   
*De Baissac é CEO da firma de análise 

de risco Eunomix. 

Violência em Moçambique ameaça estabilidade regional
Por Claude De Baissac*
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Pouco mais de 70 mor-

tos, 1.354 detidos, in-

cluindo 12 indivíduos 

identificados como 

cabecilhas das escaramuças 

e biliões de randes em prejuí-

zos, é o rescaldo, pelo menos 

até esta quarta-feira, da vio-

lência que abala a África do 

Sul, desde a prisão de Jacob 

Inteligência sul-africana suspeita que próximos de Zuma encabeçaram a violência

Antigo SG do ANC investigado
Zuma, antigo chefe de Esta-

do, ocorrido no passado dia 8 

de Julho.

Na sua edição desta quarta-

-feira, o jornal sul-africano, 

Daily Maverick, escreve que os 

serviços da inteligência crimi-

nal sul-africana indicam que 

a violência foi instigada por 

um grupo de 12 pessoas, ora 

identificadas, através das redes 

sociais, mas que depois perde-

ram o controlo da situação.

O jornal escreve que no pri-

meiro dia dos protestos foram 

queimados 35 camiões de car-

ga diversa na Estrada Nacio-

nal Número 3, a via que liga 

a cidade portuária de Durban, 

em KwaZulu-Natal, e a pro-

víncia de Gauteng, que inclui 

as cidades de Johannesburg e 

Pretória. 

Segundo a secreta sul-africa-

na, citada pelo Daily Maveri-

ck, o objectivo do grupo era de 

cortar o abastecimento logísti-

co em termos de combustíveis, 

matérias-primas e alimentos 

ao principal centro económico 

do país.    

Contudo, avança a fonte, o 

grupo que convocou a insur-

reição e sabotagens não teve 

o controlo da situação e as 

manifestações acabaram desa-

guando na anarquia e violência 

total.      

Segundo o jornal, a desobe-

diência civil foi planificada 

por agentes de inteligência e 

outros quadros leais ao antigo 

presidente, ora preso no Cen-

tro Correcional de Estcourt.

De acordo com o jornal, para 

além do próprio Jacob Zuma, 

os serviços de inteligência 

criminal estão a investigar o 

suspenso secretário-geral do 

Congresso Nacional Africano 

(ANC), Ace Magashule e o 

ex-chefe de operações espe-

ciais Thulani "Silence" Dlomo.

Militares nas ruas
Para conter a violência, o go-

verno sul-africano anunciou, 

ainda nesta quarta-feira, o 

destacamento de 25 mil mili-

tares da Força de Defesa Na-

cional da África do Sul para 

patrulhar as ruas das princi-

pais cidades das províncias de 

KwaZulu-Natal e Gauteng, 

centros da violência popular.

No princípio da noite desta 

quarta-feira, as autoridades 

sul-africanas indicavam que 

tinham a situação controlada 

em Gauteng, mas o mesmo 

não acontecia em KwaZulu-

-Natal onde os saques conti-

nuavam.

Segundo o presidente do mu-

nicípio de Durban, a violência 

provou prejuízos na ordem de 

15 biliões de randes à terceira 

maior cidade sul-africana.

Embora a campanha de sa-

que pareça orgânica e sem 

liderança, um documento de 

inteligência visto pelo Daily 

Maverick diz que os organi-

zadores podem ter trabalhado 

com vereadores descontentes e 

outros líderes locais do ANC. 

KwaZulu-Natal é a mais divi-

dida das províncias do ANC. 

Nem o governador de Kwa-

Zulu-Natal, Sihle Zikalala, 

nem o presidente do municí-

pio de Durban condenaram 

o caos. Os dois políticos já 

vieram ao público condenar a 

prisão de Zuma e advogam o 

perdão presidencial ao antigo 

estadista.

O jornal frisa que relatos de 

media social usados pela cha-

mada facção de Transformação 

Económica Radical (RET) do 

ANC estão a aplaudir a vio-

lência e continuam a publicar 

posts exigindo a libertação de 

Zuma. 

Frisa que um dos cartões so-

ciais mostra o anúncio anteci-

pado de uma marcha “Rampa-

hosa deve cair” em 30 de Julho.

Na semana passada, a direcção 

do ANC suspendeu o porta-

-voz do RET, Carl Niehaus, o 

líder do Mpumalanga Michael 

Ngrayi Ngwenya e na quarta-

-feira suspendeu o político 

renegado do Cabo Oriental, 

Andile Lungisa.

Para uma população de 59,67 

milhões de pessoas, a África 

do Sul tem 100,6 milhões de 

conexões móveis - as pessoas 

têm vários cartões SIM.

Já são 38,19 milhões de uti-

lizadores de internet no país, 

de acordo com o Ornico SA 

Social Media Landscape Re-

port, divulgado em Junho, e 25 

milhões deles são utilizadores 

activos de redes sociais.

Portanto não, é surpresa que 

os protestos e saques provavel-

mente tenham sido organiza-

dos nas redes socais.

Ace Magashule, ex. secretário-geral do ANC; Jacob Zuma e Thulani Dlomo, ex-
chefe de operações especiais, na mira dos serviços secretos sul-africanos 
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Contrastando com o aumento de produção da castanha de caju 

Classificado como prepon-
derante para o desenvolvi-
mento económico do país, 
na medida em que é fonte 

de rendimento para 1,4 milhões de 
famílias rurais, e uma importante 
fonte de divisas, o sector de caju 
está, nos últimos quatro anos, a pas-
sar por momentos conturbados.

As dificuldades centram-se no sec-

tor da indústria de processamento, 

onde várias unidades produtivas es-

tão a paralisar actividades e lançan-

do milhares de trabalhadores para o 

desemprego.

Ao SAVANA, o vice-presidente da 

Associação dos Industriais de Caju 

(AICAJU), Gonçalo Correia, contou 

que, de um total de 17 fábricas de 

processamento de castanha de caju 

que existiam no país em 2015, hoje, 

funcionam apenas quatro fábricas, no 

meio de grandes dificuldades.

O encerramento das 13 fábricas lan-

çou para o desemprego mais de 10 

mil pessoas.

Gonçalo Correia frisa que, nos últi-

mos três/quatro anos, o sector vive 

uma crise derivada de factores do 

mercado que culminaram com o 

desajuste dos preços praticados em 

Moçambique e no mercado interna-

em torno das 150 mil toneladas, mas 

a indústria não irá processar acima de 

30 mil toneladas.       

O economista, António Soto, aponta 

políticas inadequadas, falta de aplica-

ção apropriada da Lei e de um sector 

invadido por piratas.

Diz que no subsector de caju, o Es-

tado perdeu a capacidade de impor a 

Lei, e isto acontece numa conjuntura 

internacional que foi desfavorável, 

pois os preços internacionais caíram 

abruptamente em dois anos seguidos 

e não houve capacidade financeira e 

de resposta interna para suportar es-

tas unidades.

Virar da página 
A fim de apagar a chama negra que 

paira em torno deste sector, o Minis-

tério da Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural (MADER), através do 

recém-criado Instituto de Amêndoas 

de Moçambique (IAM) anunciou a 

busca de alternativas.

Dentre várias reformas consta a re-

visão da Lei de Caju ora em vigor há 

22 anos que, segundo Celso Correia, 

ministro da Agricultura e Desen-

volvimento Rural, está desajustada à 

realidade actual.    

Segundo Correia, esta revisão visa 

tornar a comercialização e a expor-

tação da castanha de caju processada, 

um factor fundamental no aumento 

de postos de trabalho e de renda das 

famílias rurais.

Além de ser fonte de renda para cer-

ca de 1,4 milhões de famílias rurais, o 

subsector de caju é fonte de emprego 

para 20 mil pessoas e representa 20% 

do volume nacional de exportação 

agrícola.

Dentre várias reformas, a Lei de 

caju tenciona introduzir o pre-

ço mínimo de compra da castanha 

bruta ao produtor definido anual-

mente pelo Conselho de Ministros 

sob proposta do comité de caju.

Com a revisão, o processador indus-

trial pode também exportar a casta-

nha de caju em bruto, do excedente 

para o processamento industrial, e a 

exportação da castanha vai ocorrer 

depois de abastecimento das neces-

sidades anuais da indústria nacional.

Sobre a taxa de sobrevalorização, a 

proposta da nova Lei define que a 

exportação da castanha de caju em 

bruto fica sujeita a uma taxa de 22%, 

enquanto a exportação da amêndoa 

com o processamento final está isen-

ta da taxa de sobrevalorização.

No mesmo capítulo, a Lei define so-

bretaxas de 15% para a exportação da 

amêndoa da castanha de caju com 

película e 5% para a exportação da 

amêndoa da castanha de caju despe-

liculada.

Sobre o assunto, Gonçalo Correia 

entende que, para se resgatar as uni-

dades produtivas, ora encerradas, é 

preciso criar-se condições para que 

esta Lei dê prioridade e proteja, de 

facto, a indústria de caju.

Não concorda com a introdução da 

sobretaxa de 5% na exportação da 

amêndoa da castanha de caju des-

peliculada, porque, no seu entender, 

vai sufocar ainda mais um sector que 

está completamente debilitado e fra-

gilizado. 

que era o maior processador e expor-

tador de caju a nível mundial.

No espaço de cinco campanhas, a 

produção aumentou em cerca de 

72,3%, o que perfaz um aumento 

médio anual de 14,5%.

O IAM explica que contribuem para 

esse aumento da produção as ac-

ções levadas a cabo na pulverização 

de cajueiros, o que influenciou na 

melhoria da qualidade da castanha 

de caju produzida; a produção de 

4,22 milhões de mudas e o plantio 

de cerca de 2,16 milhões de mudas; 

limpeza de 10,5 milhões e podados, 

1,9 milhões de cajueiros bem como 

o controle de doenças que beneficiou 

cerca de seis milhões de cajueiros que 

se traduziu em 71,500 toneladas de 

castanhas de boa qualidade.

A nível espacial, exceptuando a pro-

víncia do Tete, a produção de caju 

encontra-se patente em todo país, 

constituindo destaque o facto de as 

províncias de Nampula e de Cabo 

Delgado absorverem cerca de 2/3 do 

total da produção nacional.

Na campanha 2020/21 a castanha de 

caju foi transaccionada ao preço mé-

dio de 40 Mt/kg, contra 43,64 Mt/

Kg na campanha 2019/2020. 

Em termos de volume de exporta-

ções globais (castanha e amêndoa) 

Por Raul Senda 

Além da implementação da Lei, diz 

que é importante que o Governo crie 

incentivos financeiros que possam 

resgatar a indústria que se encontra 

completamente sufocada. Para tal, 

continua, é preciso que os parceiros 

de cooperação também compreen-

dam as necessidades de o Governo 

acudir o sector.            

Por seu turno, António Soto recorda 

que há uma margem enorme entre 

a criação de uma Lei e a sua imple-

mentação prática.

Explica que, para que os objectivos 

da Lei sejam materializados, é ne-

cessário que o Governo seja rigoroso 

na implementação da mesma, o que, 

muitas vezes, não acontece. 

Acrescenta ser também necessário 

que o Governo crie instrumentos fi-

nanceiros que possam repor a capaci-

dade operacional das fábricas defici-

tárias. Estes instrumentos devem ser 

acompanhados da criação do Fundo 

do Fomento da castanha de caju.

No seu entender, se isso acontecer, 

mais de 10 mil postos de trabalho, 

ora perdidos, podem ser recuperados 

nos próximos cinco anos.

Enquanto a indústria de processa-

mento passa por momentos contur-

bados, onde reduziu o número de fá-

bricas de processamento de 17 para 

quatro, culminando com a queda dos 

níveis de processamento de 60 mil 

para 30 mil toneladas de castanha de 

caju; o contrário regista-se na com-

ponente de produção.

Dados do IAM indicam que a pro-

dução do caju regista um crescimento 

assinalável nas últimas cinco campa-

nhas, passando de 81,240 toneladas 

em 2014/5 para 150 mil  toneladas 

em 2020/21. 

Contudo, este nível ainda está abaixo 

do volume máximo que o País re-

gistou em 1974, que foi de cerca de 

213,400 toneladas, numa altura em 

erando ainda que o país se encontra 

apenas no princípio da terceira vaga, 

que se prevê que seja mais severa. 

As autoridades de saúde contacta-

das pelo SAVANA explicaram que 

o cenário em que o país se encon-

tra é preocupante, principalmente 

na cidade de Maputo, que apresenta 

cenários mais dramáticos, havendo 

necessidade de se adoptar medidas 

capazes de contornar o rumo que se 

está a seguir. 

Advertiram, no entanto, que é difícil 

prever o futuro não sabendo se o agra-

vamento da situação sanitária poderá 

propiciar a implementação da medici-

na de catástrofe. 

Porém, destacaram que ela só seria 

implementada como último recurso, 

defendendo a necessidade de se con-

tinuar a investir na componente pre-

venção para que se consiga travar a 

rápida evolução de casos. 

“Cidade de Maputo 
epicentro da Covid-19”
A Directora Municipal de Saúde na 

Autarquia de Maputo, Bélia Cherin-

da, explicou ao jornal que a cidade de 

Maputo se encontra, neste momento, 

numa situação difícil e preocupante, 

em virtude dos números verificados 

diariamente, acompanhados por al-

guns desmandos verificados no cum-

primento de medidas de prevenção. 

A fonte referiu que a situação torna-

se mais preocupante uma vez que 

estes números, que confirmam a ter-

ceira vaga de infecções no país, estão 

a ocorrer com a eclosão da variante 

Delta (reportada pela primeira vez na 

Índia) “que é mais transmissível e mais 

letal”. 

Cherinda referiu que a cidade de Ma-

puto, “a capital do país, recebe pessoas 

a todo tempo mais do que as outras 

províncias, criando aglomerados que 

se agravam principalmente com a 

variante Delta”. 

“As pessoas estão a relaxar no cumpri-

mento de medidas. Notámos que há 

focos de desobediência e as pessoas 

não cumprem com o recolher obrig-

atório, não respeitam as medidas nos 

mercados e nos transportes públicos”, 

lamentou. 

Este cenário agrava ainda mais o 

cenário em que a cidade de Maputo se 

encontra, referiu a fonte. 

Observa que este agravamento não se 

encontra apenas nos aspectos acima 

descritos, mas são extensivos a outras 

questões. 

“Há pessoas com tosse, resfriados 

e vão trabalhar e quando são sub-

metidas a testes, vemos que o teste é 

positivo. Isto porque, muitas vezes, as 

pessoas só desenvolvem esses sinto-

mas. Quando isso acontece as pessoas 

acabam contaminando os colegas e 

outras pessoas, agravando ainda mais 

o cenário”, disse. 

A fonte explicou que até esta terça-

feira, dos 372 casos de internados, a 

cidade de Maputo contribuía com 

259 casos, números que fazem soar os 

alarmes. 

Estes números significam, acrescen-

tou, que a capital do país tem um 

registo de 69.6% de todos casos de in-

ternamento no país, o que, conforme 

explicou, é preocupante, sobretudo, 

quando se observa que os centros de 

isolamento e atendimento tendem a 

receber muitos internamentos, o cria 

um desequilíbrio com a capacidade de 

atendimento. 

A fonte lamentou ainda que entre os 

16.658 casos activos, observados até 

esta terça-feira em todo país, 9086 

eram referentes a pacientes na cidade 

de Maputo. 

Considerando essas questões, Cherin-

da explica que o futuro torna-se incer-

to, não se prevendo se a situação sani-

tária poderá obrigar a que se adoptem 

medidas mais severas e “indesejáveis”.

“Não sabemos o que vai ocorrer daqui 

para frente, poderemos ter esse cenário 

em que se administra a medicina de 

catástrofe, mas, se implementarmos as 

medidas, podemos quebrar esse ciclo 

assim como conseguimos nas anteri-

ores vagas”, disse. 

No mesmo sentido, num breve contac-

to com o SAVANA, nesta terça-feira, 

a Directora Nacional de Saúde, Rosa 

Marlene, notou que “não podemos 

prever o que vai acontecer amanhã”. 

Essas medidas, medicina de catástrofe, 

continuou, são tomadas como último 

recurso e apelou para a necessidade de 

se evitar esse cenário e que se paute 

pelo cumprimento de medidas pre-

ventivas. 

