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dissimula a verdadeira natureza, 

origem, localização, disposição, mo-

vimentação ou titularidade de pro-

dutos do crime ou direitos relativos 

a eles e utilizar bens, sabendo da sua 

proveniência ilícita no momento da 

recepção.            

 A punição pelo crime de bran-

queamento de capitais pode ainda 

ocorrer mesmo que o facto ilícito 

relativo ao crime conexo tenha sido 

praticado no estrangeiro, ou ainda 

que se desconheça o lugar da prá-

tica de tal facto ou a identidade dos 

seus autores. 

Alexandre Chivale viaja com al-

guma regularidade para Líbano e 

Emiratos Árabes Unidos, onde há 

fortes suspeitas de que vai ao encon-

tro de Jean Boustani. Aliás, Chivale 

disse, no primeiro dia de julgamen-

to, que, no dia anterior, acabava de 

regressar do Líbano. 

A mesma lei indica que são crimes 

conexos ao branqueamento de capi-

tais a formação de uma associação 

criminosa e falsificação de docu-

mentos. Recordar que, a pedido do 

MP, o Primeiro Cartório Notarial 

da cidade de Maputo não confir-

mou a autenticidade da Procura-

ção de trespasse da propriedade de 

Maria Inês Moiane à favor de Jean 

Boustani para a implementação de 

um projecto imobiliário. 

A Procuração em alusão foi entre-

gue ao tribunal pelo então advogado 

de Inês Moiane, Alexandre Chivale.     

O advogado Chivale entra em cena 

quando assume a responsabilidade 

de gerir bens imóveis da Txopela 

Investments, que, segundo a acusa-

ção do MP, foram adquiridos com o 

dinheiro da Privinvest e, tendo sido 

apreendidos por ordem do tribunal, 

Chivale aproveitou-se do facto de 

a Txopela ter sido confiada a qua-

lidade de fiel depositário e criou a 

empresa Dandula Empreendimen-

tos, que é usada para as operações de 

conversão e transferência de produ-

tos do crime.    

A alínea a), do número 1, do artigo 

75 da Lei 14/2013 de 12 de Agosto, 

determina que aquele que cometer o 

crime de branqueamento de capitais 

será punido com a pena de 8 a 12 

anos de prisão maior.

Portanto, caso o MP consiga provar, 

em sede do tribunal, que o advogado 

cometeu o crime em alusão, poderá 

ser condenado até 12 anos de prisão, 

por pairarem mais circunstâncias 

agravantes que atenuantes, nomea-

damente: a prática de crime com 

premeditação; recompensa ou re-

muneração para facilitar ou assegu-

rar a execução do crime; ocultação 

para evitar impunidade, para além 

do abuso de poder ou violação do 

dever inerente à profissão. 

A Lei de Prevenção e Combate ao 

Branqueamento de Capitais e Fi-

nanciamento ao Terrorismo tam-

bém estabelece medidas provisórias 

com vista a evitar o descaminho dos 

bens provenientes das práticas ilíci-

tas que visa combater. Com efeito, 

os fundos, direitos ou quaisquer ou-

tros objectos depositados em bancos 

ou outras instituições de crédito, 

pertencentes ao suspeito ou sobre os 

quais ele exerce poder de facto cor-

respondente ao direito de proprie-

dade ou qualquer outro direito real, 

ficam sujeitos a apreensão, como 

forma de preservar a disponibilida-

de desses activos para o confisco.

OAM omite dever de 
supervisão 
Na última Sexta-feira, 22, o Con-

selho Nacional da Ordem dos Ad-

vogados de Moçambique (OAM) 

emitiu um comunicado, no qual 

manifesta preocupação com o im-

pedimento de advogado, Alexandre 

Chivale, de continuar a intervir no 

processo, com fundamento na alí-

nea d) n°3 do artigo 69, bem como 

na violação do dever de “probidade”, 

previsto no n°2 do artigo 72, ambos 

do EOAM.

A OAM considera que o proce-

dimento por ordem judicial usado 

para o impedimento do seu mem-

bro de continuar a praticar actos 

próprios da profissão é ilegal, abu-

sivo, desrespeitoso, desprestigiante 

e sem qualquer utilidade para a boa 

administração da justiça, e constitui 

uma afronta ao Estado de Direito 

Democrático e à realização da Justi-

ça. Em meios forenses, argumenta-

-se que, ao invés de “ir à rua” para 

fazer valer uma ideia de natureza 

técnica, a OAM deveria interpor 

recurso ao tribunal imediatamente 

superior àquele que tomou a deci-

são. 

A OAM assinala que tem a com-

petência exclusiva para a verificação 

das incompatibilidades e impedi-

mentos dos seus membros, bem 

como através do Conselho Juris-

dicional, a reserva da jurisdição 

disciplinar exclusiva pela eventual 

violação do dever de probidade, e 

a declaração de impedimento de 

Alexandre Chivale, nos termos em 

que foi feita, consubstancia um ma-

nifesto e grave precedente de usur-

pação das atribuições da OAM por 

um outro pilar de administração da 

justiça.

A Ordem diz que a interpretação do 

regime de incompatibilidades e im-

pedimentos previstas no Estatuto 

da OAM não permite, em abstracto, 

uma generalização do impedimento 

a qualquer advogado que esteja vin-

culado à uma instituição pública de 

patrocinar contra o Estado.

Contudo, o posicionamento da 

OAM não reuniu consensos dentro 

da própria organização.

Na sua página do facebook, pu-

blicado antes de a OAM emitir 

Futuro sombrio para Alexandre Chivale 

Branqueamento de capitais vai 
até 12 anos de prisão  
Por Raul Senda

Alexandre Chivale, advo-
gado exonerado do pro-
cesso número 18/2019 
– C, que julga as dívidas 

ocultas, está a ser investigado, pelo 

Ministério Público (MP), por sus-

peita de crimes de branqueamento 

de capitais e obstrução à justiça. 

Caso venha se provar o seu envol-

vimento, o causídico poderá ser 

condenado até 12 anos de prisão 

maior, mas o advogado parece não 

ser o único. 

Das informações produzidas em 

sede de julgamento, consta que 

há outras entidades envolvidas no 

crime de branqueamento de capi-

tais. Dentre elas consta uma casa 

de câmbios denominada Africâm-

bios, mas que nem a Procuradoria-

-Geral da República (PGR) nem 

o Banco de Moçambique (BdM) 

tomam alguma medida, facto que 

causa alguma estranheza. 

Noutro tabuleiro, enquanto a pro-

dução de provas decorre na tenda 

da B.O, aguarda-se uma forte ba-

talha jurídica em Londres, a partir 

de 2023, entre a Privinvest e o ac-

tual chefe de Estado, Filipe Nyusi.

Numa altura em que o julgamento 

das dívidas ocultas caminha para 

o terceiro mês, mais episódios, em 

torno do calote que endividou o 

país em mais de USD 2.2 mil mi-

lhões, começam a se exteriorizar.     

Nesta Terça-feira, foi anunciado 

que o MP está no encalço de Ale-

xandre de Chivale, por haver fortes 

indícios de prática de crimes de 

branqueamento de capitais, tendo 

como veículos, as empresas Txopela 

Investments Lda e a Dandula Em-

preendimentos Lda. 

O MP entende que Alexandre Chi-

vale está a usar as duas empresas, 

uma do seu cliente, António Carlos 

do Rosário [Txopela Investments 

Lda] e outra pessoal, [Dandula 

Empreendimentos Lda] para a la-

vagem do dinheiro recebido da Pri-

vinvest, empresa que está por detrás 

das dívidas ocultas.

Alexandre Chivale foi afastado do 

processo 18/2019 – C, por incom-

patibilidade, entre a função de pa-

trocinador jurídico de alguns réus 

envolvidos no processo e de cola-

borador dos Serviços de Informa-

ção e Segurança de Estado (SISE) 

e deverá se apresentar no tribunal 

como declarante, no caso ora em 

julgamento.

Do interrogatório de António Car-

los do Rosário exteriorizaram-se li-

gações perniciosas e perigosas entre 

Alexandre Chivale e o património 

adquirido com os recebimentos da 

Privinvest.       

O crime de branqueamento de ca-

pitais foi aprovado pela lei 7/2002 

de 5 de Fevereiro e revisto pela lei 

14/2013 de 12 de Agosto. Na alínea 

a) do artigo 4 da supracitada norma, 

preconiza-se que comete crime de 

branqueamento de capitais aquele 

que converter, transferir, auxiliar ou 

facilitar qualquer operação de con-

versão, transferência de produtos do 

crime, em todo ou em parte, de for-

ma directa ou indirecta, com objec-

tivo de ocultar ou dissimular a sua 

origem ilícita ou de auxiliar a pessoa 

implicada na prática das actividades 

criminosas e eximir-se das conse-

quências jurídicas dos seus actos.

O referido preceito acrescenta que 

comete o crime de branqueamen-

to de capitais aquele que oculta ou 

“Violência baseada no Género 
em tempos da Covid-19”

Para mais informações sobre o regulamento e ficha de inscrição consulta na 
Agência Moza Banco mais próxima ou pelo: mozabanco.co.mz

Inscreve-te até o dia 31 de Outubro 
CONCURSO
    JORNALISMODE 
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 Dias tenebrosos avizinham para o advogado Alexandre Chivale
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advogado, mas este se manteve a 

leste das irregularidades.        

Diz a fonte que ao não assumir 

suas responsabilidades perante o 

seu membro, a OAM omitiu o seu 

dever e “assobiou” ao lado do pro-

blema, não se explicando que, hoje, 

venha se queixar de um acto que po-

deria ter sido evitado.  

O nosso entrevistado também la-

menta o facto de a OAM ter recor-

rido a uma nota de repúdio e não 

usar a prerrogativa legal que abre es-

paço para a interposição de recurso 

junto às instâncias superiores.   

Estranho silêncio da PGR e 
do BdM
Do julgamento da BO não só saí-

ram informações que incriminam 

Alexandre Chivale, mas também 

outros, como por exemplo: a casa de 

câmbios, denominada, Africâmbios. 

Contudo, nem em sede de acusação 

para o processo 18/2019 – C e mui-

to menos tomando em consideração 

os depoimentos do julgamento, o 

MP demonstra interesse de investi-

gar a Africâmbios de prática de cri-

mes de branqueamento de capitais. 

No julgamento das dívidas ocultas, 

o tribunal ouviu três trabalhadores 

da Africâmbios, todos acusados de 

crime de branqueamento de capi-

tais por terem levantado cheques 

da M Moçambique Construções, 

passados pelo reu Fabião Mabunda, 

como parte do dinheiro que este re-

cebeu do grupo Privinvest.

Khessaujee Pulchand, Simione Ma-

humane e Naimo Quimbine, todos 

colaboradores da Africâmbios, dis-

seram, em sede do tribunal, que  le-

vantaram cheques a mando dos seus 

patrões, estranhamente, eles é que 

foram pronunciados e o patrão não.  

É importante lembrar que, no jul-

gamento do “Caso Carlos Cardoso” 

e da fraude no extinto Banco Co-

mercial de Moçambique (BCM), 

foram expostas evidências de que 

as Casas de Câmbios são centros 

de lavagem de dinheiro. A casa de 

câmbios usada foi a Unicâmbios, 

detida pelos irmãos Ayoob Satar e 

Momade Assif Abdul Satar, vulgo 

Nini. 

Khessaujee Pulchand, colaborador 

da Africâmbios, disse que nas caixas 

da casa de Câmbios só trocam moe-
da até cinco mil dólares, tal como 
estabelece a lei cambial. Contudo, 
quando o có-réu Fabião Salvador 
Mabunda chegasse para trocar di-
nheiro acima do limite definido por 
lei, era atendido directamente na 
gerência, e os todos funcionários 
da Africâmbios foram obrigados a 
abrir contas sem saber da sua fina-
lidade.
Contudo, mesmo com estes ele-
mentos, que apontam claramente 
que a Africâmbios participou na 
lavagem de dinheiro da Privinvest, 
o MP ainda não encontrou matéria 
para requerer a investigação da ge-
rência da casa de câmbios. 
É que, nos termos legais, cabia à 
Africâmbios o dever de comunicar 
as transacções suspeitas, ao Gabi-
nete de Informação Financeira de 
Moçambique, facto que não se ve-
rificou.  
O entranho silêncio também é no-
tável da parte do BdM, que, nos ter-
mos da alínea a) do artigo 27 da Lei 
de Prevenção e Combate ao Bran-
queamento de Capitais, o banco 
central tem a responsabilidade de 
supervisionar e fiscalizar o funcio-
namento das instituições do género.
Não tendo sido detetadas as infrac-
ções, com as informações saídas do 
julgamento, por estas alturas, e por 
força do artigo 78 da lei 14/2013 
de 12 de Agosto, o banco central 
devia ter requerido, junto ao Mi-
nistério da Economia e Finanças 
a revogação, a suspensão ou inibi-
ção da autorização concedida ou o 
impedimento do exercício das acti-
vidades empresariais directa ou in-
directamente, para além de multas 
que podem variar entre 800 mil a 
oito milhões de meticais. 

o seu comunicado, o antigo basto-

nário, Gilberto Correia, estabele-

ceu a diferença entre a jurisdição 

disciplinar da OAM e a retirada de 

advogado em certo processo, por ra-

zões de incompatibilidades. 

Para tal, explicou que a jurisdição 

disciplinar tem a ver com a aplica-

ção de penas disciplinares aos ad-

vogados, mediante instauração do 

competente processo disciplinar. 

Logo, avança o causídico, não hou-

ve nenhuma usurpação dos poderes 

disciplinares exclusivos da OAM. 

Outro entrevistado que optou por 

anonimato explicou que nos termos 

da Lei de Prevenção e Combate ao 

Branqueamento de Capitais, muito 

antes do requerimento do MP, a 

OAM deveria ter advertido ao seu 

membro sobre as ilegalidades que 

estava a incorrer, ao assumir um pa-

pel dúbio no processo.

A fonte cita a alínea d) do artigo 27 

da supracitada lei, que encarrega a 

OAM o papel de supervisão de ac-

tos atinentes ao branqueamento de 

capitais, quando se está perante um 

Depois do réu, António Carlos do Rosário, 

ter anunciado, em sede do interrogatório, 

que o executivo de Filipe Nyusi é que sa-

botou o Sistema Integrado de Monitoria e 

de Protecção (SIMP), ao não divulgar o contrato de 

concessão da Proíndicus, no boletim da República, 

além da EMATUM e a MAM, que foram impe-

didas de desenvolver suas actividades comerciais, 

esta semana, a Privinvest veio confirmar que, a 19 

de Outubro de 2021, o Presidente Nyusi foi notifi-

cado das acções judiciais da Privinvest contra ele no 

High Court em Londres. 

Assinado por Skandar Safa, proprietário da Privin-

vest, o comunicado frisa que a notificação ocorreu 

em Maputo, tanto no Palácio Presidencial como no 

Escritório do Presidente. 

Acrescenta que a permissão para que a Privinvest 

notificasse o PR foi concedida pela High Court of 

England and Wales. 

As reivindicações da Privinvest contra o Filipe 

Nyusi referem-se a alegados pagamentos feitos em 

seu benefício, incluindo para financiar a sua campa-

nha eleitoral presidencial em 2014.

Em Nova Iorque, no julgamento de Jean Bousta-

ni, em 2019, ele alegou que foi entregue a impor-

tância de USD1 milhão para apoio à campanha 

eleitoral de Nyusi, dinheiro que foi depositado nos 

EAU(Emiratos Árabes Unidos), na conta da Sun-

flower, uma empresa de sucatas.

Para a Privinvest, além de Filipe Nyusi ter sido pe-

ça-chave nos contratos, a sua família beneficiou dos 

equipamentos adquiridos no âmbito dos contratos. 

Na estratégia da Privinvest, Armando Guebuza, o 

presidente de Moçambique quando os contratos 

foram estabelecidos, “desaparece da fotografia”, 

assim como o seu ministro das Finanças, Manuel 

Chang que foi quem assinou as garantias soberanas 

sobre os empréstimos.

Privinvest quer Nyusi no 
Tribunal de Londres   
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Contrariamente às perspec-
tivas iniciais, as operações 
militares para desbaratar 
o jihadismo, na província 

de Cabo Delgado, estão a registar 
dificuldades para avançar à velo-
cidade de luz. Fora da propagan-
da oficial, as tropas estrangeiras 
têm estado a enfrentar focos de 
resistências dos “Al-Shabaab”. O 
aumento do contingente ruandês 
e a prorrogação do mandato da 
SADC são a resposta a essa conti-
gência no terreno.

Ouasse, Chinda, Naquitengue, 
Mbau e Siri, na Mocímboa da 
Praia, foram os primeiros pontos 
mais difíceis para as tropas estran-
geiras, nomeadamente do Ruanda. 
Nestes locais, que eram posições 
estratégicas do inimigo, os insur-
gentes de tudo fizeram para blo-
quear o avanço das tropas combi-
nadas Ruanda-Moçambique, tal 
como tentaram na marcha rumo à 
vila distrital de Mocímboa da Praia.
Mas, depois de se aperceberem do 
poderio militar das tropas ruande-
sas, os “Al-shabaab”, como são lo-
calmente conhecidos os atacantes, 
recuaram, deixando terreno livre 
para as forças conjuntas. 
Mas recuar não foi, propriamente, 
a derrota final. Eles voltaram a usar 
a mesma estratégia adoptada em 
2020, perante as ofensivas aéreas 
dos mercenários da Dyck Advisory 
Group (DAG): dividiram-se em 
pequenos grupos e espalharam-se 
mata adentro, em locais de difícil 
acesso para tropas convencionais. 
É desses locais que, sempre que 
podem, lançam ofensivas, ainda 
que de menor magnitude, típicas 
de guerrilha. 
Desta vez, além das matas da pro-
víncia de Cabo Delgado, os insur-
gentes terão, também, se disper-
sado para as províncias de Niassa 
e Nampula, onde alguns foram 
recrutados, e até mesmo para a vi-
zinha Tanzania, que tem estado a 

registar ataques esporádicos. 

Nangade 
O distrito de Nangade, no chama-

do planalto dos makonde, é dos 

mais visados pelas incursões dos 

insurgentes. O distrito tem regis-

tado, sistematicamente, combates 

ocasionais protagonizados pelos 

insurgentes.

Só no último final de semana, eles 

entraram e mataram na aldeia de 

Xitama. O líder da aldeia e seu ad-

junto, bem como um comandante 

da chamada “força local”, estão en-

tre as vítimas mortais.

Xitama é onde as forças da SADC 

(SAMIM, na sigla em inglês) 

anunciaram, nos princípios deste 

mês, a morte de um líder religioso 

de nome de Rajab Awadhi Ndanji-

le ou, simplesmente, Njile.

“Acredita-se que Njile North te-

nha dirigido uma ervanária na sua 

aldeia, onde aproveitava para per-

suadir cidadãos comuns a insurgi-

rem-se contra o governo de Mo-

çambique”, explicou a SAMIM, em 

comunicado, indicando que o sheik 

esteve envolvido na orquestração 

do primeiro ataque, a Mocímboa 

da Praia, a 5 de Outubro de 2017, 

além de “subsequentes ataques ter-

roristas às aldeias, rapto de mulhe-

res e crianças, que mais tarde foram 

transformadas em combatentes ter-

roristas”.

O SAVANA sabe que a força tan-

zaniana, que integra a SAMIM, 

chegou a instalar uma unidade 

em Xitama, mas com a destruição 

da base dos insurgentes, as tropas 

abandonaram a aldeia, deixando-a 

nas mãos da “força local”.

Xitama possui uma mata densa 

que liga a aldeia à estrada princi-

pal Mocímboa-Palma. Conforme 

reportámos em edições passadas, 

com o avanço das tropas ruandesas 

na parte sul de Mocímboa da Praia, 

Nangade, nas mãos da Tanzania e 

do Lesotho, passou a registar uma 

movimentação desusada dos insur-

gentes.

Num passado não muito distante, 

eles mataram sete pessoas na aldeia 

de Namatil. Contudo, algumas al-

deias de Nangade começam a ser 

reocupadas pela população. É o 

caso da aldeia Mandimba, a última 

na fronteira com o vizinho distrito 

de Palma, através de Pundanhar, há 

cerca de 30 km.

Fora de Nangade, os insurgentes 

também travaram, recentemente, 

um combate na baixa de Mianga-

lewa, próximo do lago Nguri, em 

Muidumbe, um distrito controlado 

pelas forças do Botswana.

Agora dispersos, os insurgentes 

atacaram, ainda este mês, uma al-

deia tanzaniana, junto à fronteira 

com Moçambique, confirmando 

receios da presidente daquele país, 

Samia Suluhu. É que a Tanzania 

temia que os insurgentes, em fuga, 

procurassem refúgio no seu territó-

rio.

 O controlo da fronteira Tanzania-

-Moçambique é descrito como fra-

co do lado moçambicano, onde a li-

nha fronteiriça abarca três distritos, 

nomeadamente Palma, Nangade e 

Mueda. 

Falta de articulação 
O Africa Monitor, uma publicação 

especializada na área de intelligen-
ce, confirma que a SAMIM está a 

enfrentar bolsas de resistência dos 

insurgentes, em Cabo Delgado.