De acordo com as autoridades de 

Saúde, Moçambique está a enfrentar 

a terceira vaga da Covid-19, desde 

Junho do corrente ano. 

Como os especialistas previram, a 

terceira vaga tem se mostrado mais 

agressiva, ocorrendo uma aceleração 

no número de infecções, hospitali-

zações e mortes. 

De acordo, com Armindo Tiago, Min-

istro da Saúde, na anterior semana, a 

situação que se viveu nos primeiros 

dias, acima descritos, foi mais grave 

que aquela verificada no início do mês 

de Janeiro, quando decorria o pico da 

segunda vaga de infecções. 

O país actualmente tem 419 interna-

dos, e atingiu e ultrapassou, nesta ter-

ça-feira, as mil mortes por Covid-19, 

desde a eclosão da doença em Março 

de 2020. 

“Capacidade de resposta”
Segundo dados disponibilizados pela 

Directora Municipal de Saúde da ci-

dade de Maputo, Bélia Cherinda, dos 

1.520 profissionais de saúde existentes 

nos sete distritos municipais da au-

tarquia de Maputo, pelo menos 245 

já foram infectados pela pandemia da 

Covid-19, sendo que 220 estão recu-

perados e 28 continuam como casos 

activos. Cherinda explicou que no 

distrito municipal Ka Mpfumo, 15 

profissionais de saúde contraíram a 

Covid-19”. 

Este número de casos activos, ape-

sar de não ser especificado, afecta 

em grande parte os profissionais dos 

Números de internamentos 
preocupam autoridades de Saúde

Cidade de Maputo

Por Elias Nhaca

Indústria de processamento em queda

Directora Municipal de Saúde da Cidade de Maputo - Bélia Cherinda

Rosa Marlene - Directora Nacional de Saúde Pública

... Governo procura alternativas para salvar o sector 

cional agudizado por falta de instru-

mentos regulatórios, ao nível interno, 

que mitigasse os efeitos da oscilação 

dos preços no mercado.

Explica que os grandes problemas do 

sector de caju que, no fim, acabam 

sufocando os industriais, é a dispari-

dade entre os preços da matéria-pri-

ma e da amêndoa que é o produto 

final da indústria moçambicana.

Para Gonçalo Correia, isso tem a ver 

com o tipo de mercado e, acima de 

tudo, das commodities que estão em 

constante mutação.

“Ao contrário de outros países que 

concorrem com Moçambique na ex-

portação da castanha de caju, quando 

o mercado internacional começou a 

reagir mal, tomaram medidas para 

proteger a indústria local. No caso 

concreto de Moçambique, isso não 

aconteceu e as consequências são as 

que reportamos. Encerramento de 

fábricas e perca de postos de traba-

lho”, elucidou.

Por exemplo, conta a fonte que, na 

presente campanha, a produção gira 

na campanha 2020/21 a receita bruta 

atingiu USD 94 milhões contra USD 

114 milhões da campanha 2017/18. 

Segundo o IAM, o comportamen-

to do preço doméstico como das 

receitas de exportação foi determi-

nado pela conjuntura internacional, 

derivado do aumento da oferta da 

castanha, paralisação de fábricas de 

processamento no Vietname e India 

(principais produtores a par da Costa 

do Marfim) e elevadas quantidades 

de stock de matéria-prima no mer-

cado internacional.

Igualmente, a situação de preços 

baixos influenciou a retenção da cas-

tanha por parte dos produtores na-

cionais.

A comercialização da castanha de 

caju também foi constrangida pela 

omissão de informação por parte de 

comerciantes, relação das quantida-

des de castanha adquiridas e o seu 

destino bem como o fenómeno de 

exportação ilegal da castanha bruta.

As autoridades de saúde 
continuam preocupadas 
com a rápida evolução 
de casos positivos da Co-

vid-19, óbitos e internamentos, no 
país e, principalmente, na cidade 
de Maputo, que é o epicentro da 
epidemia. Em cima do fecho desta 
edição, era anunciada uma comu-
nicação à Nação do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, no qua-
dro da Covid-19. Habitualmente, 
a comunicação é feita mensalmen-
te, mas desta vez será duas sema-
nas após a última, o que sugere a 
gravidade da situação e a iminên-
cia de medidas drásticas.

Isto porque a capital do país con-

stitui o ponto geográfico que pos-

sui os maiores índices de contágio, 

óbitos e internamentos, gerando 

um cenário em que a capacidade 

de resposta fica fragilizada pela de-

manda de pacientes que se socor-

rem junto das unidades sanitárias. 

Até esta quarta-feira, por exem-

plo, em Moçambique haviam sido 

internados, desde o princípio da 

pandemia, 4.569 pacientes, sendo 

que deste número 3.259 são doen-

tes na cidade de Maputo, e dos ac-

tuais 419 pacientes que até à data 

em análise estavam internados; 285 

estavam também na cidade de Ma-

puto. 

E não só, entre quinta-feira, 08 do 

corrente mês, até esta quarta-feira 

(14), em que foram notificados 

9.944 novos casos, 99 mortes e 453 

novos internamentos, a cidade de 

Maputo respondia por 4 991 in-

fecções, 64 mortes e 319 interna-

mentos. 

Estes dados deparam-se com um 

cenário em que a capacidade de 

resposta para os internamentos na 

região do Grande Maputo é de 510 

camas, nos centros de isolamento 

públicos é onde se tem actual-

mente, pelo menos 28 profissionais 

de saúde infectados pela Covid-19 

a nível da cidade de Maputo. 

Os alertas sobem de tom porque 

o país se encontra no princípio da 

terceira vaga, numa altura em que, 

somente na anterior semana, ver-

ificaram-se mais de 10 mil casos, 

número similar ao verificado no 

pico da segunda vaga. 

Este cenário voltou a levantar de-

bate que se evidenciou no pico da 

segunda vaga, no qual se centrava 

na possibilidade de se implemen-

tar a medicina de catástrofe (pri-

orizar os pacientes internados que 

têm mais chances de recuperar da 

doença), caso a demanda de pa-

cientes asfixiasse as capacidades de 

resposta do Sistema Nacional de 

Saúde. 

Esta medida surge como previsão, 

numa altura em que os números 

reportados são alarmantes, consid-

O sector da indústria de processamento da castanha de caju está em crise e mais de 10 mil empregos foram perdidos

Gonçalo Correia, AICAJU

António Soto, economista 

Celso Correia, MADER 

laboratórios, o que agrava o défice, 

num cenário em que os Recursos 

Humanos, também são escassos. 

De acordo com Luísa Panguene, 

Directora Nacional de Assistência 

Médica, aquando da abertura do 

Centro de isolamento de Mava-

lane, na anterior semana, o Gran-

de Maputo dispõe de 320 camas 

no centro de isolamento de Mava-

lane, 100 no centro de isolamento 

da Polana Caniço, 40 no centro 

transitório do Hospital Central de 

Maputo e, ainda, 50 na província 

de Maputo.

A Directora Nacional de Saúde, 

Rosa Marlene, destacou ao jornal 

que existem, todavia, 1.555 camas 

extras, mas atendendo o número 

de internamentos que são verifica-

dos, especialistas consideram que 

podem não ser suficientes. 

Bélia Cherinda lembrou que a 

cidade de Maputo identificou o 

Hospital Central de Maputo, o 

Centro de Saúde da Polana Can-

iço, o Hospital de Mavalane e cen-

tros transitórios como Centros de 

Saúde do Xipamanine e Chaman-

culo para acolher pacientes com 

Covid-19 . 

“Reforçar as medidas pre-
ventivas”
As autoridades de saúde referem 

que não se deve vergar na missão 

de sensibilizar os diversos acto-

res do estado moçambicano para 

manterem a disciplina no cumpri-

mento de medidas preventivas. 

Bélia Cherinda explica que os as-

pectos que precisam ser concerta-

dos dizem respeito à necessidade 

de aumentar as frotas de trans-

porte para permitir que haja um 

alívio nas enchentes que se têm 

verificado e, ao mesmo tempo, 

impor a questão da rotatividade, 

que, conforme entende, foi aban-

donada. 

“O Município, reúne-se uma vez 

por semana, no Comité Operativo 

de Emergência de Saúde Pública, 

para reflectir e encontrar soluções 

referentes ao diagnóstico, estraté-

gias de contenção de risco” disse. 

Na actualização desta segunda-

feira, as autoridades de saúde 

mostraram preocupação com o 

rápido incremento de novos ca-

sos. Somente na anterior semana, 

notificou-se 10.404 novos casos 

contra 5.010 referentes à semana 

antecedente, o que significa um 

incremento de 5.394 novos casos, 

o correspondente a um aumento 

em 107.7%. 

Na cidade de Maputo foram vaci-

nadas pelo menos 44.511 pessoas, 

aquando da administração da 

primeira dose da vacina  covishield, 

e até esta terça-feira foram vaci-

nadas 72% das pessoas abrangidas 

pelo primeiro processo de vaci-

nação. 
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COMO ESTÁ CABO DELGADO?
WEBINAR 12: PAPÉIS DAS MULHERES

EM CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA

No passado dia 1 de Julho realizou-se o 12º webinar da série “Como está Cabo 
Delgado?” sobre o tema “Papéis das mulheres em contextos de violência”, con-
tando com as intervenções de Graça Machel, Conceição Osório, Egna Sedumo, 
João Feijó e a moderação de Marta Licuco.

1. TENDÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES
Não obstante o aumento do número de jovens mulheres activistas com discur-
sos mais progressistas, questionando a subalternidade das mulheres na socie-
dade, no Norte de Moçambique, assim como noutras partes do país, assiste-se 
a diversas tendências de limitação de direitos das mulheres, por exemplo ao 
nível de:
- Negação de direito ao ensino. Uma vez que grupos violentos tendem a ser 
particularmente incisivos no controlo do comportamento das mulheres;
- Discursos discriminatórios contra as mulheres,
limitando o respectivo papel na sociedade, entrando por vezes em choque com 
direitos dos cidadãos, consagrados na Constituição de Moçambique;
- Conformação com a violência doméstica e sexual, por vezes com uma 
certa cumplicidade do Estado, expressa, por exemplo, nas tentativas de abafar 
fenómenos de assédio sexual a mulheres em instituições militares;
- Casamentos prematuros e ausência de planeamento familiar, inclu-
sivamente em zonas periurbanas do Norte de Moçambique. Elevadas taxas 
de fecundidade são explicadas com recurso a motivos religiosos, de forma 

a laicidade do Estado;
- Apologia da poligamia: apesar de constituir uma prática abandonada em 
muitos locais, na imprensa, nas redes socais ou em locais de culto, a poligamia 
é apresentada por líderes religiosos como uma forma de protecção feminina 
por parte do poder masculino.

Deparamo-nos com a força de preceitos que legitimam estes fenómenos com 
fundamento em ordens divinas que os autorizam e estimulam. Assiste-se à 
recorrência a fontes primárias do saber religioso em que a laicidade do Estado 
e os dispositivos legais que suportam os direitos humanos são constantemente 

-
er à pobreza, ao desemprego, à ausência de expectativas no futuro, dando 
origem a que se construam elementos de coesão religiosa que se substituem 

2. AGRAVAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DU-
RANTE O CONFLITO

-
evados índices de violência contra civis. Pesquisas realizadas em torno do con-

ser vítimas de:
- Insegurança alimentar, em virtude do abandono de zonas produtivas, de 

armazéns alimentares;
- Destruição e roubo de património, desencadeado pelos machababos, 
assistindo-se, após os ataques e de acordo com os relatos, à continuação de 
saques por parte de populações locais, mas também por parte de agentes das 
forças de defesa e segurança (FDS);
- Agressões físicas e assassinatos, sendo os episódios mais violentos da 
responsabilidade dos machababos. De acordo com os relatos, mulheres locais 
foram também vítimas do excesso de zelo de agentes das forças de defesa e 

rebeldes;
- Sequestros de milhares de jovens adolescentes, desestruturando as 
famílias e o tecido social. Os raptos têm como objectivo a constituição de 

-
forço de guerrilha;
- Violações sexuais, em resultado de casamentos forçados, não deix-
ando de existir relatos de agressões protagonizadas por jovens soldados das 
FDS, demasiado jovens, imaturos e psicologicamente despreparados para o 
combate;
- Negação do acesso à justiça, não só em virtude da ausência das insti-
tuições e dos agentes do Estado no terreno (eles próprios conscientes de 
constituírem as principais vítimas dos insurgentes e, portanto, também em 
fuga), mas também pelo facto de, muitas vezes, os agres-sores constituírem 
elementos das FDS, precisamente aqueles que teriam a missão de garantir a 
protecção e a segurança dos cidadãos;
- Injustiça nos locais de acolhimento, ao nível da distribuição de ajuda 
humanitária. Muitas mulheres são integradas em famílias numerosas e tam-

deslocadas em termos de obtenção de benefícios do Estado ou de agências 
internacionais. A exiguidade e incerteza dos apoios coloca muitas mulheres 
numa situação de dependência, mas também de desprezo e de humilhação;

3. FORMAS DE COLABORAÇÃO DE MULHERES COM OS GRU-
POS REBELDES
Não obstante as mulheres serem alvo da violência, entendê-las como vítimas 
passivas das forças em confronto não capta a complexidade dos fenómenos 

HOW IS CABO DELGADO?
WEBINAR 12: WOMEN’S ROLE IN CONTEXTS

OF VIOLENCE
On July 1st, was held the 12th webinar of the series “How is Cabo Del-
gado?”. on the theme “The roles of women in contexts of violence”, with 
interventions by Graça Machel, Conceição Osório, Egna Sedumo, João 
Feijó, and moderation by Marta Licuco.

1. TREND TOWARDS LIMITING WOMEN’S RIGHTS
Despite the increase in the number of young activist women with more 
progressive discourses, questioning the subordination of women in so-
ciety, in Northern Mozambique, as well as in other parts of the country, 
we are witnessing several trends in limiting women’s rights, for example 
at the level of:

- Denial of the right to education, since violent groups tend to be 
particularly incisive in controlling women’s behavior;
- Discriminatory speeches against women, limiting their role in so-
ciety, sometimes clashing with citizens’ rights enshrined in the Mozambi-
can Constitution;
- Conformity with domestic and sexual violence, sometimes with a 
certain complicity of the State, expressed, for example, in the attempts 
to hide the phenomena of sexual harassment of women in military ins-
titutions;
- Premature marriages and lack of family planning, even in peri-
-urban areas of Northern Mozambique. High fertility rates are explained 
using religious rea-sons, in a very essentialist way, challenging women’s 
rights or even the secularity of the State;
- Apology for polygamy: despite being an abandoned practice in many 
places, in the press, on social networks or in places of worship, polygamy 
is present-ed by religious leaders as a form of female protection by the 
male power.
We are faced with the force of precepts that legitimize these phenom-
ena based on divine orders that authorize and encourage them. There 
is a recurrence to primary sources of the religious knowledge in which 
the secularity of the State and the legal provisions that support hu-
man rights are constantly challenged. This situation is facilitated by the 
State’s inability to re-spond to poverty, unemployment, the absence of 
expectations for the future, giving rise to the construc-tion of elements 

in the Constitution.