No seu último número, a publica-

ção também reporta a falta de ar-

ticulação entre as forças da SADC 

as do Ruanda. Porém, o chefe da 

missão da SADC, Mpho Molomo, 

explicou, numa conferência de im-

prensa em Maputo, dada há duas 

semanas, que as operações no terre-

no decorrem sem sobressaltos, com 

os comandos repartidos entre as 

forças da SADC, do Ruanda e de 

Moçambique. Mas ao que o SA-
VANA apurou, em meios reser-

vados há o entendimento de que a 

SADC se sente subalternizada, em 

relação à força ruandesa, que, apa-

rentemente, tem mais privilégios, 

dados pelo governo moçambica-

no. Mpho Molomo, que é o rosto 

político/diplomático da Missão da 

SADC em Moçambique, coordena 

as operações a partir do quarto de 

um hotel em Maputo. 

De acordo com o Africa Monitor, 

as operações militares das forças 

ruandesas, SAMIM e moçambi-

canas continuam em zonas recu-

peradas nos distritos de Macomia, 

Nangade, Mocímboa da Praia, 

Mueda e Palma, confirmando-se 

que persistem focos de insurgentes 

nessas regiões.

“Informações no terreno dão conta 

de que grupos de dezenas de insur-

gentes continuam activos na região 

de Macomia-Nangade-Mueda e 

que ocorrem combates ocasionais 

nessas regiões”, refere.

Acrescenta a existência de canais 

activos de abastecimento às células 

armadas, por via marítima e ter-

restre, onde estão a ser detectados 

movimentos suspeitos de embarca-

ções com víveres, cujo destino mais 

provável são grupos insurgentes. 

Com a marcha das tropas, mesmo 

com a presença das tropas estran-

geiras, o estado de sítio, em Cabo 

Delgado, pode prolongar-se por 

mais de dois a três anos, calculam 

Comandos militares das FADM, 

A difícil marcha para a vitória

ouvidos pelo Africa Monitor.

Elementos de informação reco-

lhidos localmente indicam que os 

atritos na relação entre as tropas 

ruandesas e da SAMIM destacadas 

em Cabo Delgado são persistentes.

“A principal inquietação prende-

-se com a falta de coordenação de 

operações entre os comandos, que 

actuam em distritos diferentes, mas 

em territórios contíguos”, refere.

As tropas ruandesas foram as pri-

meiras a chegar a Cabo Delgado, 

em Julho e, com superioridade 

de armamento e de tecnologia de 

combate, em dois meses, consolida-

ram o controlo da vila de Palma e 

aldeias arredores, recuperaram a vila 

de Mocímboa da Praia e tomaram 

as bases dos insurgentes no norte 

do Rio Messalo, a sul da vila de 

Mocímboa.

A fonte indica que as tropas ruan-

desas empregaram tácticas que evi-

taram confrontos directos com os 

insurgentes, fazendo bombardea-

mentos contra alvos identificados, 

evitando combates intensos que 

poderiam ter resultado em muitas 

baixas. 

Dois meses depois, as tropas da 

SADC iniciaram as operações 

ofensivas contra as posições dos in-

surgentes.

“Pelo grau da resistência, encontra-

do nas matas de Macomia, os co-

mandantes da SAMIM entendem 

que parte dos insurgentes desaloja-

dos pelos ruandeses em Mocímboa 

da Praia desceram para o sul do rio 

Messalo, Macomia, área atribuída à 

SADC, e onde está, actualmente, a 

maior concentração dos insurgen-

tes”, refere a publicação.

A SAMIM entende que a falta de 

coordenação entre os comandos 

das tropas do Ruanda, Moçam-

bique e da SADC possibilitou a 

dispersão dos insurgentes e a sua 

concentração na área consignada às 

tropas da SAMIM. 

Aliás, de acordo com a publicação, 

a extensão, por tempo indetermina-

do, da missão da SAMIM, inicial-

mente de três meses, mantendo o 

cenário 6 (mais elevado), de Rapid 
Deployment Capability, deve-se à 

presença de insurgentes em áreas 

consignadas à SADC e, sobretudo, 

no sul do Rio Messalo, onde é con-

siderada “muito alta”.

“O comando da SADC propôs 

reuniões mais frequentes com os 

Comandos do Ruanda e de Mo-

çambique, para coordenar as ope-

rações, mas não teve a abertura do 

Ruanda, que está focado em con-

solidar os espaços recuperados nos 

dois distritos a si consignados. A 

contiguidade territorial entre os 

distritos de Palma, Mocímboa da 

Praia (Ruanda), Nangade e Maco-

mia (SADC) exigem coordenação 

e comunicação permanente entre 

os Comandos, o que não sucede até 

aqui. A falta de coordenação é vista 

como de grande risco de ocorrência 

de casos de “fogo amigo”, escreve a 

fonte.

Se a SADC apenas estendeu a per-

manência, em Cabo Delgado, Paul 

Kagame, o “amigo” do presidente 

Nyusi, mandou vir mais mil ho-

mens para Moçambique, totalizan-

do dois mil. Sem previsão de saída 

de Cabo Delgado, senão depois da 

“reconstrução”, as tropas ruandesas, 

agora duplicadas, quererão garan-

tir, pessoalmente, a manutenção 

das áreas recuperadas, dada a fraca 

confiança na capacidade das forças 

moçambicanas. 

É que, até num passado recente, 

grande parte das aldeias recupe-

radas pelos insurgentes, princi-

palmente as de menor risco, eram 

deixadas nas mãos das Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) mo-

çambicanas. Os ruandeses, apenas 

em número de mil, apenas ficavam 

à guarda dos pontos mais críticos, 

como Mbau, um dos últimos redu-

tos da insurgência a cair, em Cabo 

Delgado.

Governo irrealista
Por outro lado, a fonte indica que 

a inexistência de previsibilidade 

quanto à conclusão de operações 

representa, igualmente, o adiamen-

to do processo de reconstrução da 

província e a resolução do proble-

ma dos refugiados internos, calcu-

lados em cerca de 800 mil. 

“O custo da reconstrução das infra-

-estruturas destruídas está estima-

do em USD 300 milhões, sem que 

o governo tenha levado a cabo um 

levantamento concreto no terre-

no. Entre as perdas de receitas do 

Estado e custos judiciais sociais, a 

somar a destruição das instalações 

e infra-estruturas, a estimativa dos 

prejuízos é de USD 1.000 milhões. 

A este número acrescem os custos 

do adiamento da conclusão do site 

GNL de Afungi, cujo desenvolvi-

mento está interrompido desde o 

início de 2021”, refere o Africa Mo-

nitor, para quem a previsão de reto-

ma pelo operador principal da Área 

1, a petrolífera TotalEnergies, em 

2022, baseia-se em pressupostos de 

estabilização contínua da província 

e de reestruturação das infra-estru-

turas e funcionalidade pelo Estado.

Cabo Delgado

Por Armando Nhantumbo

Tropas estrangeiras enfrentam focos de resistência por parte dos insurgentes
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Introdução

O projecto Alcançar é uma iniciativa que visa a 
redução das mortes maternas, neonatais e infantis em 
Moçambique. Desde o seu inicio em 2019, o programa 
realizou várias acções, desde o nível comunitário ao 
nível das unidades sanitárias. A nível da comunidade o 
programa implementa  acções que visam aumentar a 
demanda no uso dos serviços para mulheres grávidas 
e crianças. Tais acções incluem mas não se limitam 
a conscientização para o parto institucionalizado, 

consultas de seguimento, imunização, consultas da 

se vivamente a presença masculina desde o início. 

para o engajamento masculino nos serviços de saúde 
materno, neonatais e infantis, principalmente pelo 
facto de que historicamente, estes serviços estiveram 
orientados a mulheres e crianças num claro jus ao 
próprio nome. Contudo, a tónica tem mudado pelo 
entendimento de que a gravidez e a criança não são 
apenas da mulher. A gravidez é do casal, sendo por 

parto deve ser do casal grávido.

Nesta nota destacamos os objectivos do envolvimento 
masculino,  alguns caminhos para o maior 
envolvimento dos homens nos serviços em epígrafe 

Os objectivos do envolvimento masculino nos 
serviços de saúde materno, neonatal e infantil

As ações de engajamento masculinos nos serviços de 

Preparar os homens  para a chegada da 

paternidade;

Promover o quanto antes o vínculo entre o 
pai e a criança que vai nascer, facilitando assim um 

Nota de Posicionamento

Projecto Alcançar – Pela Melhoria da Qualidade dos Serviços 
de Saúde da Mulher e da Criança

posterior papel activo, carinhoso e comunicativo 
no desenvolvimento da criança, principalmente na 
primeira infância;

Promover o envolvimento dos homens nas 
tarefas domésticas, cuidados nutricionais e na 
tomada de decisão partilhada e consciente sobre o 
Planeamento Familiar;

Envolver os pais na compreensão das 
diferentes fases da gravidez e como os mesmos 
podem apoiar a cada transição;

Envolver os pais na melhor compreensão 
sobre a importância do desenvolvimento da 
primeira infancia e como os mesmos podem 
contribuir e apoiar na transição;

e física, assumindo um estilo de vida saudável, 
reduzindo/eliminando comportamentos de risco 
e, assim gerando um melhor ambiente para o 

Redução dos comportamentos de risco que 
possam afectar a gravidez, a mãe e o relacionamento 
entre ele e a mãe, tais como o consumo de tabaco 
e álcool, além da violência física e psicológica;

Promover atitudes de apoio mútuo, 
colaboração e diálogo entre o pai e a mãe para 
melhor lidar com as mudanças, ansiedades e 
adaptações que advêm da gestação;

Resolver as preocupações e perguntas do pai 
sobre questões relacionadas com a gravidez e a 
vida sexual durante a gestação.

engajamento masculino nos serviços de 
saúde materno, neonatal e infantil

bastante activo no engajamento dos homens no 
acompanhamento a mulher grávida e a criança. A 
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às masculinidades, cuidado paterno nas unidades 
sanitárias;

Incluir os homens e pais nas rotinas dos 

e actividades de grupo relacionadas ao cuidado 

familiar, TIG (teste de gravidez), acompanhamento 
pediátrico e nutrição.

como por exemplo, dar o primeiro banho.

Divulgar o direito de acompanharem o parto, 
caso a mãe da criança assim desejar e a unidade 
sanitária tiver condições. Facilitar a presença dos 

internados.

Promover com os homens actividades 
educativas que discutam temas relacionados ao 
cuidado, numa perspectiva de género. Acolher 
aos homens, valorizando as suas capacidades, 

escutando as suas exigências e sugestões, oferecendo 

da própria saúde.

Dar visibilidade ao tema do cuidado paterno, 

natal, aleitamento, grupos de adolescentes, pais e 

idosos.

Considere a inclusão de homens modelo, que 

sejam campeões de mudança e possam auxiliar nas 

palestras na unidade sanitária.

O projecto Alcançar está comprometido na garantia 

da gravidez saudável contando com o envolvimento 

masculino em todo processo. A partir das intervenções, 

esperamos que as famílias, comunidades, instituições 

e todas partes relevantes possam melhor apoiar a 

da primeira infância. A saúde da mulher grávida é 

responsabilidade de todos nós.

dos Serviços de Saúde Materno, Neonatais e Infantis!

Termos e Condições Aplicáveis
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O 
ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max 
Tonela, assegurou que a 
petrolífera norte-ameri-

cana, Exxon Mobil, continua fir-

me no compromisso com os seus 

projectos de gás natural no norte 

do país, negando informações de 

que a empresa está a repensar a 

sua carteira de negócios nos com-

bustíveis fósseis.

“Da parte das empresas, incluindo 

da Exxon, a indicação que temos 

foi um reafirmar da Exxon, da 
sua aposta no projecto de Afun-
gi, mesmo depois das notícias que 
foram postas a circular”, afirmou 
o ministro dos Recursos Minerais 
e Energia de Moçambique, Max 
Tonela.
Tonela falava a jornalistas, à mar-
gem do sexto Conselho Coorde-
nador do seu pelouro, que decor-
reu na cidade de Pemba, capital da 
província de Cabo Delgado, norte 
do país.
Aquele governante avançou que 
representantes da petrolífera 
norte-americana vão a Maputo, 
no início de Novembro, para um 
ponto de situação em relação aos 
empreendimentos da companhia 
em Moçambique.
“Temos estado a trocar informa-
ções com a Exxon, estando pre-
visto para breve mais um encontro 
em Maputo, no início do mês de 
Novembro”, declarou.
Max Tonela afirmou que a Exxon 
Mobil mantém-se um parceiro de 
peso no projecto de produção de 
gás na Área 4, cuja plataforma flu-
tuante de produção está num nível 
de construção de 92%, na Coreia 
do Sul.
A Exxon Mobil também man-
tém interesse em desenvolver o 
projecto de gás natural em terra, 
cujo plano de desenvolvimento foi 
aprovado pelo executivo moçam-
bicano, decorrendo acertos con-
tratuais para a implementação do 
empreendimento, acrescentou.
O governante sublinhou que o gás 
natural é uma opção eficaz para a 
transição energética, dado que é o 

que menos polui, entre as energias 

fósseis.

“Acreditamos que o gás natural 

tem um papel importante no pro-

cesso de transição energética e que 

continuará a haver investimento 

da parte das empresas”, enfatizou.

Pressões
Na semana passada, o Wall Street 

Journal noticiou que a petrolífera 

norte-americana está a estudar a 

possibilidade de cancelar o inves-

timento previsto para o norte de 

Moçambique, citando pressões 

dos investidores para limitar a 

aposta em combustíveis fósseis.

De acordo com o jornal económi-

co norte-americano, o novo con-

selho de administração, que inclui 

Max Tonela

um administrador nomeado por 

um investidor ambiental, e dois 

outros administradores, já expres-

sou as preocupações ambientais 

sobre vários projectos, incluindo o 

investimento na exploração de gás 

natural na bacia do Rovuma, no 

norte de Moçambique, e outros 

projectos de milhares de milhões 

de dólares no Vietname.

O jornal não cita directamente 

qualquer dos administradores, es-

crevendo apenas que esta questão 

está a ser debatida no âmbito das 

discussões sobre o plano estraté-

gico para os próximos cinco anos, 

num contexto em que os preços 

do petróleo e do gás estão eleva-

dos, e o mundo está a passar por 

uma falta de combustíveis fósseis, 

enquanto recuperam dos efeitos 

da pandemia de Covid-19.

A pressão sobre a administração 

da Exxon, uma das maiores pe-

trolíferas mundiais, visa reduzir o 

investimento nestes combustíveis 

poluentes para limitar as emissões 

de carbono e, ao mesmo tempo, 

aumentar o retorno aos investido-

res, já que a aposta em mega-pro-

jectos como os de Moçambique 

demora vários anos até chegar à 

fase de retorno para os acionistas.

De acordo com as fontes citadas 

pelo Wall Street Journal, não é 

claro que destas discussões saia 

uma decisão sobre o investimen-

to em Moçambique, que aguarda 

ainda a Decisão Final de Investi-

mento, o passo a partir do qual o 

projeto é irreversível, sob pena de 

as sanções suplantarem os custos 

de investimento.

A Exxon já gastou USD 2,8 mil 

milhões para adquirir uma posi-

ção importante no projecto Rovu-

ma, o maior projeto de exploração 

de gás natural da África subsaa-

riana, mas há vários anos que adia 

a Decisão Final do Investimento, 

que, segundo o governo de Mo-

çambique pode ficar entre os 27 e 

os 33 mil milhões de dólares.

Os projectos de gás liderados na 

Área 1, pela petrolífera francesa, 

TotalEnergies, e na Área 4, pela 

norte-americana, Exxon Mobil e 

pela italiana Eni representam, em 

conjunto, cerca de USD 50 mil 

milhões de investimento na bacia 

do Rovuma, ao largo da província 

nortenha de Cabo Delgado.

Aquele governante reconheceu a 

rapidez com que o mundo está a 

avançar para o cumprimento da 

agenda sobre as mudanças climá-

ticas para um futuro sustentável 

para a humanidade. 

“A responsabilidade no controle 

da emissão do carbono está no 

centro das atenções globais. Vive-

mos já a era da transição energéti-

ca”, afirmou.

Max Tonela avançou que o gás 

natural se apresenta como a alter-

nativa para a transição energética 

global e os projectos de Moçam-

bique estão no coração da estraté-

gia das concessionárias.

“A iniciativa de massificação de 

GPL, que tem em vista a redu-

ção da pressão sobre as florestas, 

na busca de produtos lenhosos, 

a principal fonte para a confec-

ção de alimentos da maioria dos 

moçambicanos, constitui uma das 

medidas que demonstram o forte 

comprometimento de Moçam-

bique com a agenda climática”, 

enfatizou.

É nesse quadro que o país vai 

também trabalhar para uma agen-

da de descarbonização de gás na-

tural, aproveitando o potencial de 

que dispomos. 

O governo prevê, ainda para este 

ano, o lançamento da 6ª ronda 

de concurso em 16 áreas selecio-

nadas; processo que deverá ser 

concluído no terceiro trimestre de 

2022.

“Neste sentido, assinalamos com 

satisfação que, apesar das restri-

ções causadas pela pandemia da 

Covid-19, a plataforma flutuante 

do projecto de gás natural lique-

feito Coral Sul mantém o iní-

cio da produção comercial para 

2022”, afirmou.

Risco de colapso 
Num outro desenvolvimento, Max 

Tonela afirmou que o aumento do 

preço dos combustíveis no país 

evitou o colapso no fornecimento, 

porque os importadores e distri-

buidores do sector operavam com 

prejuízos.

“Tendo em conta a evolução do 

preço internacional e também o 

factor taxa de câmbio, tivemos 

de permitir que as empresas im-

portadoras e distribuidoras fizes-

sem a revisão dos preços, que era 

para assegurar a continuidade do 

fornecimento, garantir segurança 

e reposição de ´stocks`”, declarou 

Tonela.

Os operadores da área dos com-

bustíveis, prosseguiu, já estavam a 

acumular avultadas dívidas junto 

da banca, porque há quase um ano 

que não reajustavam o preço dos 

combustíveis.
“O nível de prejuízo era tão eleva-
do que algumas das empresas es-
tavam a endividar-se com a banca, 
para fazer importações, sem ca-
pacidade para fazer a reposição”, 
declarou. 
Max Tonela assinalou que o go-
verno mantém o subsídio no pre-
ço do gás de cozinha, pagando 
12 meticais por cada quilo deste 
produto.
“Há uma pressão enorme sobre 
a evolução dos preços e a nossa 
expectativa é que haja uma ten-
dência inversa na evolução dos 
preços”, enfatizou. 
Na semana passada, a Autoridade 
Reguladora de Energia (Arene) 
anunciou a subida dos preços dos 
produtos petrolíferos no país, en-
tre 7% a 22%, reflectindo a subida 
do preço do barril de crude.
Na sequência, a Renamo consi-
derou “um insulto” o aumento do 
preço dos combustíveis no país, 
assinalando que a decisão vai 
agravar o custo de vida da popu-
lação.
Em conferência de imprensa con-
vocada a propósito da decisão do 
regulador petrolífero, o porta-voz 
da Renamo, José Manteigas, repu-
diou os incrementos, observando 
que os mesmos acontecem poucas 
semanas depois de o governo ter 
determinado a subida de 5% no 
salário mínimo nacional.

“Este aumento veio agravar mais 

o penoso custo de vida que os 

moçambicanos suportam, diaria-

mente, num país onde o índice de 

desemprego é altíssimo e assusta-

dor”, avançou Manteigas.

Max Tonela

A 
suspensão, desde Março deste ano, de to-

das as actividades da petrolífera francesa, 

TotalEnergies, resultará em atraso na ar-

recadação de receitas para o Estado, as-

sim como num impacto negativo para as aspirações 

e projecções das Pequenas e Médias Empresas que, 

directa ou indirectamente, viam os seus negócios a 

fluir graças ao andamento que se registava naquele 

projecto do sector do oil&gas. São três anos que 

poderão passar sem que o Estado receba o que lhe 

seria devido caso o projecto estivesse a correr nor-

malmente.   

Nesta Quarta-feira, na Assembleia da República, 

o Primeiro-Ministro (PM), Carlos Agostinho do 

Rosário, fez uma abordagem explicativa em relação 

ao assunto. Ele chefiou a equipa governamental que 

foi responder às perguntas colocadas pelas três ban-

cadas parlamentares.  

“É na sequência destas démarches que foi criado 

um grupo de trabalho de “conteúdo local multis-

sectorial”, com a participação de entidades públicas 

relevantes. A ideia é encontrar-se uma nova abor-

dagem que permita promover o envolvimento das 

empresas de prestação de serviços a nível local e 

nacional, na reconstrução de algumas infra-estru-

turas, bem como, para, a médio prazo, providenciar 

outros serviços.  Excelências, uma vez que todas as 

actividades do projecto da Total foram suspensas, 

não se prevê a arrecadação de receitas fiscais para o 

Estado para os próximos três anos”, anotou o PM.

Entretanto, o governante avançou que, com a me-

lhoria da situação de segurança em Cabo Delgado, 

o governo espera que as actividades do projecto 

possam retomar no próximo ano, o que poderá per-

mitir que o mesmo seja implementado de forma 

que a produção do gás natural aconteça em 2026.

Recordar que o projecto de exploração de gás na-

tural da TotalEnergies, na bacia do Rovuma, cujo 

investimento global é superior a USD 20 mil mi-

lhões, suspendeu as suas actividades por um prazo 

indeterminado, após o ataque terrorista à vila de 

Palma, a 24 de Março último.