2. ESCALATING VIOLENCE AGAINST WOMEN
DURING CONFLICT

responsible for high levels of violence against civilians. Research car-

women tend to be victims of:

- Food insecurity, due to the abandonment of farming areas, food 

- Destruction and property theft, triggered by the machababos. 
According to witnesses, after the attacks, the robberies are carried out 
by local populations, but also by agents of the defense and security 
forces (DSF);
- Physical aggressions and murders, being the most violent epi-
sodes under the responsibility of machababos. According to the re-
ports, local women were also victims of the overzealousness of agents 
of the DSF, due to suspicious of collaboration with rebel groups;
- Kidnapping of thousands of young teenagers, disrupting fami-
lies and the social networks. The abductions are aimed at constituting 

effort;
- Sexual violations as a result of forced marriages, and there are 
reports of aggressions carried out by young DSF soldiers, too young, 
immature and psychologically unprepared for combat;
- Denial of access to justice, not only due to the absence of institu-
tions and State agents on the ground (themselves aware of being the 
main victims of the insurgents and, therefore, also on the run), but 
also because often the aggressors are DSF members, precisely those 
whose mission is to guarantee citizens´protection and security;
- Injustice in the host places, in terms of the distribution of humani-
tarian aid. Many women are integrated into large, also struggling fami-
lies, who create expectations on the displaced populations in terms of 

-
city and uncertainty of support puts many women in a situation of 
dependency, but also of contempt, and humiliation;

3. FORMS OF COLLABORATION OF WOMEN WITH REBEL 
GROUPS
Despite women being a target of violence, understanding them as pas-

of 
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no terreno. Por coacção ou sobrevivência, por oportunismo, por vingança ou 
mesmo por convicção, a realidade é que muitas mulheres colaboram com os 
grupos rebeldes, de forma mais passiva ou activa e frequentemente difícil de 

- Não colaboração com as autoridades moçambicanas;
- Aceitação de apoio de familiares machababos, acolhimento e protecção de 
rebeldes nos seus domicílios;
- Escondendo equipamento militar;
- Observação e fornecimento de informações sobre os movimentos do exé-
rcito moçambicano;
- Envolvimento com membros das FDS para recolha de informações;
- Casamento voluntário com machababos (vulgo “entregando o arrussi”);
- Participação no recrutamento de outras mulheres;
- Confecção de alimentos para os machababos durante os ataques;
- Participação em ataques armados.
As evidências permitem constatar que os grupos rebeldes realizaram um 
esforço de atrair e envolver jovens mulheres nas suas comunidades, expl-
orando sentimentos de discriminação e de injustiça e de precariedade social.

4. COMO INVERTER UM CICLO VICIOSO DE VIOLÊNCIA?
Neste cenário, constituiu-se um ciclo vicioso de violência. A penetração 
agressiva do capital e a ruptura violenta de redes de informais de exploração 
de recursos naturais agrava fenómenos de pobreza e desigualdades, assim 
como sentimentos de desprotecção em relação a indivíduos estrangeiros ou 
do Sul (vulgo “vientes”), que absorvem as melhores oportunidades. Profun-
dos sentimentos de injustiça social são habilmente capitalizados por grupos 
rebeldes, promovendo-se acções de recrutamento (voluntário ou forçado) 
para grupos violentos, gerando destruição e deslocações forçadas. As popu-
lações refugiam-se mais a Sul ou Oeste da província, onde enfrentam a 

novos fenómenos de injustiça, desta vez nos centros de acolhimento, agra-
vando-se a situação de pobreza e de desigualdade. Neste cenário, a inversão 
do ciclo de violência implica:
- Reforço e alargamento do acesso à justiça, promovendo a investi-
gação e julgamento de agressores;
- Alargamento das possibilidades de participação social, fortalecendo 
organizações de mulheres, considerando que as mulheres, pelo seu papel 

de narrativas de desradicalização e de coesão social. Por outro lado, porque 
os seus direitos são frequentemente postos em causa por ideologias ex-
tremistas e violentas, as mulheres estão melhor posicionadas para perceber 
tendências radicais dos membros da sua comunidade;
- Promoção de amnistias, centros de acolhimento de desertores, envol-
vendo mulheres no processo de acolhimento, capazes de promover a inte-
gração de outras mulheres radicalizadas;
- Implementação de modelos de desenvolvimento assentes em tra-
balho intensivo, geradores de emprego e rendimentos, conferindo particu-

- Investimento massivo na educação, procurando reter jovens meninas 
nas escolas, atrasando a idade do casamento, diminuindo a fecundidade, 
promovendo o empoderamento das mulheres e evitando a reprodução de 
pobreza em segundas gerações;
- Garantir a segurança das populações, invertendo a imagem que as for-
ças de defesa e segurança protegem apenas os grandes empreendimentos 
económicos;
- Envolvimento de mulheres em acções de inteligência, com capaci-

-
mações sobre grupos radicais.

phenomena on the ground. By coercion or survival, by opportunism, revenge 
or even conviction, the reality is that many women collaborate with rebel 

following ways:
- Non-cooperation with the Mozambican authorities;
- Acceptance of support from family members machababos, sheltering and 
protecting rebels in their homes;
- Hiding military equipment;
- Observation and provision of information on the movements of the Mozam-
bican army;
- Engagement with members of the DSF to gather information;
- Voluntary marriage with machababos (aka “delivering arrussi”);
- Participation in the recruitment of other women;
- Confection of food for machababos during attacks;
- Participation in armed attacks.
The evidence shows that rebel groups made an effort to attract and involve 
young women in their communities, exploiting feelings of discrimination and 
injustice and social precariousness.

4. HOW TO REVERSE A VICIOUS CYCLE OF VIOLENCE?
In this scenario, a vicious cycle of violence was created. The aggressive pen-
etration of capital and the violent break with informal networks exploiting 
natural resources aggravate phenomena of poverty and inequalities, as well 
as feelings of lack of protection in relation to foreign or southern individu-
als (aka “vientes”), who absorb the best opportunities. Deep set feelings of 
social injustice are deftly capitalized on by rebel groups, promoting recruit-
ment (voluntary or forced) for violent groups, generating destruction and 
forced displacement. The populations take refuge
further to the South or West of the province, where they face the mistrust 
and opportunism of agents of the defense and security forces and new phe-
nomena of injustice, this time in the accommodation centres, worsening the 
situation of poverty and inequality. In this scenario, reversing the cycle of 
violence implies:
- Strengthening and expanding access to justice, promoting the inves-
tigation and prosecution of aggressors;
- Expanding the possibilities of social participation, strengthening 
women’s organizations, considering that women, due to their role in the 

of deradicalization and social cohesion. On the other hand, because their 
rights are often challenged by extremist and violent ideologies, women 
are better placed to perceive radical tendencies of members of their com-
munity;
- Promotion of amnesties, shelters for deserters, involving women, capa-
ble of promoting the integration of other radicalized women;
- Implementation of laborintensive models of development, that gen-
erate employment and incomes, paying particular attention to the socio pro-
fessional integration of women;
- Massive investment in education, seeking to retain young girls in 
schools, delaying the age of marriage, reducing fecundity, promoting the 
empowerment of women and preventing the reproduction of poverty in sec-
ond generations;
- Ensuring the security of populations, inverting the image that the de-
fense and security forces only protect large economic projects;
- Involvement of women in intelligence actions, with the ability to iden-
tify recruitment networks and provide information about radical groups.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

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

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021
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Cartoon
EDITORIAL

,

?

Que implicações traz a 
intervenção do Ruanda?

Quando nos conhecemos, eu 

ia a caminho dos vinte e sete 

e ela dos vinte e dois anos. 

Estava a incubar o primeiro 

mês da sua primeira gravidez. Gostei 

dela desde o princípio, entre outras 

coisas por não me ter imputado a 

responsabilidade daquela gravidez, 

embora pudesse tê-lo feito. 

Gostei mais ainda da franqueza com 

que, ao longo das primeiras noites, 

me confessou, coisa que não era per-

mitida, que era oficial subalterna da 

Contra-Inteligência Militar (CIM), 

trabalhando destacada como adjunta 

de operações de um alto oficial no 

Quartel-General, oficial que, aliás, 

era o autor da sua gravidez. Entre o 

estar comprometido com a gravidez 

da sua subordinada, os compromis-

sos que tinha com o partido e a sua 

carreira, o oficial-general, seu chefe, 

primeiro quis comprar o seu silêncio. 

Não o conseguiu. Pelo contrário, ela 

disse que havia de, considerando a 

sua idade e a relação profissional que 

tinha, encaminhar o caso para pata-

mares superiores. 

Na altura, ela vivia no prédio adja-

cente ao Restaurante “Ponto Final”, 

no coração do Alto-Maé, onde vivia 

a maior parte das DF’s, desde que 

tivessem patente superior a sargento. 

Perante a ameaça, o seu superior 

alugou-lhe uma “flat” Tipo 2, na 

Avenida Ho Chi Minh, mobilou-a 

e prometeu que iria registar o filho 

ou a filha com o seu próprio apelido. 

Eu conheci-a e fizemo-nos de amo-

res porque, na altura, eu estava en-

carregado de preparar os oficias do 

Quartel-General em artes marciais. 

Ela era de aspecto frágil, mas tinha 

uma capacidade e energia mental 

muito fora do vulgar. O que, aliás, 

lhe valeu aquela subida fulgurante 

na carreira militar. 

Porque, na verdade, Sarifa Nhas-

sengo tinha feito parte do primeiro 

grupo de jovens que, depois da Inde-

pendência, se alistou para o Destaca-

mento Feminino e foi colocado em 

treino militar na Moamba.

Sobre esse Destacamento, correram, 

na altura, em Maputo, as histórias 

mais incríveis e fantásticas à volta 

da sua libertinagem sexual, eventuais 

orgias e assaltos a qualquer macho 

que se aproximasse, histórias que, 

de tão gordas, durante algum tem-

po alimentaram, confesso, a minha 

imaginação, a ponto de conjecturar a 

possibilidade de me aventurar por lá, 

para me sujeitar a uma tarde ou noite 

de sado-masoquismo no seio delas. 

Pura fantasia. 

Fantasia que me fez recuar aos meus 

tempos de adolescente no Liceu 

António Enes, quando, em conversa 

de rapazes, me falavam de um país 

chamado Suécia, onde o sexo era tão 

livre que até se podia praticar em 

jardins e outros lugares públicos, a 

qualquer hora do dia ou da noite. 

E sempre sonhei em conhecer esse 

país. 

Pura fantasia.

A minha fantasia com a Sarifa aca-

bou quando ela quis impor uma re-

lação a dois, como casal. Sempre me 

opus à ideia de formar um lar, seja 

com quem for, e disse-lhe isso. 

Nessa noite, no meio de uma violen-

ta discussão, ela virou-se para mim 

e disse: 

– Sabes que eu tenho poder para 

te mandar para as matas de Sofa-

la, Niassa ou Cabo Delgado, agora 

mesmo, sem retorno?

Eu respondi: 

– Sei. Mas não é isso que me inti-

mida. Prefiro isso a viver o resto da 

minha vida com uma onça. 

Na mesma noite, ela foi para casa 

dela, voltou com uma trupe de su-

bordinadas e gravou com uma chave 

de fendas na minha porta: “Um dia 

vais-me pagar. Nunca perdoarei um 

homem que me desprezou”. 

Encontrei-me com ela, há dias, qua-

se trinta anos depois: um pouco mais 

gorda, mais serena e mais adulta. Ela 

confidenciou-me que é coronel na 

reserva. 

Tomámos um copo e, entre uma 

coisa e outra, fiz-lhe lembrar o que é 

que significavam as marcas de auto-

móvel LADA e NIVA no imaginá-

rio popular.

Ela riu e disse:

– LADA era “Leva Atrás Dirigente 

Analfabeto”.

Ri-me e disse:

– E vocês responderam NIVA, que 

é “Não Interessa, Vamos Andando”.

Parabéns Sarifa, vocês vão andando 

mesmo, por mal dos nossos pecados.

Geração LADA e NIVA 

“Tivemos uma discussão sobre a experiência do Ruanda no combate ao 

terrorismo e extremismo violento”. Foi com estas palavras que o Presi-

dente Filipe Nyusi descreveu a sua visita de um dia ao Ruanda, no dia 

28 de Abril último, pela primeira vez abrindo a possibilidade daquele 

pequeno país da África Central vir a assumir algum protagonismo na 

guerra contra a insurgência armada na província de Cabo Delgado. 

Não terá sido surpresa, por isso, quando no dia 9 de Julho o governo do 

Ruanda emitiu um comunicado informando que estava a iniciar o desdo-

bramento de uma força militar e da polícia constituída por mil homens, 

a pedido do governo de Moçambique. 

Do governo moçambicano, sempre fiel à sua atitude de desprezo total 

quanto à necessidade de comunicação com o povo sobre as suas acções, só 

se viria ouvir falar circunstancialmente do assunto, durante uma parada 

presidencial no quartel de Mueda, durante o fim-de-semana.

De facto, a postura dos dois governos não poderia ter sido tão mais con-

trastante. Um, que sabe comunicar ao seu povo que um contingente das 

suas forças de defesa e de segurança vai iniciar uma missão no estrangei-

ro, e o outro, que vai receber botas estrangeiras no seu solo, mas que nem 

por isso entende que há razões suficientes para que o seu povo mereça ser 

devidamente informado desse facto.

Mas esse é assunto para outro dia. Por agora, importa analisar o signifi-

cado do apoio militar do Ruanda, um país que cabe mais de 33 vezes em 

Moçambique, e desprovido do tipo de recursos naturais que este último 

possui em abundância.

A primeira questão de análise é que o envolvimento ruandês em Mo-

çambique deve ser visto com um misto de alívio e de preocupação. O 

alívio de que os insurgentes irão agora confrontar-se com uma força bem 

organizada, disciplinada e de uma capacidade combativa com que nunca 

antes tinham cruzado. A preocupação reside nas possíveis implicações de 

uma relação mais estreita com um regime associado a raptos e assassina-

tos contra os seus opositores políticos, e à pilhagem de recursos no leste 

da vizinha República Democrática do Congo (RDC).

 Não se sabe quais são as contrapartidas dadas por Moçambique ao 

Ruanda, mas o recente desaparecimento de um cidadão ruandês que re-

sidia na Ilha da Inhaca, na cidade de Maputo, numa operação em que se 

suspeita o envolvimento de elementos das forças de defesa e segurança, 

poderá ser associado às negociações que certamente já estavam a decorrer 

entre os dois governos. 

Aliás a forma pouco amistosa com que a África do Sul reagiu à informa-

ção sobre o envolvimento militar do Ruanda deve resultar de receios de 

que Kigali possa vir a usar a sua presença em Moçambique para expandir 

as suas acções extraterritoriais também para aquele país. 

Os dois países continuam imersos numa crise diplomática provocada 

por suspeitas do governo sul-africano sobre a actuação de esquadrões de 

morte do Ruanda no seu território. 

Uma das acções mais visíveis foi em 2010, quando um grupo tentou as-

sassinar, em Joanesburgo, o antigo chefe do estado-maior das forças ar-

madas do Ruanda, o General Kayumba Nyamwasa, um dos fundadores 

da Frente Patriótica do Ruanda (RPF), o partido governante, mas que 

depois de desentendimentos com o Presidente Paul Kagamé se refugiara 

na África do Sul.

Depois veio o assassinato de Patrick Karegeya, antigo chefe da inteli-

gência externa, no quarto de um hotel em Joanesburgo, no dia 1 de Ja-

neiro de 2014. Na sequência deste último incidente, dois diplomatas do 

Ruanda foram expulsos da África do Sul. Mais tarde, em 2018, ambos 

viriam a ser indicados para abrir a primeira embaixada do Ruanda em 

Moçambique. 

Um inquérito independente, realizado em 2018, por insistência do antigo 

procurador sul-africano Gerrie Nel, conseguiu obter, do Departamento 

de Justiça da África do Sul, mandados de captura internacionais contra 

dois indivíduos ligados aos serviços secretos do Ruanda, que se considera 

terem sido os autores materiais do homicídio.

Com este perfil, deve haver justificados receios de que a experiência seja 

passada para Moçambique, onde as autoridades têm demonstrado, nos 

últimos tempos, grande apetência em pôr de lado os princípios funda-

mentais do Estado de Direito Democrático, optando pela via mais fácil 

de lidar com os seus opositores políticos e elementos indesejados no seio 

da sociedade civil. Ao nível da região, as porosas fronteiras moçambica-

nas podem não oferecer garantias suficientes de não se tornarem campo 

fértil para a caça a elementos da crescente diáspora ruandesa na África 

Austral.
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Cabo Delgado: também um “choque de civilizações”?
Por João Mosca

Huntington, um cientista 

político americano re-

feriu, após a II Guerra 

Mundial, que as futuras 

guerras, seriam, fundamental-

mente, motivadas por “choques 

de civilizações”, numa perspec-

tiva de afirmação de identidades 

culturais e religiosas e contra a 

hegemonização tendente à uni-

formização desses factores no 

contexto da globalização eco-

nómica e cultural. Huntington 

rejeitava que as ideologias, os 

interesses políticos, económicos 

e geoestratégicos, e que as borda-

gens marxistas de classes sociais, 

fossem os elementos fundamen-

tais dos conflitos posteriores à 

segunda guerra. Foi muito criti-

cado.