Neste momento, segundo se sabe, forças conjuntas 

e em apoio às Forças de Defesa e Segurança (FDS) 

de Moçambique procuram consolidar avanços no 

combate ao terrorismo e garantir um efectivo res-

tabelecimento da ordem e segurança pública, nas 

regiões centro e norte de Cabo Delgado.  

(Sérgio Carimo)

Por Ricardo Madaukane
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100 anos depois

E as chitas voltaram ao Zambeze

SOCIEDADE

Dadas como extintas há 
quase cem anos no vale 
do Zambeze, as chitas, 
provavelmente um dos 

mais vulneráveis felinos africanos, 

voltaram aos tandos de Marromeu, 

numa iniciativa da Coutada 11 

(C11) e de vários parceiros inter-

nacionais envolvendo o Malawi, a 

África do Sul e os Estados Unidos.

Algumas semanas depois do seu 

regresso à liberdade na zona de 

Mungári Rio, na margem sul do rio 

Zambeze, as 11 chitas estão per-

feitamente integradas no seu novo 

habitat. Ao contrário das comuni-

cações nas grandes expedições de 

caça no início do século passado, o 

contacto com a C11 é permanente, 

como é instantânea a localização 

dos felinos através GPS, uma tec-

nologia bem mais avançada e exacta 

que a versão ficcionada que se tenta 

passar aos moçambicanos na “tenda 

das revelações”. No whatsapp recebo 

uma mensagem de um dos execu-

tivos da C11: “Hoje a ementa dos 

nossos “gatos” foi facocero e chan-

go”.

O último relato de uma chita nos 

tandos a sul de Chupanga datam 

de 1905, através dos diários das ca-

çadas de Reginald Charles Fulke 

(1866-1956), um diplomata britâ-

nico que serviu nos consulados de 

Quelimane e na Beira e escreveu 

três livros sobre a fauna e a flora ao 

longo do vale do Zambeze, e tam-

bém nos antigos distritos de Mani-

ca e Sofala.  Maugham, o apelido 

literário de Fulke, não esteve em 

Mungári para testemunhar o repo-

voamento das chitas, ao contrário 

de Menice (pronunciar “minaice”) 

Zunguze, 21 anos anos, uma jovem 

de Massinga que fez o seu curso 

sobre fauna bravia na Universidade 

Católica da Beira. Ela é um dos três 

estagiários do Biofund que na C11 

acompanha o “projecto das chitas.

Envolvimentos e perigos
Menice explica-me que os 11 feli-

nos vieram de seis parques e reser-

vas, de diferentes regiões da África 

do Sul e do Malawi. Eram 12, mas 

no processo de anestesia dos animais 

para captura, uma fémea no Malawi 

não resistiu. Os animais da África 

do Sul estiveram em quarentena na 

zona de Mkuze, norte do Kwazulu 

Natal e depois foram transportados 

de avião para a C11. As burocracias 

obrigaram a que os aviões, com os 

animais sedados, tivessem de aterrar 

primeiro no aeródromo do Krueger 

Park, depois na Beira para os proce-

dimentos de fronteira e, finalmente, 

na pequena pista de capim e terra 

batida em Mungári Rio. A mesma 

pista que recebeu em 2018, 24 leões 

com a mesma proveniência. 

Na C11, os animais foram sujeitos 

a um novo confinamento de qua-

tro semanas. Segundo o conser-

vacionista, Willem Briers Louw, é 

importante que os animais, antes 

de serem soltos, ganhem a noção 

do novo ecossistema onde estão 

inseridos. Experiências anteriores 

mostram que a libertação imediata 

resultou na fragilização dos animais 

e o seu rápido aniquilamento.

As chitas são felinos muito esbeltos, 

uma espécie de “grandes gatos” de 

pernas alongadas, mas muito frá-

geis. São muito atacados por mabe-

cos (cães selvagens), hienas e leões 

e não têm os mesmos “argumentos” 

para se defenderem. As crias são 

um alvo preferido dos predadores. 

Ao contrário dos leopardos, a espé-

cie mais parecida com a chita, estes 

felinos gostam de habitar espaços 

abertos e desenvolvem grande parte 

da sua actividade de caça durante 

o dia. O leopardo é sobretudo um 

animal activo durante o período 

nocturno. Nas coutadas de caça, 

como é extremamente difícil avistar 

um leopardo, as caçadas fazem-se 

com o auxílio de grandes matilhas 

de cães treinados.

As chitas não temem a proximidade 

do homem, são facilmente domesti-

cadas e são também presa fácil para 

os laços dos caçadores furtivos. A 

chita é conhecida como o mamífe-

ro mais veloz do planeta, atingindo 

velocidades entre os 90 a 130 km/

hora. Porém, a sua resistência é cur-

ta, não conseguindo manter a sua 

velocidade de cruzeiro por mais de 

60 segundos. 

Estudos preliminares indicam que a 

zona dos tandos de Marromeu pode 

acolher 137 animais, mas há algum 

nervosismo em relação à sua rein-

trodução. Duas experiências tenta-

das na zona da Gorongosa foram 

um fracasso total. Um dos factores 

que pode funcionar a favor das chi-

tas é o seu novo habitat ser muito 

despovoado, logo longe da cobiça 

dos furtivos pela sua pele como tro-

féu valioso para ritos tradicionais. 

Outra das condições de importação 

dos animais foi a de virem de “es-

paços selvagens”, onde tinham que 

caçar para a sua sobrevivência, uma 

condição que tornará mais fácil a 

sua adaptação no delta do Zambe-

ze.

Nos primeiros dias de Setembro, 

como todos os animais, têm colares 

de localização por satélite, dois feli-

nos empreenderam uma grande ca-

minhada em direcção a Inhaminga, 

tendo sido neutralizados e trazidos 

de volta à C11, uma concessão com 

192.000 hectares.

A “operação chitas” só foi possível 

com a colaboração da Fundação da 

Família Cabela dos EUA, que con-

tribuiu com meio milhão de dólares 

para apoiar todo o projecto. Mary 

Cabela já antes tinha estado por 

detrás do projecto do repovoamen-

to de leões, trazendo em 2018, da 

África do Sul, 24 felinos.

Conservação vs operação 
comercial
Para se ter uma ideia dos efeitos 

devastadores da guerra, em toda a 

região do Delta do Zambeze, ape-

nas foi identificado um “leão nati-

vo”, identificado por satélite como o 

“M-001”. Das novas crias nascidas 

desde 2018, o M-001 é responsável 

por 27, o que atesta a sua “populari-

dade” entre as fémeas sul-africanas. 

Os veterinários especialistas em 

fauna consideram que o fenómeno é 

importante para a genética da espé-

cie na região.

Os detractores do esforço conserva-

cionista da C11 consideram contro-

versa a atitude de uma coutada que 

se dedica à caça turística. “Trazer 

leões e outros felinos para depois os 

abater”, apontam o dedo.

Os responsáveis do projecto defen-

dem-se e contra-atacam. “Isto mos-

tra o potencial do sector privado. 

Fazemos caça, com os resultados 

podemos fazer conservação e ainda 

melhorar as vidas da população em 

redor”. Só em “contribuições para 

a comunidade” são três milhões de 

meticais por ano, mais 30 toneladas 

de carne fresca provenientes das 

caçadas e a entrega de três búfalos 

e 20 changos, “completos”, ou seja 

com tripas, peles e troféus. Quanto 

aos leões e às chitas, não há qualquer 

plano de abate nos próximos anos. 

Se as comunidades recebem três 

milhões, a ANAC, a Administração 

das Áreas de Conservação recebe 15 

milhões de MZN em senhas de ani-

mais para abate e outras licenças. A 

C11 mantém 22 fiscais, uma parte 

antigos guerrilheiros da Renamo. 

Usam motociclos todo o terreno 

(15) e dois helicópteros R22, ambos 

patrocinados a partir do Texas. Os 

furtivos não dão tréguas e os núme-

ros anuais mantêm-se constantes: 

70/80 apreensões ano, com grandes 

cumplicidades entre as autoridades 

tradicionais e administrativas na re-

gião.

Os números do negócio dos safaris 

estão completamente alterados com 

a pandemia. Na C11, é um bom ano 

ter 70 turistas na época cinegética 

que começa em Março e termina 

em Novembro. “Este ano espera-

mos ter 45 safaris, o ano passado foi 

desastroso”, diz-me um dos respon-

sáveis da C11. Por causa da pande-

mia não vieram turistas do exterior. 

Só no final do ano, “com permissão 

para funcionarmos em Dezembro, 

fizemos seis safaris. Deu para pagar 

algumas despesas correntes”. 

Os turistas vêm de todo o mundo, 

especialmente da Europa e dos Es-

tados Unidos. Muita “gente impor-

tante”, sobretudo famílias abastadas 

e da antiga realeza europeia. Este 

ano, veio de novo a família real sau-

dita. 11 caçadores mais “staff ” logís-

tico, 12 dias com passagem pelo Ba-

zaruto, avião às ordens estacionado 

na Beira “para as emergências”. 

Os ventos do futuro
De volta à Beira, que é onde tudo 

começa, como no antigamente, Pe-

ter, o piloto do helicóptero Bell, que 

faz a logística para a C11, mostra-

-me o capim fresco de novas habi-

tações, como o barro claro recente 

com que são maticadas as paredes. 

“Nos últimos anos é assim, a popu-

lação está a avançar sobre as áreas 

das coutadas”. Os solos são muito 

pobres, não dão para a agricultu-

ra. Os novos residentes da floresta 

fazem lenha e carvão e armadilhas 

para caçar antílopes. As mesmas 

onde caem leões e búfalos.

O comboio entre Inhaminga e o 

Dondo leva a caça para a Beira. O 

grande mercado informal de carne 

de bravio na zona centro.

Premonitório, RGF, o Maugham, 

em 1914, no seu “Wild Game in 

Zambezia” escrevia que chegará 

o dia em que todas as espécies do 

continente terão de ser confinadas 

em reservas para serem apreciadas, 

porque o desenvolvimento das co-

munidades humanas, inexoravel-

mente, levará à extinção as grandes 

concentrações de animais selvagens 

nos seus habitats naturais.

Está a acontecer.

Por Fernando Lima, em Mungári, a 
convite da Promotur 
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Diferentes actores do sector 
da Hotelaria e Turismo es-
tão inconformados com o 
encerramento de algumas 

praias do país, até o próximo mês de 

Dezembro, porque entendem que 

esta medida vai agudizar a difícil si-

tuação que o sector atravessa.

 

Os actores referem que, por se tratar 

de um sector que tem sido o mais 

penalizado, desde a eclosão da pan-

demia da Covid-19 em Moçambi-

que, em Março de 2020, devem ser 

impostas medidas mais suaves e que 

permitam que o ramo possa se reer-

guer. 

Entendem que o tratamento que 

tem sido dado, através dos decre-

tos governamentais que impõem o 

estado de calamidade pública, tem 

enfraquecido o sector, asfixiando o 

empresariado e propiciando perdas 

de emprego em massa.

Referem que os meses que se seguem 

foram aguardados com bastante ex-

pectativa, uma vez que é nesta épo-

ca, que inicia o verão e se aproxima a 

quadra festiva, que o turismo vive os 

melhores dias, mas, com as medidas 

recentemente anunciadas, as chan-

ces de recuperação foram considera-

velmente minimizadas. 

Por outro lado, as autoridades de 

saúde argumentam que há neces-

sidade de se ter cautela no relaxa-

mento das medidas, assinalando que 

a Covid-19 continua a ameaçar a 

saúde pública. 

Sustentam que, devido aos desman-

dos que se tem verificado em algu-

mas praias, aliado ao facto de haver 

fragilidades de monitoramento, há 

necessidade de haver atenção re-

dobrada, principalmente quando é 

para relaxar alguns locais que têm 

fortes indícios de se transformar em 

veículos de aceleração de uma quar-

ta vaga de infecções. 

A voz da CTA
A Confederação das Associações 

Económicas (CTA) e o Sindica-

to Nacional dos Trabalhadores da 

Indústria Hoteleira, Turismo e Si-

milares referem que, se as medidas 

preventivas decretadas no último 

domingo, por Filipe Nyusi, fossem 

mais favoráveis para este ramo, 

mantendo as praias abertas, pelo 

menos metade dos 26 mil funcio-

nários, que viram os seus contratos 

suspensos, voltariam ao activo. To-

davia, acrescentam, com a interdição 

das praias, esta possibilidade cai por 

terra. 

Acrescentam que, pelo facto de as 

Encerramento de praias ensombra Turismo

praias configurarem a maior atrac-

ção turística no mundo, numa escala 

de 65%, espera-se que os turistas 

exijam o reembolso das reservas fei-

tas nos estabelecimentos hoteleiros. 

No entanto, explicam que isso vai 

causar um embaraço nos gestores 

hoteleiros, porque à medida que re-

cebem o valor das reservas, estes fa-

zem uso do mesmo para efectuar os 

preparativos dos períodos de maior 

fluxo, com realce para o mês de De-

zembro. 

O empresário e vice-presidente 

do pelouro de Turismo, Hotela-

ria e Restauração na CTA, Yassin 

Amuji, notou que o encerramento 

das praias não é a solução do que 

se pretende alcançar, porque, como 

efeito colateral, ela afecta duramente 

o sector. 

A fonte explica que, ao invés de 

manter as praias encerradas, devem 

ser encontradas estratégias de mo-

nitoria, para que as pessoas possam 

frequentar as mesmas, obedecendo 

os protocolos sanitários. 

“Tínhamos um decreto que dizia 

que as praias poderiam permane-

cer abertas até às 17h00. Penso que 

assim deveria ser para todas elas. É 

normal que seja difícil monitorar, 

mas podemos criar mecanismos e 

não optar por encerrar. Encerrar as 

praias significa “desprogramar” o 

Turismo. Cerca de 65% da activida-

de turística no mundo é atraída pe-

las praias, mesmo que as pessoas não 

usem. Não são os museus, lugares 

históricos, são as praias”, explicou. 

No seu entendimento, esta medi-

da só vai agudizar a crise no sector 

da hotelaria, uma vez que este é o 

principal beneficiário dos turistas 

que veem nas praias o seu principal 

atractivo. 

A fonte defende que deve haver um 

meio termo. “Não se pode abrir hoje 

e fechar amanhã. A Covid-19 não 

vai acabar hoje, ela vai permanecer 

por dois ou três anos. Não devemos 

encerrar as praias, devemos educar 

as pessoas”, frisou.

Explicou que, o que se notou é que, 

após terem sido encerradas as praias, 

por 15 dias, em consequência das 

enchentes que se verificaram, não se 

registou um aumento de casos, mas 

a contínua tendência de estabiliza-

ção. Isso, no seu entendimento, re-

vela que o encerramento das praias 

não constitui uma medida a ter em 

conta. 

“Vai retardar a 
recuperação económica”
Para Albino Mareleco, secretário 

nacional para área da organização 

e formação de quadros Sindicais no 

Sindicato Nacional dos Trabalhado-

res da Indústria Hoteleira, Turismo 

e Similares (SINTIHOTS) esta 

medida configura mais um impacto 

negativo para o sector, numa altura 

em que se previa que o mesmo ten-

tasse se reerguer. 

A fonte explicou que esta medida 

é um duro golpe, pelo facto de as 

praias terem sido encerradas, numa 

altura em que o país está a entrar 

para o verão, uma época de colheita 

do sector. 

“Não se faz turismo sem atracção 

turística. As praias trazem os tu-

ristas. Nós não temos a cultura de 

fazer o turismo doméstico e o cida-

dão estrangeiro é que faz o turismo 

no país. O encerramento das praias 

vai criar mais problemas, retardar a 

recuperação económica do sector”, 

explicou Mareleco. 

A fonte explicou que, para além de 

retardar o processo de recuperação 

económica, a medida coloca em 

causa o retorno ao activo dos fun-

cionários que viram os seus contra-

tos suspensos. 

“Os trabalhadores estão suspensos 

por falta de movimento nos estabe-

lecimentos e, por isso, os mesmos ti-

veram de suspender os contratos dos 

seus funcionários. As praias é que 

trazem o movimento. Em Macane-

ta, os trabalhadores dos estabeleci-

mentos ficaram de fora, porque não 

há movimento. Tínhamos esperança 

que pudéssemos ver a economia a 

recuperar, mas, com o encerramento 

das praias, o impacto vai degradar a 

situação social dos trabalhadores”, 

explicou. 

Deste modo, “vamos ter mais traba-

lhadores a verem os seus contratos 

suspensos. Actualmente, 26 370 es-

tão em casa. Pensávamos que com 

a abertura das praias haveriam de 

retomar, ou, pelo menos, metade 

estaria a trabalhar, porque teríamos 

todos os serviços do turismo a fun-

cionar. E, porque estamos no verão, 

o sector do turismo precisaria de 

mais mão-de-obra”. 

Neste sentido, continua, o processo 

de recuperação do sector, que é fun-

damental para a retoma das activi-

dades dos funcionários com contra-

tos suspensos, vai levar mais tempo 

do que o previsto. 

No seu entendimento, é possível 

manter as praias abertas bem como 

garantir que as medidas preventivas 

contra a Covid-19 sejam assegura-

das. Propõe, então, que sejam cria-

dos mecanismos multissectoriais 

que sejam capazes de garantir o 

controlo da pandemia. 

No seu entendimento, o Ministério 

da Cultura e Turismo, através da sua 

inspecção, deve criar mecanismos, 

junto da Polícia de Protecção e do 

Ministério da Saúde, para pensar 

em medidas que permitam um mo-

nitoramento nas praias. 

 
“Foi uma medida acertada”
De acordo com o Director Nacional 

de Inquéritos e Observação de Saú-

de, Sérgio Chicumbe, não há dúvi-

das de que as praias, caracterizadas 

por ter espaços abertos, raios solares, 

são favoráveis. No entanto, elucida, 

os comportamentos verificados na-

queles locais levantam alguma pre-

ocupação nas autoridades sanitárias. 

“O que assistimos nas praias são 

desmandos. As pessoas levam bebi-

das alcoólicas e depois tem um com-

portamento de desordem. E, sendo 

um espaço público, as autoridades 

não têm condições de monitorar. 

Por isso, optou-se por encerrar algu-

mas praias, porque há fraquezas no 

monitoramento”, esclareceu. 

A fonte explicou que o contributo 

que as praias trazem para o cida-

dão acaba sendo inferior ao risco 

de contágios, porque se verificam 

aglomerados que podem propiciar 

outras vagas de infecções.  

Por se estar no verão, e pelo aproxi-

mar da quadra festiva, a fonte enfa-

tizou haver necessidade de se impor 

medidas mais preventivas e ponde-

radas, que sejam capazes de manter 

o controlo da epidemia no país. 

O comportamento do cidadão é o 

ponto fulcral, sublinhou, se se quiser 

entender a razão que levou o encer-

ramento das praias.

Mas, esclareceu, “este não é caracte-

rístico dos moçambicanos. Assisti-

mos um pouco por todos os países”. 

Todavia, refere, pese embora haja 

essa convergência no comporta-

mento dos cidadãos de todo mundo, 

há também divergências nas capa-

cidades de monitoramento entre os 

países, o que faz que se opte pelo 

encerramento de algumas praias que 

representam mais desmandos.  

“Nos outros países existem guardi-

ões que não são as Forças de Defesa 

e Segurança, são operadores turísti-

cos. E não temos no nosso contexto. 

Não temos um guardião que deveria 

surgir através dos operadores tu-

rísticos, permitindo o controlo em 

pequenas regiões. Mas no nosso 

contexto tudo depende do compor-

tamento do cidadão e, deste modo, 

deve-se precaver porque existem 

riscos de acelerarmos uma quarta 

vaga mais severa como foi a tercei-

ra”, disse. 

Esta medida, sentenciou, visa zelar 

pela saúde pública. 

“Medidas preventivas” 
Filipe Nyusi autorizou a frequência 

às praias, das 05h00 às 17h00, como 

“local de recreação para banhistas, 

sendo interdita a venda ou consumo 

de bebidas alcóolicas, realização de 

jogos recreativos e os aglomerados, 

em observância rigorosa do pro-

tocolo sanitário para prevenção da 

Covid-19”. 

Todavia, permanecem encerradas as 

praias da “Costa do Sol e KaTem-

be, na Cidade de Maputo; Ponta 

de Ouro e Macaneta, na província 

de Maputo; Bilene e Xai-Xai, na 

província de Gaza; Tofo, Barra e 

Guinjata, na província de Inhamba-

ne; Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na 

cidade da Beira; Zalala, na Cidade 

de Quelimane; Rio Révubuè, na Ci-

dade de Tete; Fernão Veloso e Cho-

cas-Mar, na província de Nampula, 

Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, 

na Cidade de Pemba e Chuanga- 

Metangula, na província de Niassa”. 

As medidas que estão em vigor des-

de esta Segunda-feira vão prevalecer 

até 20 de Dezembro de 2021. 

Na ocasião, Filipe Nyusi alargou 

ainda o recolher obrigatório, que 

passa a vigorar entre às 00:00 horas 

até às 04:00 horas, quando antes vi-

gorava a partir das 23:00 horas.  