O autor deste texto está em 

conformidade com as críticas. 

Porém, não reduz a zero que 

também possam existir, no con-

flito de Cabo Delgado, factores 

culturais e religiosos, isto é, que 

elementos que suportam a teoria 

de Huntington sejam totalmente 

desprezíveis.

Existem muitas pesquisas, textos 

e comentários sobre o conflito/

guerra de Cabo Delgado. Uma 

parte, dá enfâse aos factores in-

ternos, como, por exemplo: (1) 

pobreza, desigualdades sociais, 

etnolinguísticas e de género; (2) 

acesso aos órgãos do poder local e 

central e a recursos; (3) negócios 

em crise; (4) tráficos de pedras 

preciosas, madeira, marfim, entre 

outras, e as relações de agentes 

internos com circuitos interna-

cionais; (5) falta de oportunida-

des de trabalho e de pequenos 

negócios para a juventude. A 

crise económica, política e das 

instituições não são só ou prin-

cipalmente, como oficialmente 

se fundamenta, consequência da 

crise e dos mercados internacio-

nais, da Covid-19, ou de confli-

tos “externos”. Existem opções 

de política económica e de po-

líticas públicas erradas e erráti-

cas, factores estruturais de longa 

duração, instituições ineficientes, 

pouco transparentes e a corrup-

ção tornou-se sistémica. Alega-

-se que, nestes contextos, existem 

condições internas para a emer-

gência de um ou vários conflitos 

violentos, instabilidade social 

que, a longo prazo, com ou sem 

gás, se despoletariam em Cabo 

Delgado ou em outras partes de 

Moçambique.

Outros, defendem que a guerra 

é motivada pela existência de re-

cursos naturais e as geoestratégias 

à escala global, como, por exem-

plo: (1) reduzir a possibilidade 

de alterações nos actuais (des)

equilíbrios do mercado energé-

tico, com a entrada de grandes 

quantidades de gás, eventual-

mente, reforçando a posição de 

algumas multinacionais e países, 

além de eventuais efeitos sobre 

os preços, mesmo considerando 

as desvantagens do gás, compa-

rativamente com o petróleo; (2) 

vantagem de médio/longo prazo, 

em termos ambientais, do gás em 

relação ao petróleo; (3) controlo 

das rotas do Índico pelos Estados 

Unidos da América e de França, 

não somente para controlo de 

tráficos de droga e outros recur-

sos naturais, migrações clandes-

tinas e pirataria marítima, como 

ainda pelo controlo militar e eco-

nómico da zona; (3) dificultar a 

“penetração” chinesa (principal-

mente) e indiana em África, que 

têm por estratégia, deslocalizar 

indústrias intensivas em mão-

-de-obra produtora de bens para 

demandas de baixo rendimento, 

com salários baixos e terra barata, 

maior proximidade dos grandes 

mercados, como ainda, para “ex-

portar” a emissão de gases con-

taminantes do ambiente devido 

às tecnologias dessas indústrias, 

numa perspectiva de especializa-

ção desses países no mercado de 

tecnologias de última geração e a 

transformação/especialização nas 

“novas economias”.

O Governo diz ser um inimigo 

sem rosto e, por isso, sem pos-

sibilidade de negociação para 

o caminho da paz. Mas, afinal, 

pensa-se que interessa aos líderes 

deste tipo de conflito e actuação 

militar/actos de terror, serem co-

nhecidos ou a organização possui 

formalização transparente para 

o efeito? É estratégia deles ne-

gociar neste momento? Embora 

o Estado Islâmico tenha uma 

estrutura interna e linhas de co-

mando, pode-se admitir que, 

pelo menos parte das suas célu-

las, actuam descentralizadamen-

te, com decisões e tácticas locais. 

Os militantes actuam guiados 

por uma ideologia, com raízes ou 

ramificações do islamismo radi-

cal. A guerra de Cabo Delgado 

não é parte da guerra, designada 

por “santa”? Se assim for, então, 

pode-se induzir que será, tam-

bém, uma guerra anti-Estado, no 

quadro de uma luta contra os “in-

fiéis”, e, portanto, pode ter uma 

ideologia e filosofia civilizacional, 

como foram as cruzadas e a mis-

são “civilizadora” colonial.

Na realidade, os factores inter-

nos e externos reforçam-se mu-

tuamente. O terrorismo radical 

actua em países/zonas onde exis-

tem estados falhados ou frágeis, 

pobreza, grandes desigualdades 

sociais e espaciais, elites corrup-

tas e juventudes sem perspectivas 

de vida. Moçambique possui es-

tas características que facilitam a 

presença deste tipo de instabili-

dade.

O Governo de Moçambique não 

tem sabido lidar com o confli-

to. Primeiro, foi negligente, pois 

sabia-se, pelo menos desde 2012, 

que existiam sinais que poderiam 

desembocar em conflito; depois, 

procurou esconder ou minimizar 

a importância dos acontecimen-

tos; a seguir, foi evidente a in-

capacidade do exército de suster 

a guerra; seguiu-se a retórica de 

recusa de apoio militar externo, 

quando, simultaneamente, ac-

tuavam mercenários; falou-se 

em apoios externos não letais; 

e, finalmente, entram forças es-

trangeiras. E a pergunta será: 

certamente que os serviços de 

segurança sabiam do que se pas-

sava desde o início, seja por acção 

directa, como através de infor-

mações de outras agências de se-

gurança; por que não se actuou? 

Será porque a guerra de Cabo 

Delgado inclui interesses econó-

micos das elites internas, a nível 

local e nacional e, destas, com o 

exterior? A guerra de Cabo Del-

gado facilita os tráficos de droga 

e de recursos naturais (pedras 

preciosas, madeira, etc.)? Ou, no 

princípio, estava-se mais preo-

cupado com Afonso Dlakhama? 

Será que os serviços de seguran-

ça, num Estado de partido do-

minante, servem plenamente o 

país? Ou será que está ao serviço 

de um Estado partidarizado que 

se tornou numa plataforma de 

acesso e distribuição de poder e 

de negócios?

As hierarquias islâmicas inter-

nas, distanciam-se, certamente 

de forma genuína, do radicalis-

mo e das acções armadas. Por 

outro lado, o grupo que pratica 

a guerra revela ser não alinhada 

ou é mesmo contra as hierarquias 

islâmicas em Moçambique. A 

igreja católica condena e assume 

posicionamento de apoio às víti-

mas das acções dos alshababes. As 

igrejas são milenares e milenar-

mente têm as suas estratégias e, 

neste sentido, pode-se estar em 

presença de disputa de espaços 

e influência, aliando-se necessa-

riamente aos poderes do Estado. 

Nesta perspectiva, não haverá o 

que se designa como as continui-

dades de muito longa duração, de 

restauração dos domínios árabes 

no mundo e no caso concreto 

do califado de Zanzibar e da in-

fluência em toda a costa africana 

do Índico?

Muitas pesquisas sobre este con-

flito têm enfatizado os factores 

internos. Existem condições lo-

cais que, perante acções coman-

dadas, com objectivos exteriores 

e supranacionais de longo prazo 

e com motivações económicas e 

de poder (e, eventualmente de 
influência religiosa actual e de 
longo prazo), se reforçam e se 
aproveitam mutuamente. Por ou-
tro lado, há muitos comentaris-
tas, geralmente bem informados, 
que enfatizam diferentes factores, 
geralmente assentes no dualismo 
interno/externo.
Colocar a questão civilizacional 
pode parecer estranho e polé-
mico, num mundo que se diz de 
construção da paz e de entendi-
mentos diversos, de globalização 
económica e de aproximação de 
civilizações, aspectos estes que 
também são manipulados por 
mais poder e dinheiro. Mas que 
os factores culturais e religiosos 
são questões de reflexão, lá isso 
parece não haver dúvidas. Assim 
sendo, rejeitar a colocação dos 
aspectos civilizacionais nas hipó-
teses e metodologias de pesquisa 
também parece ser não académi-
co.
Estas são algumas das questões 
que os pesquisadores poderiam 
explorar, sem tabus, nem pre-
conceitos. Pelos assuntos que se 
tratam, não é fácil as equipes de 
pesquisa isoladas, conseguirem 
material que fundamente, ou não, 
estas hipóteses de trabalho. É 
necessário unir funcionalmente 
grupos de pesquisa, especializá-
-los, o que, por razões diversas 
(económicas, políticas e ideoló-
gicas), não será fácil.  Se assim 
não for, as pesquisas procurarão 
aprofundar temas que, embora 
importantes, podem não explicar 
plenamente a realidade, motiva-
ções e estratégias de longo prazo. 
Há muitas questões por respon-
der. As colocadas neste texto, são 
apenas algumas delas. 

Standard Bank (SB) 

“safa-se” da acusação 

de manipulação frau-

dulenta de câmbio 

comprometendo 6% dos seus 

lucros anuais. Quando anali-

samos o relatório e contas - 

o único que encontrei numa 

pesquisa rápida - do SB para 

verificar o lucro líquido do 

exercício, por exemplo, de 

2019 deparamo-nos com 

4.946.325.030 meticais. No 

ano anterior, 2018, cujos da-

dos constam do relatório que 

encontrámos, o lucro foi ain-

da maior, com um montante 

Standard Bank precisaria de trabalhar menos 
de 30 dias para pagar a multa
Por Rui Lamarques

fixo de 5.597.530.819 meticais. O 

valor da multa, 290.104.050,00 

meticais representa 5% dos lucros 

de 2018 e 6% dos que se referem 

ao ano de 2019.

Incluindo os domingos e feria-

dos, dia em que as agências não 

abrem, o SB amealhou em 2019 

pouco mais de 13,5 milhões por 

dia. O que significa que para pa-

gar o total do que foi estipulado 

pelo regulador como multa eles 

precisariam de trabalhar 21,4 

dias. Se assumirmos que as agên-

cias abrem 9h e encerram às 17h 

então significa que só vão traba-

lhar 168h para pagar a dívida. 

O outro lado da análise também 

indica que a multa representa en-

tre 60-70% do lucro mensal do 

banco. Que implicações isso pode 

ter a longo prazo ou quando as 

sanções foram levantadas. Como 

o mercado cambial e as opera-

ções de empréstimo tem um peso 

significativo para a banca estou 

muito curioso em ler o próximo 

relatório e contas do Standard 

Bank que será publicado no pró-

ximo ano. Esse relatório, conju-

gado que os que serão divulgados 

pelos outros bancos será útil para 

percebemos jornalisticamente 

qual dos bancos beneficiará das 

sanções ao SB. Que não seja, 

quando verificarmos, o Moza 

Banco. Essa pode ser a van-

tagem do regulador ser igual-

mente jogador e aqui pode 

estar escondida a estratégia de 

recuperação do Moza. Vamos 

esperar para ver dando tempo 

ao tempo.

PS: Se estes bancos lucram 

malta 100 milhões de dólares 

por ano isso pode significar 

que os nossos ricos andam a 

guardar dinheiro no exterior 

ou que não são verdadeira-

mente ricos.
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Competição, sucessão e estatutos

Joe Biden, actual Presidente norte-

-americano, é um grande defen-

sor da competição ao referir que 

“Capitalismo sem competição, 

não é capitalismo. É exploração”. Es-

tas palavras podem ser transpostas para 

vários âmbitos, incluindo o político. 

Neste último, é possível fazer as seguin-

tes substituições: partido político sem 

democracia não é partido político. É 

subjugação. É também exploração. Se-

rão os termos “competitividade” e “con-

corrência” entre empresas e no seio das 

mesmas aplicáveis quando mudamos o 

nosso foco para os partidos políticos? 

Julgamos que sim. 

Tem-se dito, e com alguma razão, que 

as empresas em Moçambique são muito 

pouco competitivas. A concorrência é 

pouco estimulada. Só nos últimos anos 

percebemos, por exemplo, a quebra do 

monopólio no negócio da cerveja. Esta 

quebra de comportamento feudal abriu 

espaço à percepção do sentido de “livre 

concorrência”. O fluxo de publicidade 

entre empresas deste tipo tem vindo a 

criar satisfação no mercado, assumindo que 

dele resultará o aumento da qualidade do 

produto final. Na telefonia móvel, a quebra 

do monopólio é já uma realidade e não é 

algo novo. Mas, já vivemos em clara situa-

ção de monopólio que, até certo ponto, co-

meçou a deixar o mercado insatisfeito pe-

los serviços oferecidos. Os seus defensores 

acreditavam que por essa via agigantariam 

a referida empresa. Parece ter acontecido o 

oposto. Hoje, as dívidas da nossa primei-

ra empresa de telefonia móvel em relação 

a outra, a segunda na nossa praça, e as 

respectivas promessas de pagamento re-

forçam a importância da competitividade 

entre empresas. As equipas de marketing, 

sempre atentas, procuram lidar lucrativa-

mente com os desafios que encontram nos 

detalhes do comportamento do mercado. 

Sabem que quem mais brilha mais atrai ou 

atrairá o mercado.

A concorrência, a competitividade, o ma-
rketing, não são e nem podem ser encon-

trados apenas no fórum empresarial. En-

contrámo-los também na figura do partido 

político, por mais que este repugne a exis-

tência de algum carácter empresarial no 

seu seio. Qualquer partido político é com-

posto por um conjunto de membros. No 

seio destes surgem, obviamente, os mais 

activos; aqueles que se revelam como tendo 

maior capacidade para a liderança, maior 

comprometimento com a ética e com o 

cumprimento escrupuloso das leis vigen-

tes. No entanto, podem ser rotulados como 

estando sequiosos pelo poder. Os que não 

se revelam activos podem, simplesmente, 

agir cautelosamente à espera de uma opor-

tunidade. As nuances da competitividade 

no seio de um partido político têm os seus 

custos. Todos buscam legitimidade como 

membro e como líder. À partida, em igual-

dade de circunstâncias como “membros” de 

um mesmo partido, o atropelo aos estatu-

tos do partido político deve ser denunciado, 

repudiado, para que a competição entre os 

membros seja saudável. A disputa pelo po-

der no seio dos partidos surge na sequência 

da competitividade entre os seus membros. 

O monopólio político, porque encorajado 

pela passividade de membros pouco dados 

à leitura dos estatutos do partido a que 

pertencem, deve ser repudiado. Caso 
os estatutos privilegiem um claro am-
biente democrático na sucessão de suas 
lideranças nada impede que haja can-
didaturas entre os seus membros tendo 
em vista a renovação e continuidade. 
Os que num dado momento estão em 
posição de liderança não têm a prerro-
gativa de impedir que outros membros 
se candidatem quando o momento é 
oportuno, a menos que estejam escru-
pulosamente cobertos pelos estatutos 
desse partido político. A excelência no 
seio dos partidos políticos está no cego 
cumprimento dos estatutos em vigor. 
É esta ferramenta que ilumina a com-
petitividade e a concorrência no seio 
dos partidos. Quem mais brilha mais 
atrai ou atrairá outros membros. Está, 
portanto, claro, que a competitividade 
e a concorrência são necessárias não só 
nas empresas mas também, entre ou-
tros, nos partidos políticos. Oxalá, os 
três maiores partidos políticos da ac-
tualidade em Moçambique, continuem 
a guiar-se pelos estatutos que eles pró-
prios dizem respeitar.

Olhares de Ivone Soares
Email: mivonesoares@gmail.com

Viajar via terrestre, no nosso 

país, é um autêntico martírio 

e fazemo-lo com o coração na 

mão, sem saber se chegaremos 

ao destino inteiros. O acidente de viação 

que vitimou 32 pessoas na província de 

Maputo, distrito da Manhiça, chocou o 

país e o mundo. É assim que, com profun-

da dor endereço os meus mais profundos 

pêsames às famílias enlutadas e a todos os 

compatriotas que, como eu, ficaram cho-

cados com o sucedido. Aos passageiros 

feridos e traumatizados com o cenário de 

sangue que presenciaram endereço votos 

de rápida recuperação e estamos juntos. 

Esses acidentes de viação deixam mar-

cas profundas nas pessoas, pois ficamos 

sempre com a sensação de que podiam 

ter sido evitados. No domingo, apelei que 

o Senhor Presidente da República decla-

rasse luto nacional, e estou grata por tê-lo 

feito pelos moçambicanos. 