“Actores do turismo estão preocupados com o tratamento que tem sido dado ao seu sector. Entendem que deve haver um 
acarinhamento deste ramo, por ser  dos mais afectados com a pandemia”

Por Elias Nhaca

Yassin Amuji - Vice-presidente do Turismo, 
Hotelaria e Restauração na CTA

Sérgio Chicumbe - Director Nacional de 
Inquéritos e Observação de Saúde
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Actuação da Interpol sob suspeita* 
Foi criada pelos Estados, 

pretensamente para a cap-
tura e entrega de crimino-
sos procurados pelas partes 

signatárias do seu tratado fundador, 

mas a Interpol começa a ser vista 

com imensa desconfiança. Alguns 

sectores da comunidade turca em 

Moçambique andam em pânico, 

por entenderem que Recep Tayyip 

Erdoğan, presidente da Turquia, 

pode “manipular” a organização 

para persegui-los. É na Turquia 

onde, em Novembro (20 a 25) pró-

ximo, a Interpol realizará a sua 89ª 

Assembleia Geral.  

Activistas de defesa dos direitos hu-

manos acusam aquela organização 

internacional de estar a ser usada 

por regimes repressivos como uma 

arma de caça de opositores políti-

cos, revela uma vasta reportagem do 

“The Guardian”.

Os contestatários da actuação da 

polícia internacional observam que 

a famosa “lista dos mais procura-

dos” – mais conhecida na expressão 

inglesa “most wanted”, mas tecnica-

mente “red notice” –, agora mistura 

criminosos puros com políticos cujo 

único crime é pensarem diferente 

dos regimes tirânicos dos seus paí-

ses.

Numa matéria assinada pelo jorna-

lista, Josh Jacobs, o “The Guardian” 

conta a história do empresário rus-

so, Alexey Kharis, que vive no esta-

do da Califórnia, EUA.

Em 2015, num “zapping” por noti-

ciários de vários canais de televisão, 

Kharis dá de frente com um anún-

cio desconcertante:

Autoridades russas emitiram um 

mandado internacional de prisão 

contra o empresário, através da In-

terpol. 

“Eu, alvo de um mandado interna-

cional de prisão?”, perguntou-se, em 

choque, o homem, casado e pai de 

dois filhos.

Até aí, tudo o que o empresário sa-

bia sobre a Interpol e a sua vocação 

para perseguir os criminosos mais 

procurados era através de filmes e 

novelas.

 Tentou assegurar-se de que a infor-

mação sobre o seu nome, como um 

foragido da justiça russa, não passa-

va de um equívoco. Que não passa-

va de uma táctica de intimidação do 

regime de Kremlin. 

Alexey Kharis convenceu-se a si 

mesmo que a maior organização 

policial do mundo não tinha razão 

nenhuma para o caçar.

Nos meses seguintes, Kharis passou 

a consultar regularmente a lista de 

milhares de fugitivos internacionais 

colocados nos dados da Interpol. 

Finalmente, chegou a um dado ater-

rorizador.

“Meu Deus!”, pasmou-se.

“Este tipo é um terrorista, aquele 

é um assassino, este raptou crian-

ças e depois estou eu aqui”, recor-

da Alexey Kharis, sobre a sensação 

que teve ao analisar os registos da 

Interpol.

Tudo começa quando dirigia uma 

grande empresa de construção civil 

na Rússia. Estava do lado errado das 

autoridades. 

Em 2010, a sua empresa, ZAO Ros-

dorsnabzhenie, estava envolvida na 

renovação de estaleiros navais perto 

da cidade oriental de Vladivostok. 

O seu parceiro de negócios, Igor 

Borbot, disse-lhe que altos quadros 

das autoridades russas tinham des-

viado elevadas somas de dinheiro.

Alexey Kharis explica que passou a 

ser um alvo das autoridades, após ter 

ameaçado denunciar publicamente 

o escândalo e recusado prestar um 

falso testemunho sobre Borbot. 

Durante um interrogatório em 

2013, agentes dos serviços secretos 

russos tentaram instruí-lo sobre o 

que tinha de fazer: “O seu parceiro 

caiu. Ajuda-nos ou vai cair com ele”.

Alexey Kharis acreditou, ingenua-

mente, que a investigação na altura 

em curso iria limpar o seu nome.

O anúncio da Interpol confirmou 

que o empresário estava errado. 

Envolve-o numa grande fraude que 

pode dar até dez anos de cadeia, 

acusando-o de ser parte de um gru-

po criminoso que roubou dezenas 

de milhões de dólares da sua própria 

empresa.

Ted Bromund, que testemunhou a 

favor de Alexey Kharis, perante a 

justiça norte-americana, levou dias 

a analisar ficheiros e concluiu que as 

acusações contra o empreiteiro rus-

so eram falsas.

“Não parecem ter qualquer substân-

cia”, diz Bromund.

Bromund, especialista em assuntos 

internacionais na Heritage Foun-

dation, uma entidade de pesquisa 

ligada à direita norte-americana, 

concluiu que o caso de Alexey Kha-

ris se enquadra num padrão em que 

as autoridades russas tentam usar a 

Interpol como arma para a detenção 

dos cidadãos do país que fugiram 

para o exterior.

A organização de defesa dos di-

reitos humanos norte-americana 

Freedom House refere que a Rússia 

é responsável por 38% de todos os 

alertas vermelhos na lista da Inter-

pol.

Alertas vermelhos abusivos são 

emitidos com a intenção de enviar 

ameaças: podes deixar o país, mas 

ainda podes ser punido.

Para Ted Bromund, o caso de Ale-

xey Kharis “prova apenas que a Fe-

deração Russa preencheu o formu-

lário exigido pela Interpol para a 

emissão de mandados”. 

Contactada pela “The Guardian”, a 

Interpol declinou comentar o caso 

de Alexey Kharis, limitando-se a 

confirmar a presença do empresário 

na sua lista de alertas vermelhos.

As autoridades migratórias norte-

-americanas parecem ter sido con-

vencidas das razões da presença do 

construtor russo nos registos da In-

terpol. 

O Departamento da Segurança In-

terna usou esse dado para conside-

rar Alexey Kharis como pessoa com 

potencial “risco de fuga” e o empre-

sário acabou detido em San Fran-

cisco, em 2017. 

Passou 15 meses nas cadeias califor-

nianas.

A mulher, Anna, escrevia um blog 

durante o tempo de detenção do 

marido. “Muitas lágrimas e noites 

sem sono se passaram”, narrou, so-

bre a detenção de Alexey.

Dizia aos dois filhos do casal que o 

pai estava fora em viagem de negó-

cios.

Descreve o marido como carinhoso, 

que passa noites no berço dos filhos 

para acordar de manhã cedo para ir 

cuidar dos seus negócios. 

Durante o período de detenção, te-

lefonava todas as noites para dizer 

aos dois filhos menores que estava 

tudo bem. 

Mas sem data para a liberdade, a 

prisão provocou estragos. 

Inicialmente idealizada em 1914, a 

Interpol foi criada em 1923, essen-

cialmente para travar pessoas que 

cometem crimes num país e fogem 

para um outro com impunidade.

Aliada da repressão
A organização tem sido mal-usada 

por regimes repressivos. Em 1938, o 

regime Nazi da Alemanha removeu 

o presidente da Interpol e mudou a 

sede da entidade para a capital ale-

mã, Berlim.

Na sequência desse acontecimento, 

muitos países retiraram-se da Inter-

pol, resultando na sua inoperância. 

Foi reactivada, depois da segunda 

guerra mundial.

Os 194 estados-membros apoiam 

a procura de criminosos de guerra, 

barões de droga e pessoas que se 

furtaram à justiça há décadas.

Os alertas vermelhos da Interpol 

são vistos como uma ferramenta vi-

tal e um quase mandado internacio-

nal de prisão. 

Através daquele instrumento, mi-

lhares de foragidos são localizados 

todos os anos.

A lista de procurados da Interpol 

já teve nomes sonantes: Osama bin 

Laden e Saadi Gaddafi, filho do 

falecido ditador líbio Muamar Ga-

ddafi. 

Com o aumento da mobilidade in-

ternacional dos agentes do crime, 

devido ao incremento de delitos 

ligados ao terrorismo internacional, 

os ficheiros da Interpol também au-

mentaram de volume.

Nas últimas duas décadas, os aler-

tas vermelhos subiram de 1.200, 

em 2000, para quase 12.000 no ano 

passado.

Os alertas da Interpol também são 

usados para outros fins. O amarelo 

para crianças perdidas e preto para 

corpos de identidade desconhecida.

À medida que a lista dos “most 

wanted” vai crescendo, peritos legais 

afirmam que se tem registado um 

alarmante fenómeno de instrumen-

talização da Interpol para ganhos 

ou vingança política. 

Essa acção tem visado cidadãos que 

fugiram dos seus países, nomeada-

mente opositores políticos, críticos, 

activistas e refugiados.

Os dados da Interpol têm actual-

mente 66 mil casos de alertas ver-

melhos activos, mas não se sabe 

quantos correspondem à persegui-

ção política.

A Interpol não divulga dados sobre 

quantos pedidos dos estados-mem-

bros rejeita.

Mas vários relatórios, incluindo do 

Congresso dos EUA, Parlamento 

Europeu e académicos documen-

taram o recurso abusivo à Interpol 

nos últimos anos.

“Penso que não há dúvidas de que 

o número de alertas vermelhos abu-

sivos está a crescer”, afirmou Ted 

Bromund.

“The Guardian” não tem dúvidas 

de que tentar manipular a Interpol 

é um dos meios a que regimes re-

pressivos lançam mão para silenciar 

ou atingir adversários escondidos 

além-fronteiras.

Tais tácticas incluem assassinatos, 

envenenamento, chantagem, espio-

nagem, através de escutas telefóni-

cas, e ameaças a familiares.

Os métodos podem diferir, mas 

todos pretendem enviar a mesma 

mensagem, num contexto de circu-

lação global: “podes sair do teu país, 

mas ainda te podemos punir”.

O “The Guardian” considera cho-

cante que a Interpol tenha aceita-

do que o regime sírio tenha acesso 

à base de dados da organização e 

permitir que as autoridades do país 

tenham contacto com outos países, 

tendo essa situação sido fortemente 

criticada pelos activistas da oposi-

ção a Damasco.

 Anas al-Abdah, chefe da delegação 

da oposição nas negociações de paz 

para a Síria considera que a decisão 

da Interpol deu ao regime do Presi-

dente, Bashar al-Assad,  uma base 

de dados para uma nova guerra con-

tra o povo sírio.

Toby Cadman, um advogado britâ-

nico envolvido na investigação de 

acusações de crimes de guerra na 

Síria, comentou a decisão da Inter-

pol nos seguintes termos:

 “O sistema da Interpol é opaco, 

sem uma supervisão e prestação de 

contas séria e é rotineiramente abu-

sado por estados como a Síria”.

“É simples conseguir um alerta 

vermelho emitido, não é necessário 

fornecer muita informação, porque 

a Interpol tem falta de recursos fi-

nanceiros e humanos”, afirmou Ca-

dman.