Para evitarmos sangue nas nossas estra-

das, eu acho que a polícia de trânsito deve 

fazer rondas nas estradas usando também 

viaturas descaracterizadas para assim fis-

calizar os carros que ficam nas bermas 

sem sinalização e interceptar automobi-

listas que violam gravosamente o código 

de estrada. Urge que se coloque sinalética 

horizontal e vertical nas estradas nacio-

nais que por conta do tempo apagou-se 

ou destruiu-se e que renove nos locais 

onde a visibilidade é deficiente. Isso é im-

portante para que os automobilistas não 

Bassopa sangue nas estradas
aleguem violação por desconhecimento 

dos sinais de trânsito. 

Com relação às empresas e/ou aos pro-

prietários das viaturas usadas para o 

transporte público deviam obrigatoria-

mente colocar números de contacto nos 

mesmos para facilitar que se denuncie 

situações de condução irregular, encurta-

mento de rotas, superlotação dos veícu-

los, condução em estado de embriaguez, 

sonolência durante a condução e outros 

desmandos dos motoristas. Também 

acredito que trabalhadores bem remune-

rados, com horas de descanso e alimen-

tação bem definidos, premiados quando 

merecedores desses prémios acabem tra-

balhando com outro ritmo, disposição e 

dinamismo. É importante dar prémios 

aos motoristas que não recebem multas 

por violação do código de estrada, bem 

como aqueles que não fazem acidentes.

Sinceramente sempre me questiono so-

bre o motivo que leva alguns agentes de 

trânsito a permitirem circulação de ca-

miões de madeira, areia, carvão, pedra 

no período noturno. No troço Manhiça-

-Maputo, há relatos de que os automo-

bilistas andam aos pontapés carregados 

desse tipo de carga e que pagam subsí-

dios nos postos policiais para poderem 

passar sem «chatices». Os autocarros são, 

hoje, uma bomba relógio, pois ficamos 

quase todos com a sensação de que fo-

ram recrutados os antigos motoristas de 

chapa cem para conduzirem os autocarros 

e chegam a carregar mais de 90 pessoas 

umas sentadas e outras em pé (mesmo 

em tempo de pandemia os autocarros 

andam superlotados). Será que só eu os 

vejo? O dirigente que autoriza que esses 

motoristas feitos kamikazes transportem 

passageiros é o maior culpado das mortes 

que há nas nossas estradas. 

Outro culpado é o dirigente que autoriza 

a circulação de veículos em estradas com 

pavimento irregular, porque mal cons-

truídas ou mal reabilitadas, e com o agra-

vante de serem estradas sem iluminação, 

com sinalética invisível. Até parece que 

fazem de propósito para depois apare-

cerem alguns agentes de trânsito que se 

posicionam por detrás de algum obstá-

culo em posição de emboscada para, de 

repente, surgirem no meio da estrada a 

mandar parar os condutores para multá-

-los.  Quando a conversa é a iluminação 

das estradas e dos espaços públicos todos 

preferem olhar para o lado, ou alongar 

discussões sobre quem paga a energia do 

espaço público? Enquanto os que man-

dam não se entendem sobre o assunto, 

vão havendo acidentes de viação com da-

nos irreparáveis. Alguém acha isso nor-

mal?

Também questiono-me sobre quem au-

toriza a circulação de  motoristas que 

conduzem sem o merecido descanso, a 

altas velocidades só porque o patrão está 

a exigir cumprimento de horários e da 

receita. Um patrão agarrado que não cria 

boas condições para que os seus motoris-

tas repousem, se alimentem e não condu-

zam bêbados devia ser retirado a licença 

de transportador.

Quem controla se a carta de condução 

dos transportadores é mesmo profissional 

e quem verifica se eles têm horas sufi-

cientes de experiência para fazer viagens 

de longo curso? 

Quem nos assegura que as cartas de con-

dução desses motoristas são genuínas e 

não foram compradas? 

Quem, neste país, monitora as Escolas de 

Condução e afere se todas têm requisitos 

para continuar a dar aulas de condução? 

De quem é a culpa de todo o sangue que 

há nas estradas nacionais? 

Quem regula o comportamento dos mo-

toristas que ante passageiros passivos fa-

zem desmandos confiando pagar refresco 

para ficarem impunes?  Isto não é de hoje. 

O Governo chegou a proibir viagens 

nocturnas dos transportadores públicos, 

dado que o decreto restringe a circulação 

das vinte e duas horas às quatro horas da 

madrugada? Temos ouvido que algumas 

transportadoras interprovinciais come-

çam a carregar os seus passageiros antes 

das quatro horas da madrugada.  

Será que, diante das imagens chocantes 

que foram veiculadas algum dirigente 

ficou com remorsos por fazer mal o seu 

trabalho? 

*Comunicóloga, Política, Escritora
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Lisboa, 14 Julho de 2021 – O primeiro carregamento de toros 
de eucalipto que chegou a Aveiro proveniente do porto da 
Beira, em Moçambique, foi recebido com fortes críticas por 
grupos moçambicanos e portugueses, apoiados por coligações 
internacionais. A madeira provém de plantações de eucalipto 
exploradas pela Portucel Moçambique, subsidiária da empresa 
Navigator, e será utilizada nas fábricas de pasta e papel em 
Portugal. Outros dois carregamentos são esperados este ano, 
com total de 100.000m3 de madeira.

À Portucel Moçambique foram atribuídos 356 mil hectares 
de terra nas províncias de Manica e Zambézia, no centro 
de Moçambique, para estabelecer plantações de eucalipto, o 
que é mais de três vezes a área que a Navigator Company 
controla em Portugal. Até agora, apenas 13.500 hectares 
foram plantados, mas já um grande número de comunidades 
acusou a empresa de violar seus direitos. [1]

Anabela Lemos, directora de Justiça Ambiental em 
Moçambique declarou: “
as suas plantações estão a melhorar as condições de vida das 
comunidades rurais e a trazer desenvolvimento económico 
para Moçambique. Na realidade, este projeto neocolonialista 
está a usurpar terra e meios de subsistência a milhares de 
famílias camponesas, deixando as mesmas sem opções de 
vida. Enquanto as famílias camponesas perdem tudo que 
de mais valor tem a Portucel exporta madeira de baixo 
valor por mais de 11.000 km para abastecer as fábricas da 

para o desenvolvimento das mesmas. As promessas feitas às 
comunidades de empregos, vidas melhores e infraestrutura 
aprimorada foram todas quebradas.”

ONGs a trabalhar em Moçambique, Portugal e 
internacionalmente apelaram ao governo moçambicano para 
revogar as concessões de terras da Portucel Moçambique 
devido aos impactos negativos que as plantações estão a 
ter na subsistência e segurança alimentar das comunidades 
agrícolas rurais nas áreas que foram plantados. Em todas as 
áreas de concessão, 24.000 famílias podem ser impactadas 
pela futura expansão da plantação.

Paula Silva, de Quercus em Portugal declarou: “O modelo 
de plantação de eucalipto em Portugal está a ser exportado 
com grande custo para as comunidades e a biodiversidade 
em Moçambique. Não queremos que a Navigator Company 
reproduza o impacto que teve em Portugal, em Moçambique 

sobre os políticos conduziram à desregulamentação do sector 

João Camargo, do colectivo pela justiça climática Climáximo, 
recorda que “as práticas da The Navigator Company 
mimetizam o modelo extractivista baseado na manutenção 
das lógicas do colonialismo, em que os países africanos 
são tratados como uma mina, onde tudo se extrai a baixo 
custo com enorme prejuízo para o povo moçambicano e 
ricas recompensas para os accionistas das multinacionais. 
Além disso, apesar do enorme esforço de publicidade, as 

produzir lucro, mesmo que isso implique a destruição de 

modelo de negócio das celuloses, o modelo capitalista de 
saque.”

Grupos portugueses e moçambicanos 
denunciam The Navigator Company quando 

chega a Portugal o primeiro carregamento de 
eucalipto moçambicano

As ONGs apelaram também ao Banco Mundial para 

International Finance Corporation, propriedade do Banco 
Mundial, controla cerca de 20% das ações da Portucel 
Moçambique, e o Forest Investment Program, outra 

plantação dos primeiros 40.000 hectares. Isso foi incluído 

juntamente com a assinatura do Acordo de Paris da ONU 
em 2011.

Kwami Kpondzo, coordenador regional da África para o 
Global Forest Coalition declarou: “O Banco Mundial está a dar 
à Portucel milhões para plantar eucalipto em Moçambique 

pode ajudar a resolver as alterações climáticas. O oposto 

plantações liberta grandes quantidades de carbono. Além 
disso, a madeira é enviada a milhares de quilómetros 
apenas para ser transformada em produtos de papel de vida 
curta, como papel de escritório, higiênico e embalagens de 
supermercado, ou queimada para gerar eletricidade nas 
fábricas de celulose do Navigator.”

Sergio Baffoni, activista da Environmental Paper Network, 
disse: “As plantações de celulose planeadas pela Portucel 
Moçambique transformaram-se num bumerangue para 
as comunidades locais e para o ambiente. As plantações 
espalharam-se pelas terras das pessoas e por algumas das 

poluição, erosão do solo, perda de biodiversidade, aumento 

já sujeita à seca.”

Notas:

[1] Veja: https://wrm.org.uy/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 4 / P o r t u c e l _ O _ P r o c e s s o _ d e _
acesso_%C3%A0_Terra_e_os_direitos_das_comunidades_
locais.pdf, https://environmentalpaper.org/wp-content/
uploads/2017/11/171117-Discussion-Document-Portucel-

https://globalforestcoalition.
org/fc63-pt/#mozambique

***Fotos disponíveis*** 

Contatos e organizações signatárias: 

Justiça Ambiental: Anabela Lemos <anabela.ja.mz@gmail.
com> +258 84 4477081

Quercus – ANCN: Paula Silva  +351 
939 992 185

Climáximo: João Camargo <climaximo@riseup.net> +351 
963 367 363

Global Forest Coalition: Oliver Munnion <oli@
globalforestcoalition. +351 963 235 732 (português e 

Environmental Paper Network: Luisa Colasimone <luisa@
environmentalpaper.org
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Caos no futebol

Cerca de um ano e meio 

depois da eclosão do 

novo coronavírus, o 

arranque dos campeo-

natos provinciais continua a 

ser uma incógnita, o que levan-

ta várias dúvidas em relação à 

reengenharia a ser observada 

para se apurar as equipas que 

ascenderão ao Moçambola do 

próximo ano.

De permeio sempre houve ex-

pectativas de que a qualquer 

momento a prova iria arrancar, 

sobretudo depois que o Moçam-

bola voltou aos campos, mas os 

últimos desenvolvimentos, mar-

cados por uma subida galopante 

de casos do novo coronavírus, à 

mistura com a chegada da cha-

mada terceira vaga, tida como a 

mais infecciosa, torna a situação 

simplesmente imprevisível. 

O presidente da Federação Mo-

çambicana de Futebol, Feizal 

Sidat mostra-se apreensivo com 

a situação, e diz não ter varinha 

de condão para mudar o curso 

dos acontecimentos, mas apela 

à observância rigorosa do proto-

colo sanitário, como um pacote 

de medidas que pode contribuir 

para a diminuição de casos de 

Covid-19.

Explica que este ano é, à seme-

lhança do anterior, “um ano atí-

pico, em virtude da Covid-19”. 

E acrescenta: “estamos a acom-

panhar a situação da pandemia 

no país com muita preocupação, 

pois os casos estão a aumentar 

dia após dia, pelo que será muito 

difícil este ano haver campeona-

tos provinciais”, explicou.

Mesmo assim, até porque a espe-

rança é a última a morrer, a fonte 

entende que o futuro é incerto, 

sobretudo desde que eclodiu a 

pandemia.  “A ver vamos o que 

nos esperam os próximos meses”, 

reagiu .

Já em relação ao figurino a ser 

usado para se apurar as equipas 

que vão subir para o Moçambola 

do próximo ano, numa situação 

em que, provavelmente, não se-

rão realizados os campeonatos 

provinciais, a fonte diz ser pre-

maturo pronunciar-se sobre o 

assunto, mas deixou claro que a 

Federação tem trabalhado ardua-

mente por forma a encontrar o 

melhor modelo do campeonato.

 “ Como é de domínio público, 

o Gabinete Técnico da FMF 

e a Liga Moçambicana de Fu-

tebol estão a estudar a melhor 

proposta, o melhor modelo do 

campeonato nacional, o mais 

exequível, em termos financei-

ros e competitivos. Temos um 

gabinete técnico eficiente, com 

gente pensadora e o importante é 

buscar contribuições dos diversos 

Por Paulo Mubalo

intervenientes para se ver o que 

é bom para o futebol”, ajuntou .

Anotou, ainda, que a Federação 

não está preocupada com os in-

teresses de um clube, mas do fu-

tebol no seu todo, daí que, para 

além das equipas do Moçambola, 

este organismo também se preo-

cupa com os outros escalões.

Noutro desenvolvimento, Sidat 

ajuntou que mesmo o próprio 

Moçambola, a mais importante 

competição futebolística nacio-

nal, está seriamente ameaçado, 

daí que o seu término é uma in-

cógnita. 

Um ano e meio de 
incertezas
A pandemia da Covid-19 apa-

nhou os desportistas, clubes, 

associações e vários segmentos 

ligados ao desporto, em contra-

pé, sendo que muitas provas que 

tinham sido inicialmente progra-

madas no ano passado não che-

garam ao fim, exceptuando a su-

pertaça Mário Coluna, disputada 

no mítico Estádio da Machava, 

entre o Costa do Sol e União 

Desportiva do Songo, que tinha 

marcado o arranque oficial da 

época futebolística 2020.

O Moçambola deveria iniciar a 

4 de Abril e tinha o seu término 

previsto para 22 de Novembro, 

enquanto os campeonatos pro-

vinciais da segunda divisão, que 

seriam divididos em duas fases, 

deveriam iniciar a 4 de Abril,  

com término a 15 de Novembro. 

Já a Taça de Moçambique, tam-

bém seria dividida em fases, sen-

do que a primeira (fase provin-

cial) começaria a 28 de Março e 

o seu término aconteceria a 7 de 

Junho. 

As províncias, por sua vez, deve-

riam entregar os vencedores até 

ao dia 10 de Junho, ao que segui-

ria a segunda fase, que teria lugar 

a 25 de Junho.

A terceira fase (nacional), come-

çaria nos quartos-de-final, e seria 

disputada em duas mãos. Assim, 

os quartos-de-final teriam lugar 

nos dias 12 de Julho, primeira 

mão, e 9 de Agosto, segunda mão.

As meias-finais, também em 

duas mãos, teriam lugar nos dias 

20 de Novembro e 25 de Outu-

bro, e a final seria a 29 de No-

vembro, altura em que terminaria 

a época futebolística 2020.

Ademais: o Gabinete Técnico 

da Federação Moçambicana de 

Futebol, tinha traçado alguns ce-

nários para o Moçambola.  Com 

efeito, caso a paragem fosse de 

um mês, a época iria até 20 de 

Dezembro, sendo que a época 

2021 iniciaria a 20 de Janeiro, in-

cluindo as subsequentes. 

Caso a paragem fosse de até três 

meses, a época compreenderia 

o período de Junho deste ano, a 

Maio do próximo ano, sendo que 

os moldes da disputa da Taça de 

Moçambique também iriam so-

frer alteração. 

Neste cenário, haveria uma in-

terrupção de um mês (20 de De-

zembro a 20 de Janeiro), para fé-

rias de fim de ano, e para se evitar 

a época mais quente e chuvosa. 

O terceiro e último cenário indi-

cava que a época poderia iniciar a 

1 de Junho, com término a 31 de 

Maio de 2021.  Porém, tudo isso 

não passou de meras conjecturas. 

Entretanto, a  FMF tencionava 

introduzir, já a partir deste ano, 

para além dos campeonatos pro-

vinciais de seniores, os campeo-

natos nacionais de iniciados e de 

juvenis femininos, que anterior-

mente não eram realizados. O 

que dificilmente poderá aconte-

cer, pois já estamos nos meados 

do ano passado, mas nem água 

vem nem água vai. 

De realçar que o Moçambola - 

2021, que iniciou no dia 16 de 

Janeiro, depois de 12 meses de 

paragem, ficou suspenso, desta 

feita, por um mês, isto devido à 

falta de cumprimento, por parte 

dos seus intervenientes directos, 

do protocolo sanitário, mas mes-

mo neste momento há ameaças 

de a competição vir a parar, a jul-

gar pela última comunicação do 

Chefe de Estado. 

Enfim, uma verdadeira barafun-

da!

Feizal Sidat

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Arranque dos provinciais seriamente comprometido devido à covid-19

O F1 Sprint será uma corrida de 100km (no caso de Silverstone, 17 

voltas) e durará cerca de 25 a 30 minutos. Está projectado para fornecer 

um espectáculo de corrida curto e rápido, com uma corrida do início ao 

fim, sem a necessidade de ir as box.

Os pontos serão atribuídos aos três primeiros classificados: 3pts para o 

vencedor 2pt para o segundo e 1pt para o terceiro.

Não haverá uma cerimónia de podium, pois essa honra continuará a ser 

um privilégio dos três primeiros no Grande Prémio de Silverstone no 

próximo domingo.

 A ordem de chegada da corrida definirá a grelha para o evento decisivo 

neste grande prémio, onde o formato tradicional permanecerá inalte-

rado.

Qualificação

A sessão de uma hora, dividida em três segmentos(Q1,Q2,Q3), que 

causou  alguma celeuma nos últimos anos, ainda será uma grande par-

te do show. No entanto, os procedimentos avançaram para sexta-feira, 

dando ao primeiro dia de acção alguma emoção ao evento.

Na qualificação, as regras dos pneus também vão mudar, com apenas 

pneus macios permitidos. Como resultado, as equipes e os pilotos serão 

livres para começar a corrida de domingo com qualquer composto, ao 

invés de ter que rodar com os pneus que o qualificaram no Q2.

Treinos livres

Haverá apenas duas sessões treino livres durante o fim-de-semana, cada 

uma com duração de uma hora.

O primeiro acontecerá na sexta-feira à hora do almoço, com as equipes 

podendo usar quaisquer 2 dos 12 conjuntos de pneus que são alocados 

no fim-de-semana. Foi reduzida em um conjunto de pneus, porque ha-

verá uma redução de corrida ao longo dos três dias, além dos conjuntos 

que devem colocar à parte para a qualificação (cinco jogos macios) e a 

corrida (dois jogos de pneus de escolha livre).

Os carros então entrarão no Parc Fermé após o FP1, antes de serem 

liberados para o FP2, que acontecerá na manhã de sábado. Aqui, eles 

poderão usar um jogo de pneus à sua escolha.

Eles então retornarão ao Parc Fermé antes da F1 Sprint.

Piso molhado

Se na FP1(Primeiro Treino Livre) ou na Qualificação for realizada em 

condições de chuva, as equipes receberão um conjunto adicional de 

pneus intermediários, mas devem devolver um conjunto usado antes 

do Sprint F1.

Se o F1 Sprint estiver molhado, as equipes podem devolver um con-

junto de pneus usados   ou intermediários, para ser substituído por um 

novo conjunto.

Como funciona o Parc Fermé

As regras proíbem a mudança de componentes principais no Parque 

Fechado, para evitar que as equipes se movimentem para criar “carros de 

qualificação” especiais, ao mesmo tempo que limitam o número de horas 

necessárias para preparar o carro para o dia seguinte.

No entanto, algum espaço de manobra na reconfiguração do carro é 

permitido para tornar a sessão FP2 de sábado mais útil.

Por razões de segurança, as equipes podem trocar o material de fricção 

do freio por um novo conjunto idêntico, que foi usado na qualificação e 

na F1 Sprint antes do Grande Prêmio. Os apêndices dos travões, tam-

bém podem ser trocados.

Se uma asa dianteira for danificada no F1 Sprint por exemplo e a equipe 

ficar sem as asas dianteiras, podem executar uma especificação usada 

anteriormente sem penalidades.

Entre a qualificação e o Sprint de F1, as equipes podem trocar ou ajustar 

os elementos da suspensão - molas e amortecedores - ou alterar a cur-

vatura, o “toe” ou a altura do percurso dos componentes da suspensão 

definidos no Artigo 10.3 do Regulamento Técnico.

Qual é o plano para eles no futuro?

Se o formato funcionar, a ideia é implementá-lo em finais de semana 

selecionados no futuro, em vês de em todos os Grandes Prémios.

Vamos la ver se estas alterações terão sucesso, oxalá que sim.

LEIA S F FAVOR: No domingo passado fui almoçar ao FEIMA, ali ao 

lado do parque dos continuadores.

Gostaria de acrescentar, desde já, que é um espaço muito agradável em 

que se concilia a Arte, a Gastronomia e o Bem-estar das crianças, ado-

lescentes, adultos, nacionais e residentes! Gostei mesmo e aconselho, 

desde já, que as estimadas e estimados leitores, quando puderem passem 

por lá, porque valerá mesmo a pena!

Mas… como não há bela sem senão, lamento profundamente o miserá-

vel estado dos WC´s, que mais parecem uns “cagadoures”! Desculpem-

-me a expressão, mas aquelas toilets são um autêntico nojo; pelo menos 

do lado dos cavalheiros.

Portanto, farei um apelo para quem de direito, tenha um arrepio de 

consciência e quanto antes meta mãos à obra e torne também aquele 

conjunto de sanitários um espaço aprazível, tal e qual o FEIMA é.

Novo formato da Fórmula 1
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A 
selecção nacional de 

futebol, “Mambas”, 

apurou-se, nesta 

quarta-feira, para as 

meias finais do torneio regio-

nal da Cosafa (Conselho das 

Associações de Futebol da 

África Austral) em que parti-

cipa, em Port Elizabeth, Áfri-

ca do Sul, cumprindo, assim, 

um dos objectivos traçados.

A turma orientada por Horácio 

Gonçalves conseguiu vencer a 

Namíbia por 1-0, na quarta e 

última jornada do grupo B, e 

garantiu, desta forma, o segun-

do lugar. 

A competição decorre estrutu-

rada em dois grupos, com cin-

co equipas em cada um, sendo 

que as primeiras duas equipas 

bem posicionadas em cada um 

deles, conseguem o apuramen-

to para as meias-finais. 

Com a vitória desta quarta-

feira, a turma moçambicana 

conseguiu alcançar sete pontos, 

menos dois do que o Senegal, 

selecção convidada e que ter-

minou na liderança do grupo 

de Moçambique. 

Refere-se que “os rapazes de 

Gonçalves” conseguiram igual 

número de pontos alcança-

dos pela selecção da Namíbia, 

mas porque a equipa nacional 

tem vantagem no critério do 

confronto directo, conseguiu o 

apuramento. 

Para o triunfo, valeu o golo 

apontado por Melque Alexan-

dre no decorrer do minuto 81, 

contribuindo para a segunda 

vitória consecutiva do conjun-

to nacional em quatro jogos 

disputados. 

Nesta primeira fase em que se 

disputou o apuramento para as 

meias-finais, a selecção conse-

guiu ser a equipa que menos 

golos sofreu no seu grupo, ao 

ceder apenas um em quatro 

jogos, superando a segunda 

melhor defesa do seu grupo, 

Namíbia, que cedeu três tentos. 

Na competição, Moçambique 

teve a segunda melhor defesa 

do torneio, ficando atrás ape-

nas da África do Sul, que em 

quatro jogos da fase de grupos 

não cedeu nenhum golo. 

Na quarta-feira da anterior se-

mana, na primeira jornada, os 

rapazes de Horácio Gonçal-

ves empataram 0-0 diante do 

Zimbábwe, na sexta-feira (09) 

perderam diante do Senegal 

1-0, e venceram o Malawi por 

2-0 no domingo (11). 

Os “Mambas” participam da 

vigésima edição do torneio 

Cosafa. Para a corrente edição, 

Horácio Gonçalves convocou 

a selecção olímpica (sub-23) 

para o torneio, com a finalida-

de de fazer uso desta compe-

tição para identificar jogadores 

que podem integrar a seleção 

“A”.   

O término do torneio Cosafa 

vai ocorrer no próximo dia 18 

do corrente mês. Os dois jogos 

das meias finais decorrem nes-

ta sexta-feira.  

Os “Mambas” tem pela frente 

a África do Sul, enquanto o 

Senegal vai defrontar o eSwa-

tini. 
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DIVULGAÇÃO

A Eni Rovuma Basin B.V. – Sucursal de Moçambique, 
Operadora Delegada Upstream, convida as empresas 
interessadas a submeterem Manifestações de Interesse para a 
prestação de Serviços de Migração.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho consiste na prestação de serviços de Vistos 
e Autorizações de Trabalho e todas as atividades relacionadas, 
com o objectivo de trazer e manter trabalhadores expatriados 
em Moçambique, e locais e expatriados para o exterior, quando 
necessário, nomeadamente: 

Garantir a organização e recolha de toda a documentação da 
empresa e submeter os pedidos de Autorização de Trabalho;

Garantir que todos os Vistos e DIREs sejam obtidos para todos 
os trabalhadores expatriados na Migração ou nas embaixadas;

Manter a Empresa informada de todas as actualizações 
nas políticas e procedimentos em vigor nas Autoridades do 
Trabalho e Serviços de Migração de Moçambique.

DATA PREVISTA DE INÍCIO DO CONTRATO E DURAÇÃO
O início do Contrato está previsto para 1 de Novembro de 2022 
com a duração de 24 meses mais uma extensão opcional de 12 
meses, respectivamente.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
As empresas interessadas devem enviar a sua Manifestação de 
Interesse, fornecendo as seguintes informações e documentação 
obrigatórios:

I.  Documentos Técnicos:
a) Experiência comprovada na prestação de serviços de 

migração para a Indústria de Petróleo e Gás nos últimos 
5 anos; 

b) Localização comprovada de escritório em Moçambique 
(Maputo, Pemba e Nampula);

c) Cartas de referência de clientes dos Serviços de migração 
anteriormente executados para projectos de petróleo 
e gás; ou, alternativamente, autodeclaração assinada 
pela administração superior atestando a prestação, no 
passado, de serviços similares ora solicitados; 

d) 
Qualidade que comprovem a conformidade da empresa 
com as normas Internacionais de Qualidade (ISO 9001: 
2008);

II.  Documentos Administrativos:
a) Cópia autenticada e digital do Registo Comercial, nome 

Legal de Entidade e pessoa de contacto para receber 

outras informações relevantes;
b) Demonstrações Financeiras e Relatório Anual dos 

últimos três anos, incluindo Balanço, Lucros e Perdas 
e Demonstração do Fluxo de Caixa. Os documentos a 
fornecer devem ser relativos ao Grupo da Empresa (se 
aplicável), e também para a entidade moçambicana 
registrada da Empresa que celebrará o contrato em 
questão;

c) Registro da empresa em Moçambique. Caso a sua 
empresa ainda não esteja registada em Moçambique, 

Moçambique;

MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO

d) Estrutura da Empresa e do Grupo com a lista dos 

estiverem cotados na bolsa de valores);

e)  Caso o proponente pretenda participar na Manifestação 
de Interesse em consórcio, informações sobre cada um 
dos membros do consórcio e o papel de cada um dos 
participantes no consórcio. Tal intenção de formação 
de consórcio deverá ser amparada por contrato ou 
“Memorando de Entendimento” devidamente assinado 
por cada entidade integrante do consórcio proposto.

As empresas interessadas neste convite devem enviar a sua 
Manifestação de Interesse registando a empresa no nosso 
website (Solicitação da Eni Rovuma Basin B.V.)

Para quaisquer questões e apoio, pode entrar em contato com 
nosso serviço de apoio de operações:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Após submetida a Manifestação de Interesse no formulário de 
inscrição do website
deve ser enviado para:

e-mail: erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:
 A submissão deve referir-se ao Anúncio Público e também ao 
seguinte código de mercadoria:

SS04AB05 - SERVICES RELATED TO PERSONNEL: 
TEMPORARY PERSONNEL 

Dentro do aplicativo do website, na secção “Objecto do 
Aplicativo”, a área “Origem do convite” deverá ser preenchida 
da seguinte forma: “SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO”.

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação 
acima, as Proponentes pré-selecionados podem receber, da 
Eni Rovuma Basin B.V.
ainda ser incluídos no processo de licitação para as atividades 
em questão. 

Este inquérito não deverá ser considerado um convite para 
concurso e, portanto, não representa nem constitui nenhuma 
promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por 
parte da Eni Rovuma Basin B.V., para celebrar contratos 
consigo ou com qualquer proponente que apresente a sua 
Manifestação de Interesse. 

Qualquer custo incorrido pelos proponentes interessados   na 
preparação da Manifestação de Interesse será totalmente 
suportado por tal proponente, que não terá direito de recurso, 
compensação, indemnização ou reclamação a este respeito por 
parte da Eni Rovuma Basin B.V. 

Todos os dados e informações fornecidos no âmbito desta 
Manifestação de Interesse serão tratados como estritamente 

não autorizadas. 

O prazo para a recepção da documentação sobre a Manifestação 
de Interesse termina no dia 30 de Julho de 2021, às 23:59 
Horário de África Central. A documentação recebida após o 
prazo estabelecido não será aceite.
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Upstream 
Delegated Operator, invites interested companies to submit 
their Expression of Interest for the provision of Immigration 
Services.

SCOPE OF WORK

The scope of work consists of the provision of Visa and Work 
Permit services and all related activities in order to bring and 
keep expatriate employees in Mozambique, and locals and 
expatriates abroad, when needed, namely:

Ensure the organization and collection of all documentation 
from the company and submit Work Permit applications;

Ensure that all relevant Visas and DIREs are obtained 
for all expatriate employees at immigration or at the 
embassies;

Keep the Company abreast of all updates in the policies 
and procedures in place at the Labour Authorities and 
Immigration Services of Mozambique.

EXPECTED CONTRACT START DATE AND DURATION

The Contract is envisaged to start in 1st of November 2022 
with the duration of 24 months plus one optional extension of 
12 months, respectively.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Interested companies shall submit their Expression of Interest 
by providing the following mandatory information and 
documentation: 

I.  Technical Documents:

a) Proven experience in the provision of immigration 
services for Oil & Gas Industry in the last 5 years; 

b) 
Pemba and Nampula);

c) Reference letters from clients for the previously 
executed Immigration Services in support to oil & gas 
projects; or alternatively, self-declaration signed by 
the top management attesting the provision in the 
past of similar services herein requested;

d) 

Quality Standards (e.g. ISO 9001:2008); 

II.  Administrative Documents:

a) 
Entity name and contact person for receiving 

from Eni Rovuma Basin B.V.;
b) Last three years Financial Statements and Annual 

Cash Flow Statement. These documents must be 
provided for the Company Group (if applicable), and 
also for the Company’s Mozambican registered entity 
that will enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your 
Company is not already registered in Mozambique, 

EXPRESSION OF INTEREST

FOR PROVISION OF IMMIGRATION SERVICES

please specify if you would be willing to promptly 
register in Mozambique;

d) Company and Group Structure with the list of major 

the stock exchange);

e) In case tenderer wish to participate in the Expression 
of Interest as a consortium, information about each 
member of the consortium and role of each participant 
in the consortium. Such intention to form a consortium 
must be supported by an agreement or “Memorandum 

of the proposed consortium.

Interested companies in this invitation shall submit their 
Expression of Interest by registering the company on our 
website (Eni Rovuma Basin B.V. Application):

For any issues and support, you can contact our service 
operations support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website application, your 
application I.D. number must be Shared to: 

e-mail: erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement and to 
the following commodity code:

SS04AB05 - SERVICES RELATED TO PERSONNEL: 
TEMPORARY PERSONNEL 

Within the website application, under the section “Object of the 
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed 
as follows: “IMMIGRATION SERVICES “

Subject to the delivery and compliance of all the above 
requested documentation, pre-selected tenderers may receive, 
from Eni Rovuma Basin B.V.
may further be included in the tender process for the subject 
activities.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender 
and, therefore, it does not represent or constitute any promise, 
obligation or commitment of any kind from Eni Rovuma Basin 
B.V., to enter into any agreement or arrangement with you or 
with any tenderer submitting its Expression of Interest.

Any cost incurred by the interested tenderers in preparing the 
Expression of Interest shall be fully borne by such tenderer 
who shall have no recourse, compensation, indemnity or claim 
in this respect from Eni Rovuma Basin B.V.

All data and information provided pursuant to the Expression 
of Interest
be disclosed or communicated to non-authorized persons or 
companies.

The deadline for receipt of the documentation relevant to the 
Expression of Interest is set at 30th July 2021, 23:59 Central 
Africa Time. Documentation received after the set deadline 
will not be accepted.
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Estamos entusiasmados por trazer-te 
o maior programa de crescimento de 
negócios para mulheres em África

Inscreve-te em www.womenpreneur.ng para poderes: 

Ganhar um Míni MBA da Corporação Financeira Internacional;
Ganhar valores de investimento até 844,000 MZN;
Ser uma das vencedoras de outros benefícios.

Maior & Melhor!

Inscrições: 21 de Junho a 13 de Agosto de 2021 
Nigéria | Gana | Ruanda | Quénia | RD Congo | Zâmbia | Moçambique | Serra Leoa | Gâmbia 
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Pedro Madruga (Texto)

Na África do sul azar 
não custa nada!

Barraquinha é o nome da paragem onde o Kota de Família desceu 

naquele dia. Na verdade o nome oficial é Mateus Kamadjua. Mas a 

malta do bairro insiste em chamar-lhe Kota de Família. Dizem que 

é a cara dele. Ele agora dobrou a esquina. Meteu a mão no bolso para 

comprar qualquer coisa. Há tantos vendedores informais na rua que 

ele acabou tropeçando num deles que apareceu à sua frente.

- O que tens na promoção hoje?

- Cigarros da John, mais-velho!

- Ok. Dê-me um maço. 

«Parece que as barracas são a nossa maior conquista». Mateus Kamadjua mur-

mura e engole os seus próprios pensamentos, antes de ser abordado pela gen-

erosa comadre Teresa. Ela até parece que faz concorrência às estações radi-

ofónicas...

- Como está compadre?

- Aos empurrões, minha comadre. E como vão as coisas aqui no mercadinho.

- Hiiiiihhh. Já sabes o que se passa lá na Africa do Sul? O meu filho me man-

dou mensagem a dizer que o Gasparinho Silêncio, o marido da Ivone, a filha 

do Guidione Mundau.

- Sim, sim. Estou a ver aquele moço de rastas...

- Morreu. Aliás, foi assassinado hoje mesmo. Vinha no camião do senhor Pa-

paeira e zás porrada com ele. Aqueles sacanas não pensam. Incendiaram o 

camião depois de roubar tudo que tinha lá dentro. São uns cangurus, já não sei 

o que lhes vou chamar, compadre. O rapaz nem tinha terminado a obra dele. A 

miúda está grávida de 7 meses... 

Dizem que é uma manifestação exigindo a libertação de Zuma. Mas o que é 

que a prisão de Zuma tem a ver com o saque desenfreado e vandalização de 

supermercados? 

- Comadre. Eu também estou preocupado com Vicente, aquele do meu 

primeiro casamento. Vive em Tsakane. Estava mesmo à espera de comprar 

megas para ver os vídeos. Os meus amigos lá do jornal SAVANA me man-

daram umas fotos...

- Eishhh. Naconada juro! Sinceramente não sei como dar esta notícia à Ivone. 

Sabes que a mãe dela e eu estudamos juntas desde a pré-primária, lá na João 

de Deus.

- Não há problemas vou te acompanhar, comadre. É só me dizeres se vais 

agora. Caso não dou um salto à casa e chamo a tua comadre.

- É melhor. Mas veja mais isto. É coisa de gente isto, compadre? Tudo farinha 

do mesmo saco, brancos, mulatos, pretos. Todos nesta roubalheira sem ver-

gonha, compadre.

- Esses tipos estão a fazer o apartheid ao contrário. Isto é um oportunismo sem 

sentido, Teresa.

- E os nossos filhos, ainda adolescentes têm whatsapps. Estão a ver esta pouca 

vergonha! Um dia vão imitar essas macaquices. Juro que vais ver. E como a 

gente tem telhados de vidro... Nem quero imaginar. Azar não custa, compadre. 

- É verdade, comadre. Vamos prevenir que isto não atravesse a fronteira, co-

madre.

- Deus te oiça, compadre Mateus...
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• Com o corona à solta, é inevitável que haja mão dura sobre casamentos, 
cultos, funerais e festas, na opinião dos entendidos, os grandes focos 
de infecções na nova variante de contágio mais rápido e letal, sem es-
quecer o flagelo dos transportes e dos mercados. No Grande Maputo, 
depois de muito tempo as contaminações andarem pelo cimento, elas 
estão agora em força nos bairros suburbanos pobres. No pânico, mais 
uma vez, o lobby dos pais aflitos quer os filhos fora das escolas. As 
televisões dão uma mãozinha… 

• Mas o tema da semana é a chegada da força internacional a Cabo 
Delgado para ajudar nas debilidades e fraquezas das forças moza, que 
os nacionalistas de boca e batidas no peito identificavam apenas como 
melhor treino e apoio logístico. O novo cisma é o paradigma da força 
internacional sob comando moçambicano. Uma telenovela a seguir nos 
próximos capítulos com episódios picantes…

• Analistas de CD recordam a operação Nó Górdio, há meio século, 
com muitas semelhanças com os cenários que se desenham actualmen-
te para Cabo Delgado. Os guerrilheiros do passado são os que vão 
agora colocar a província a ferro e fogo. E se há lições a tirar, um dos 
perigos é que os “al shabaab” se desintegrem em pequenos grupos pas-
sando a senha terrorista mais para sul e para as províncias de Nampula 
e Niassa, onde é conhecido proselitismo sem as acções de barbárie que 
acontecem em CD. 

• Com a falta dos técnicos para os projectos do gás, os empresários de 
Cabo Delgado, apesar de compreenderem a logística das operações 
militares, esperam que a presença massiva dos novos protagonistas 
nos projectos securitários se possa traduzir, também, em ocupações 
inesperadas de hotéis e condomínios, dando uma ajuda à naufragada 
economia local. Como as agências humanitárias que tentam abastecer-
-se ao máximo no comércio local.

• Mais para sul, os amantes das coboiadas estão expectantes no poten-
cial segundo round de um duelo bancário que até agora só conhece os 
pistolões de um dos contendores. Um dos alegados vilões das opera-
ções cambiais, como fizeram antes os executivos do Moza, contratou 
um advogado de topo que não está habituado a perder duelos na barra 
e nas secretarias dos tribunais. Quem irá lamber a poeira no desfecho 
das confrontações no banco azul?

• E como agora parece ter virado moda misturar negócios com cultos e 
igrejas, há inúmeros fiéis ligados ao banco azul em preces exorcizantes 
para que um dos seus filhos não seja atingido pela espada satânica do 
desterro e da desonra. Aleluia!

• O PM deu posse a uma nova directora para o FDA, a instituição que 
agora deverá competir com o Sustenta para dar renovadas alegrias aos 
camponeses moçambicanos. Os cépticos torcem o nariz e antes de no-
vos projectos, querem saber por onde anda a empreendedora Titosse 
que tantas benesses em bovinos trouxe para a sua família e amigos.

• No capítulo das benesses está muito badalado um circuito mafioso ins-
talado na zona da Moamba, junto ao rio Incomáti. O sindicato é diri-
gido por um tal de Francisco Machiana, um comissionista que fala em 
nome dos “nativos” para extorquir dinheiro aos camionistas que procu-
ram por aquelas paragens “areia Incomáti”, um produto incontornável 
no negócio boom da construção civil. O chefão, dizem os invejosos, faz 
13 salários mínimos por semana a intermediar o relacionamento entre 
camionistas e os nativos. Boladas dirão outros…

• A inteligência sul-africana identificou 12 indivíduos como cabecilhas 
das escaramuças e saques no país, que eclodiram após a prisão de JZ. 
Entre os investigados está o SG suspenso Ace Magashule e o ex-chefe 
de operações especiais Thulani ‘Silence’ Dlomo. A ideia primária do 
grupo era cortar o abastecimento logístico em termos de combustíveis, 
matérias-primas e alimentos ao principal centro económico do país, 
Joanesburgo, através da EN3, que liga ao porto de Durban. Mas a 
situação fugiu do controlo, desaguando em anarquia. Mas é apenas 
uma das teorias…

Em voz baixa
• Face aos distúrbios no país dos cunhados, os dos negócios de fronteira, 

estudam a melhor maneira de se beneficiarem com a escassez de pro-
dutos. Há falta de melhor argumento já começaram a sugerir uma nova 
alta de preços. É o que dá depender das batatas e do repolho produzido 
do outro lado da fronteira…

A Tanzania prepara-se 

para iniciar a constru-

ção da sua fábrica de 10 

milhões de toneladas 

anuais de gás natural liquefeito 

em 2023 e a exportação em 2028. 

Numa altura em que aumenta a 

insegurança na província de Cabo 

Delgado e o cronograma e volumes 

de gás natural moçambicanos são 

postos em causa, será a Tanzania 

uma séria ameaça aos empreendi-

mentos do lado moçambicano da 

bacia do Rovuma? Questiona o 

portal Zitamar.

O portal avança que a Presidente 

da Tanzania, Samia Suluhu, pre-

para-se para relançar as negocia-

ções com os operadores do projec-

to de LNG de 30 biliões de dólares 

no sul do país. 

O processo negocial estava parali-

sado na sequência de um impasse 

com o falecido chefe de Estado 

tanzaniano, John Magufuli, que 

seguia uma agenda com um cunho 

mais nacionalista.

O ministro da Energia da Tanza-

nia, Medard Kalemani, disse em 

Junho, ao parlamento, que a cons-

trução do projecto de LNG pode-

rá começar em 2023 e durar cinco 

anos, prevendo-se que a primeira 

exportação inicie em 2028.

Se essas projecções se concretiza-

rem, o LNG tanzaniano tem como 

mira os mesmos mercados visados 

pelo projecto de gás da Exxon 

Mobil em Moçambique.

A Exxon Mobil ainda não tomou 

a decisão final de investimento em 

torno do seu empreendimento na 

Área 4 do Rovuma, onde se prevê 

Gás tanzaniano: ameaça para Moçambique?
a produção de 15,4 milhões de to-

neladas de GNL por ano.

Espera-se que a petrolífera norte-

-americana tome decisão entre 

2022 e 2023. 

Por outro lado, a Exxon Mobil 

também é parceira no projecto 

tanzaniano, detendo 35% no bloco 

2 em mar. 

Nessa área, a companhia norue-

guesa, Equinor, controla 65% do 

projecto. A holandesa Shell detém 

as concessões das áreas 1 e 2.

A Agência Internacional de Ener-

gia (AIE) já fez notar que o mun-

do não deve produzir mais gás 

natural, se quiser que se alcancem 

os compromissos de redução de 

emissões de dióxido de carbono, 

no quadro do Acordo de Paris.

O cenário traçado pela AIE pre-

vê um pico na procura de gás em 

2025, mas seguido de um declínio 

a partir desse ano.

Essas previsões tornam inviáveis 

tanto os projectos na Tanzania, 

como em Moçambique.

Mas há cenários mais favoráveis 

aos dois países. O economista em 

sector energético, Carole Nakhle, 

considera que a procura mundial 

de gás continuará forte por, pelo 

menos, mais duas décadas, porque 

este recurso será útil para suprir 

o fornecimento intermitente das 

energias renováveis.

Nesse sentido, a procura de gás 

não deve ser uma preocupação 

para os países detentores de reser-

vas naturais. 

O factor de inquietação dever ser 

a mobilização de capital para no-

vos projectos de gás face à cada vez 

mais escassez de dinheiro para in-

vestimentos no domínio dos com-

bustíveis fósseis.
Nesse contexto, a Tanzania deve 
começar agora as negociações com 
a comunidade de investidores em 
paralelo com a mobilização dos 
potenciais operadores dos seus 
projectos de GNL.

Gás tanzaniano mais caro
O Zitamar observa que o gás tan-
zaniano enfrenta constrangimen-
tos que o tornam menos compe-
titivo. É o gás mais caro e difícil 
de extrair, porque alguns dos seus 
depósitos estão a 200 quilómetros 
um do outro e estão a 100 quiló-
metros da costa e em águas “ultra-
-profundas”.
A Tanzania poderá procurar com-
pensar essas desvantagens ofe-
recendo um regime fiscal mais 
flexível. John Magufuli recusava 
cedências em relação às obrigações 
fiscais dos operadores.
A Zitamar observa que as negocia-
ções entre o Governo e os opera-
dores ainda irão enfrentar dificul-
dades, que vão exigir que a actual 
chefe de Estado afaste do execu-
tivo figuras leais a John Magufuli, 
incluindo o ministro da Energia, 
primo do falecido Presidente.
Um especialista do sector conside-
ra que o cenário mais provável para 
o arranque do projecto tanzaniano 
é 2030.
A Equinor assegura que colocará 
todo o seu empenho nas nego-
ciações com o Governo da Tan-
zania, mas analistas avisam que 
“a paciência” dos operadores “tem 
limites” e eles não vão querer per-
der mais margem de lucro para a 
intransigência tanzaniana.

Mafambisse
07-07-2021

Maluana
03-07-2021

Africa do Sul, até os porcos não escapaaram ao saque



Savana 16-07-2021 1

PUBLICIDADE

o 1436

EVENTOS

A 
Coca-Cola Beverages 

Africa (CCBA) iniciou, 

semana passada, a va-

cinação, contra a Co-

vid-19, de cerca de 4500 pessoas 

entre colaboradores e seus de-

pendentes/familiares imediatos, 

uma operação que arrancou na 

principal fábrica em Moçambi-

que, localizada na Matola Gare, 

província de Maputo, e irá abran-

ger todo o território nacional 

onde a companhia está implan-

tada.

Segundo Sérgio Fernandes, admi-

nistrador delegado da Coca-Cola, 

a imunização surge no quadro 

da Iniciativa Unidos pela Vacina 

Contra a Covid-19 (UNIVAX), da 

qual a companhia é uma das prin-

cipais parceiras. 

Neste quadro, para além de ter par-

ticipado com mais 316 parceiros 

na compra e entrega ao Governo 

de um lote de 500 mil doses de va-

cinas para prevenção da Covid-19, 

a engarrafadora adquiriu vacinas 

para os seus colaboradores e seus 

dependentes/familiares imediatos. 

A operação das 500 mil doses en-

tregues ao Governo para acelerar 

o Plano Alargado de Vacinação, 

que deverá abranger 17 milhões de 

pessoas em Moçambique, é parte 

da responsabilidade social da en-

garrafadora em saúde pública. As 

vacinas são de chinesa Verosell.

“Desde que começou a pandemia, 

o nosso lema, aqui na empresa, é 

´eu sou meu protector, protector 

do meu irmão, da minha irmã e da 

minha família´. Adquirimos cer-

ca de 4,500 vacinas para a região 

sul, centro e norte. É para vacinar 

os colaboradores mais quatro. Os 

quatro são membros da família. É 

para proteger a nós, os nossos ir-

mãos e as nossas famílias. A res-

ponsabilidade de segurança come-

ça connosco”, assinalou Fernandes. 

Presente na cerimónia do início 

da vacinação, Benjamim Alfredo, 

PCA da Coca-Cola, disse que, 

neste momento, a companhia e 

na base de um calendário, está a 

tentar abranger ao máximo os tra-

balhadores e seus familiares. Assi-

nalou igualmente que na zona sul 

a empresa já tem registado cerca 

de 80% dos trabalhadores e seus 

familiares.

“Ao longo do tempo em que va-

mos vacinando vai havendo mais 

aderência, o que quer dizer que 

vamos conseguir cobrir. O que 

nós estamos a tentar é cobrir ao 

máximo os trabalhadores para po-

dermos atingir uma imunidade de 

grupo”, frisou   

Maior engarrafadora da Coca-Co-

la em África e a oitava maior em 

receitas do mundo - a Coca-Cola 

Beverages Africa (CCBA), a com-

panhia em Moçambique, com um 

histórico de 27 anos, possui cerca 

de 890 trabalhadores, empregados 

em três fábricas, em Maputo, Chi-

moio (Manica) e Nampula.

A CCBA tem como acionistas a 

the Coca-Cola Company (65,5%) 

e Gutsche Family Investments 

(34,5%).

Covid-19

Coca-Cola inicia vacinação

O 
Instituto Superior 

de Altos Estudos e 

Negócios (ISAEN), 

uma unidade orgâ-

nica da Universidade Poli-

técnica, lançou, recentemen-

te, em Maputo, a segunda 

edição do Programa de Dou-

toramento em Estudos de 

Desenvolvimento, sob o 

lema “Domesticar e tanta-

lizar sobre a naturalização 

dum mal-entendido”.

 

Trata-se de um programa que 

vai decorrer no sistema hí-

II edição de doutoramento em Estudos de Desenvolvimento

brido, devido à pandemia da Co- vid-19, tendo sido criadas as con-

dições necessárias para a produção 

de conhecimento, cujas teses serão 

publicadas em revistas científicas.

O vice-reitor da Universidade Po-

litécnica, Cristiano Macuamule, 

referiu que a segunda edição do 

programa de Doutoramento em 

Estudos de Desenvolvimento está 

associada a vídeo-conferências, 

para salvaguardar o ciclo mais alto 

de formação, apesar da pandemia 

que impõe a massificação do siste-

ma híbrido, no processo de ensino 

e aprendizagem.

“Existem hoje ao nível do país e do 

mundo, várias universidades com 

este nível e vocês escolheram 

A Politécnica para fazerem o 

vosso doutoramento. O nosso 

compromisso é de oferecer as 

melhores condições possíveis 

e um ambiente académico 

adequado e que permita que 

obtenham sucessos nos vos-

sos estudos. O programa exige 

muita leitura e estudo”, referiu 

o vice-reitor.

Por sua vez, o chanceler da 

Universidade Politécnica, que 

é igualmente coordenador do 

Continua na pág. 2
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programa de Doutoramento em 

Estudos de Desenvolvimento, 

Lourenço do Rosário, apelou aos 

doutorandos para uma reflexão 

sistemática que possa ajudar a go-

vernação de vários sectores de em-

presas e organizações, com vista 

ao alcance de uma massa pensante 

que contribua para o desenvolvi-

mento do país.

“Ao longo dos 46 anos como 

país independente, houve muitos 

ensaios sobre o rumo de desen-

volvimento em várias áreas, por 

isso é que este doutoramento é 

transversal no que diz respeito ao 

desenvolvimento. A vossa preocu-

pação deve ser quando começarem 

a pensar nos vossos postos de tra-

balho, que é onde precisamos, de 

facto, de alicerces. Não podemos 

construir um edifício sem que seja 

a partir da parte que o suporta”, 

explicou Lourenço do Rosário.

Mário Cossane, representan-

te da turma, da primeira edição 

do programa de Doutoramento 

em Estudos de Desenvolvimen-

to,  enalteceu o papel da universi-

dade Politécnica na forma como 

encarou os desafios impostos pela 

Covid-19, tendo encorajado os es-

tudantes a assumirem os obstácu-

los da educação em Moçambique, 

como a sua bandeira de desenvol-

vimento institucional.

“O programa representava um in-

comensurável desafio, a burocracia, 

a meio com a Covid-19. Nestes 

termos, vale a pena, mais uma vez, 

felicitar a A Politécnica por nun-

ca ter desistido do seu desiderato, 

mesmo quando as dificuldades 

apontavam para um porto do qual 

o canal não possuía nenhum farol 

de sinalização”, explicou o repre-

sentante da primeira turma. 

Em formato virtual, o orador da 

aula inaugural, que interveio a 

partir da Universidade de Basileia, 

na Alemanha, Elísio Macamo, 

disse que os doutorandos podem 

inspirar-se no programa de De-

senvolvimento que está a decorrer 

em Moçambique, denominado 

Sustenta, uma vez que este baseia-

-se na agricultura que é a base de 

desenvolvimento do país.

“O que liga estes conceitos é jus-

tamente a minha relação ambígua 

com o desenvolvimento. Um curso 

de desenvolvimento tem também 

coisas subversivas, sobretudo no 

quem o faz. O estudante tem que 

aprender a questionar os conceitos 

e nunca dar o seu sentido por ad-

quirido. Eu uso a naturalização e 

domesticação como uma metáfo-

ra para descobrir e descrever uma 

condição estrutural que consiste 

na nossa integração no mundo e 

num sistema económico que ou-

tros construíram à sua maneira 

para satisfazer as suas necessida-

des”, concluiu Elísio Macamo.

Continuação da pág. 1

Preços de bens essenciais de consumo
BOLETIM Nº 6 Junho 2021

Mercados das Cidades de Maputo, Beira e Nampula

Yulla Marques e Jonas Milagre Mbiza

Para a leitura do Boletim veja em:
https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/boletim-mensal-06-2021/

Preços médios de Junho em relação ao mês anterior

Nota: As células pintadas a azul correspondem às cidades com falta do produto no 
mercado. As células pintadas a cinza correspondem às cidades com o preço médio mais 
elevado. As células pintadas a verde correspondem a aumentos superiores a 10% e as 
pintadas a amarelo correspondem a diminuições maiores que 10%. 
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Maputo Beira Nampula 

Preço Variação 
percentual Preço Variação 

percentual Preço Variação 
percentual 

Farinha de milho 46,40 -0,1 54,80 -1,8 60,00 0 
Arroz 50,14 -6,1 45,15 -2,5 45,36 -3,1 

Massa esparguete 30,80 0 27,00 1,6 32,40 -9,3 
Amendoim 31,45 0,4 40,67 1,7 15,00 0 

Coco 11,60 -6,1 18,54 38 15,33 -3,2 
Feijão nhemba 31,88 -17,1 20,68 -5,2 7,70 -35,2 

Mandioca 42,00 1,2 49,09 -1,8 10,00 0 
Tomate 18,50 -14,2 10,00 -3 10,00 -4 
Cebola 263,60 1,6 421,43 -6,3 509,09 -11,5 

Batata-reno 332,40 10,6 457,14 -0,4 504,00 -14,3 
Repolho 85,80 -20,4 52,40 -5,8 31,00 -24,1 

Sal 26,80 10,5 40,75 1,9 34,00 2 
Açúcar castanho 70,40 1,9 66,40 -3,1 70,00 0 
Óleo alimentar 563,00 -2 556,60 -0,2 663,00 1,8 
Peixe Carapau 149,60 0,3 162,25 1,4 154,67 3,1 

Frango 290,80 -0,6 231,00 -2,5    
Ovos 108,00 2,2 100,00 -0,5 100,00 0 

Banana 47,60 3,5   37,50 -2,2 
Carvão 27,50 -4,3 10,00 0 10,00 0 

Média da variação 
percentual dos preços dos 

19 bens 
-2 0,6 -6 

ECA e Nova Tech Agro lançam lojas de insumos agrícolas

A 
Empresa de Comercia-

lização Agrícola Lda 

(ECA) e a Nova Tech 

Agro, duas empresas 

do ramo agrário baseadas na 

província de Manica, lançam, 

nesta sexta-feira, no distrito de 

Barue, naquela província do 

centro do país, duas lojas espe-

cializadas em insumos agríco-

las.

O objetivo é melhorar o acesso a 

insumos e material agrícola por 

parte dos pequenos produtores, 

naquele ponto de Moçambique. 

Uma nota das duas empresas en-

viadas a nossa Redacção assinala 

que, nos últimos anos, tem havi-

do um crescimento acentuado do 

investimento em Moçambique, 

especialmente no crescimento do 

mercado, no aumento da produ-

ção e na melhoria da posição dos 

agricultores no mercado. 

No entanto, prossegue, apesar dos 

investimentos relativamente altos 

no sector, o acesso dos pequenos 

agricultores aos insumos tem sido 

lento. 

“Alguns dos desafios mais visí-

veis que os pequenos agriculto-

res enfrentam incluem: O difícil 

acesso a lojas, sendo que alguns 

agricultores percorrem mais de 

50 quilómetros até à loja mais 

próxima; o aumento da demanda 

de agricultores que desejam insu-

mos e serviços mais confiáveis e 

eficientes, onde há uma crescente 

necessidade de novos pontos de 

venda que forneçam os produtos 

certos, ofereçam preços compe-

titivos e estendam os serviços de 

extensão”, sublinha a nota

Neste contexto, a nota sublinha 

que foi estabelecida uma parceria 

entre a Empresa de Comerciali-

zação Agrícola (uma empresa es-

pecializada na compra de milho, 

processamento e marketing de 

produtos secundários de milho 

processado) sediada no distrito 

de Barue, na Província de Manica 

e a Nova tech Agro (especializada 

na distribuição e venda de insu-

mos agrícolas e provisão de servi-

ços de extensão), do qual resultam 

as duas lojas piloto, em Honde e 

Chuala, com características espe-

ciais e inovadoras, com uma vasta 

gama de produtos e acesso a téc-

nicos especializados que auxiliam 

o agricultor com vários serviços de 

orientação agrária e acesso à in-

formação dedicada sobre formas 

de cultivo, técnicas de produção e 

uso correcto de insumos agrícolas.

“Este conceito de lojas a ser lan-

çado nas vilas de Honde e Chuala 

(distrito de Catandica), resulta de 

uma parceria das empresas Nova 

Tech Agro e ECA com vista a 

valorizar mais o pequeno produ-

tor, trazendo-lhe os insumos mais 

perto, e oferecendo um serviço 

mais orientado para o consumi-

dor onde, para além da venda de 

insumos variados serão criados 

serviços de orientação agrária  

que contribuem para o sucesso 

da produção e o reconhecimento 

do uso de insumos melhorados e 

boas práticas agrícolas”, frisa.

Candidato da lista 
B promete negócios 
inclusivos

Eleições na CCM

A 
promoção de ne-

gócios inclusivos e 

mais dinâmicos por 

forma a trazer maior 

competitividade no sector 

empresarial constitui uma 

das grandes prioridades do 

candidato da lista “B”, Ar-

lindo Duarte, para a eleição 

à presidência da Câmara 

de Comércio de Moçambi-

que (CCM). Duarte lançou, 

nesta terça-feira, a sua cam-

panha, onde deverá ter pela 

frente Basílio Simbine, da 

lista “A” e Álvaro Massinga, 

da lista “C”.   

Falando em conferência de im-

prensa de oficialização da sua 

candidatura, Duarte afirmou 

que no seu mandato pretende 

criar melhores condições para 

manter a dinâmica e competi-

tividade do sector empresarial, 

olhando exclusivamente para 

o desenvolvimento institu-

cional das empresas, de modo 

a alavancar os seus negócios 

mediante acções de capacita-

ção, formação, financiamento 

e integração nas plataformas 

digitais.

“investiremos na promoção de 

negócios inclusivos fortalecen-

do as bases sólidas para a di-

namização das redes de cadeia 

de valores e serviços para a 

maximização das oportunida-

des existentes a nível nacional 

e internacional”, disse Duarte.

O candidatado também des-

tacou o apoio que será dado 

às micro e pequenas empresas 

lideradas e compostas maiori-

tariamente por mulheres, para 

que elas tenham também o sa-

ber, e o acesso aos privilégios, 

as oportunidades económicas 

a todos os níveis, a facilitação 

do acesso ao financiamento.

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na 
SAVANA FM . Proporcionamos para si pa-
cotes 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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Uma campanha denomi-

nada “Fuga Zero” aca-

ba de ser lançada pelo 

Fundo de Investimento 

e Património do Abastecimen-

to de Água (FIPAG) – Região 

Metropolitana de Maputo, na 

província de Maputo. A campa-

nha tem por objectivo a identifi-

cação, registo e reporte de fugas 

pelas equipas de reparação, na 

área operacional que compreen-

de Matola e Matola-Rio e a res-

pectiva reparação de cerca 300 

fugas.

Trata-se de uma campanha com 

o slogan “Meu bairro livre de fu-

gas”, inserida no Programa Ace-

lerado e Integrado de Redução de 

Perdas (PAIRP), no seu segundo 

pilar, que visa a redução de perdas 

físicas de água em 33%, durante a 

vigência do Programa Quinque-

nal do Governo (PQG) 2020-

2024.

O director de Distribuição em 

Baixa, João Francisco, explicou 

que a operação abarca as áreas 

do comité fase 1, nos bairros com 

maior incidência de fugas, no-

FIPAG lança campanha “Fuga Zero”

meadamente, Matola A, Matola 

C, Fomento, Infulene A, Macha-

va Sede, T3, Patrice Lumumba, 

Tchumene e a segunda fase que 

vai compreender a cidade de Ma-

puto, nos bairros de Maxaquene 

A e B, Polana Caniço, Costa de 

Sol, Inhagoia, Luís Cabral e Xi-

pamanine.

“O nosso objectivo é ver os bair-

ros secos. O que queremos trans-

mitir aos clientes é que estamos 

preocupados com este assunto. 

Em termos de resultados espera-

dos, pretendemos reparar cerca de 

300 fugas e, em termos de gan-

hos, esperamos reverter cerca de 5 

mil metros cúbicos de água, neste 

exercício”, referiu João Francisco.

Num outro desenvolvimento, 

João Francisco justificou que a 

escolha da área operacional da 

Matola, para o arranque da cam-

panha “Fuga Zero” tem a ver com 

o crescimento nos últimos anos 

dos bairros em expansão e com 

a entrada em funcionamento dos 

Centros Distribuidores de Boa-

ne, Matola-Rio e Tsalala, tradu-

zindo-se, deste modo, em maior 

índice de água não facturada com 

perdas físicas.

“Estamos a trabalhar na substi-

tuição da rede e requalificação 

dos ramais que começam a mos-

trar problemas de qualidade nesta 

fase, porque estão localizados nas 

zonas periurbanas devido à ero-

são e transitabilidade das viaturas 

que danificam a rede de distribui-

ção de água. Esperamos que, com 

o final deste trabalho, a imagem 

do bairro e da instituição seja me-

lhorada”, concluiu João Francisco.

A campanha “Fuga Zero” decor-

rerá durante os finais de semana 

e será implementada por técnicos 

do FIPAG-Região Metropolita-

na de Maputo e as estruturas dos 

bairros que servirão de guias na 

identificação das fugas.

A maior operadora de Canais em língua Portuguesa ZAP, 
enriqueceu a sua oferta de canais com a estreia de 2 grandes 
canais de música, desde o passado dia 1 de Julho. 

Trata-se do lançamento do Black Diamondz (canal 107) e 
Cubayo (canal 108), que levam aos telespectadores uma 
extensa variedade de conteúdos musicais, tendo como principal 

plataforma ZAP.

Disponíveis em Moçambique, Angola e Portugal, os dois canais, 

ZAP OFICIALIZA PARCERIA COM OS CANAIS

CUBAYO E BLACK DIAMONDZ

O Canal Cubayo proprociona aos seus telespectadores uma 
grande variedade de gêneros musicais latinos como, o danzón, 
trova, jazz, samba, Bossa Nova, tango, bachata, mariachi, 
ranchera e bolero, gêneros oriundos da Argentina, Brasil, 
Venezuela, Cuba, México, Espanha, Portugal, terras de muita 

as faixas etárias, emitindo 24 horas por dia, 7 dias por semana 
e sem intervalos comerciais.

O Black Diamondz é um canal onde predomina a música feita 
por artistas Afro Americanos, do panorama musical mundial 

hip hop, soul, jazz, gospel, R&B e muito mais, onde para além 
dos videoclipes cheios de glamour e talento Afro Americano, 
os telespectadores podem acompanhar as performances 
em palco das suas estrelas favoritas, assistir a entrevistas 
exclusivas entre outros conteúdos atrativos.

importante no seio das famílias Moçambicanas, a ZAP continua 
a contribuir com a aposta em novos conteúdos televisivos de 

entretenimento, conteúdos infantis, desporto, e muito mais, 
para toda a família Moçambicana. 

Carregue já a sua Zap e acompanhe o melhor da música 
porque “O Melhor que há, é na ZAP que dá”.

Maputo, aos  06 de Julho  de 2021.