O jurista acrescentou que remover 

um alerta vermelho, mesmo em paí-

ses como Reino Unido ou Holanda, 

pode ser lento e difícil”

O desfecho de um alerta vermelho 

varia drasticamente. Alguns paí-

ses consideram esse instrumento 

como um sistema de alerta e outros 

tratam-nos como um mandado de 

captura, levando-os a encarcerar 

pessoas ou a colaborar com a sua 

extradição. 

Os visados podem ter os seus activos 

congelados, passaportes confiscados 

e a sua circulação restrita, além de 

sofrerem “danos reputacionais”, por 

serem designados criminosos inter-

nacionais.

Algumas pessoas ficam a conhecer 

a Interpol pela primeira vez, quan-

do atravessam a fronteira. É o caso 

de  Hakeem al-Araibi, um jogador 

de futebol do Bahrein, preso em 

2018, ao abrigo de um mandado 

internacional expedido pelo seu 

país, através da Interpol. Foi detido 

quando ia passar a lua-de-mel.

A acusação? Vandalismo. O atle-

ta fugiu do Bahrein, depois de ter 

participado com outros desportistas 

numa manifestação pró-democracia 

no contexto da chamada “Primavera 

Árabe”.

Os protestantes foram brutalizados 

e torturados pelas autoridades do 

reino, ficando muitos sem alterna-

tiva, senão a fuga.

A Interpol viu-se obrigada a revogar 

o mandado de detenção do jogador, 

após a Austrália alertar a organiza-

ção sobre o estatuto de refugiado 

atribuído a Hakeem al-Araibi. 

Contudo, a intervenção da Austrália 

não impediu que al-Araibi passasse 

76 dias em prisões da Tailândia.

O caso do futebolista do Bahrein é 

apenas um de vários que provoca-

ram escândalo no seio da Interpol.

Petr Silaev, um opositor russo, tam-

bém foi alvo de perseguição pela 

Interpol, após as autoridades do seu 

país terem emitido um alerta ver-

melho.

Silaev era acusado de “hooliganis-

mo”, depois de ter participado, em 

2010, em protestos contra planos de 

construção de uma auto-estrada ao 

longo da floresta de Khimki, numa 

zona fora de Moscovo.

Os protestos tinham como causa ra-

zões ambientais. 

O activista fugiu do país, ao ver ou-

tros opositores políticos e activistas 

ambientais serem detidos pelas au-

toridades russas.

Conseguiu exílio na Finlândia, mas 

em 2012 foi detido na Espanha, 

depois de um alerta da Interpol e 

mantido numa prisão de alta segu-

rança.

Petr Silaev lutou durante meses 

contra a sua extradição para Rússia.

A organização de direitos humanos 

Fair Trials considera que a interven-

ção da Interpol colocou Silaev em 

risco de detenção em todo o lado 

para onde fosse.

No Reino Unido, Benny Wen-

da, um líder separatista da Papua 

Ocidental, também foi alvo de um 

mandado da Interpol, após fugir da 

prisão na Indonésia, para onde foi 

enviado por razões políticas. 

Saiu em Liberdade, porque a sua re-

ferência nos ficheiros da Interpol foi 

removida.

*Edição, título, entretítulos são da res-

ponsabilidade do SAVANA

“Não devemos usar mal organizações interna-

cionais como Interpol, para propósitos contrá-

rios aos fins para os quais foi criada”, afirmou 

a chanceler alemã Angela Merkel, depois de 
um escritor nascido na Turquia ter sido colocado no 
alerta vermelho da Interpol, quando se encontrava 
de férias na Espanha.
Há três meses, as autoridades marroquinas detive-
ram Yidiresi Aishan, um activivista da minoria chi-
nesa uiguri, a pedido da China, através da Interpol.
A organização policial cancelou o mandado contra 
Aishan, mais tarde.
No mês passado, o activista da oposição russa Maka-
ry Malachowski foi detido em Varsóvia, capital da 
Polónia, após o regime de Alexander Lukashenko 
emitir um alerta vermelho.
“As pessoas ficam atónicas e acham que as pessoas 
vão as considerar malucas pelo que lhes aconteceu”, 
afirmou  Michelle Estlund, uma advogada da Flóri-
da, que actua em casos de pessoas ilegalmente acusa-
das e procuradas através da Interpol.
Estlund começou a trabalhar com clientes caçados 
pela Interpol há 12 anos, quando uma mulher ve-
nezuelana a contactou para a defender num caso em 
que as autoridades de Caracas a acusam de burla.
A advogada começou por negar envolver-se nesse 
tipo de casos, mas depois aceitou ajudar e já traba-
lhou com cidadãos da Rússia e do Equador.
O crescimento de plataformas digitas intensificou o 
desejo de vários governos de silenciar vozes críticas.
 “É contra o que esperamos ver em qualquer sistema 
de justiça, mesmo nos mais abusivos. As coisas pelas 
quais os clientes passam são perturbadoras”, frisou.
“É muito fácil fabricar ou manipular informação 
para criar acusações de desvio de dinheiro”, afirmou 
Michelle Estlund. 
As normas da Interpol proíbem o uso da organiza-
ção como arma de perseguição política. 
Em 2015, anunciou que iria remover dos seus fichei-
ros nomes de pessoas com estatuto de refugiado.

O trabalho da organização deve guiar-se pela De-

claração Universal dos Direitos Humanos, que exige 

julgamento justo e liberdade de expressão e proíbe 

detenções arbitrárias.

A Interpol assegura que escrutina qualquer solicita-

ção de emissão de mandado de prisão.

A título de exemplo, a Turquia queixa-se de ter visto 

773 pedidos de mandados de detenção de pessoas 

ligadas ao movimento popular Hizmet, dirigido 

pelo líder da oposição refugiado nos EUA, Fethullah 

Gulen, um antigo aliado do Presidente turco Recep 

Tayyip Erdoğan.

O governo turco considera o movimento de Gulen, 

grupo terrorista, e acusa-o de ter orquestrado a ten-

tativa de golpe de Estado de 2016.

Ankara critica a Interpol por supostamente travar as 

tentativas de trazer os alegados autores da intentona 

à barra.

Há relatos que indicam que o governo turco tem 

tentado colocar nos ficheiros da Interpol cerca de 60 

mil nomes, incluindo através da colocação de dados 

extraídos de passaportes roubados. 

A Interpol rejeitou essas acusações.

As investidas de Erdoğan contra os seus opositores 

políticos podem ter tentáculos em Moçambique, 

dado que Ankara já deixou claro que quer membros 

da comunidade turca refugiada em Maputo atrás das 

grades no país.

O chefe de Estado turco disse expressamente ao seu 

homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, que espera 

que Maputo não dê abrigo a cidadãos do país, vistos 

como ameaça ao regime turco.

A extradição de cidadãos turcos procurados pela jus-

tiça do seu país não se afigura tarefa fácil, uma vez 

que alguns dos visados firmaram alianças empresa-

riais com figuras poderosas da Frelimo.

Mas as potenciais vítimas do Presidente da Turquia 

vivem com nervosismo, porque o partido no poder 

em Moçambique já deu provas de que, em função 

de conveniência conjuntural, muda rapidamente de 

posição e de aliados.

O desaparecimento de refugiados do Ruanda nos úl-

timos dias, numa altura em que as forças de Paul Ka-

game são o “Ás” do governo moçambicano no com-

bate aos grupos armados em Cabo Delgado, emite 

sinais de que o executivo de Maputo não regateia 

no preço político para ver as suas aflições resolvidas.

Manuel Chang e a Interpol
O nome da Interpol em Moçambique deixou de 

ser apenas referência na cooperação judiciária e en-

tre governos, passando a ser parte do léxico popu-

lar, quando o antigo ministro das Finanças, Manuel 

Chang, foi detido em Dezembro, na África do Sul, 

a caminho de Dubai, precisamente através de um 

Moçambique na mira turca

mandado emitido 

através da polícia in-

ternacional.

A Interpol emitiu o 

alerta vermelho so-

bre Manuel Chang, 

a pedido dos EUA, 

que pretendem julgar 

o antigo governante 

no caso das “dívidas 

ocultas”.

A pretensão da jus-

tiça norte-americana 

acabou sendo travada 

por um pedido de ex-

tradição enviado pelas 

autoridades moçam-

bicanas, seguindo-se 

uma batalha jurídica 

que se arrasta há mais 

de dois anos.
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Cartoon
EDITORIAL

Ninguém mais 
se preocupa

Discípulos da serpente

Este deve ser o maior aumento do preço de combus-

tível registado nos tempos mais recentes em Mo-

çambique, e mesmo assim, esse não é o principal 

problema. 

Preços não são estáticos. Devido a uma série de factores, 

muitas vezes fora do controlo, os custos aumentam, e com 

isso os preços também devem aumentar. Moçambique não 

produz petróleo, e como tal não tem controlo sobre o mer-

cado mundial deste produto estratégico. Também é um ac-

tor marginal na indústria, sem qualquer tipo de influência.

Mas, mesmo dentro dessas limitações, há algo de insensato 

e de desconsideração pelos consumidores, que vem reflec-

tido na total descontracção e informalismo com que a de-

cisão do aumento do preço do combustível foi anunciada 

pelo governo. 

Com um enorme potencial de desencadear uma espiral de 

subida de preços em quase toda a cadeia da economia, com 

severas implicações para o já insustentável custo de vida, 

qualquer governo teria percebido que estava a lidar com 

uma situação bastante delicada, requerendo uma aborda-

gem política muito cuidadosa. 

Mas não. Foi um anúncio de rotina, com muita tranquilida-

de que ninguém parecia estar preocupado com as possíveis 

consequências sociais que tal acto poderia provocar. Mostra 

o nível de insensibilidade a que se chegou, resultante da au-

sência de um suporte ideológico forte, bastante necessário 

para a acção governativa. Demonstra, igualmente, como a 

governação está cada vez mais afastada da realidade em que 

vive a maioria do povo.

Faz parte da natureza humana que consumidores não acei-

tem de ânimo leve qualquer aumento de preços. Mas, mes-

mo assim, estarão mais dispostos a compreender as razões 

e a necessidade do aumento, apenas se alguém se preocupar, 

em no mínimo lhes explicar as razões, porque um determi-

nado aumento de preço se torna inevitável. 

No seu comunicado sobre o aumento do preço dos com-

bustíveis, o governo, através da Autoridade Reguladora de 

Energia (AREN), entendeu que fazendo menção ao facto 

de o último aumento ter sido em Novembro de 2020, seria 

o suficiente para justificar a necessidade do aumento e ob-

ter a simpatia dos consumidores. Só que os aumentos não 

se justificam pelo lapso de tempo, mas sim pelos factores de 

mercado que entram na formação do preço.

Seria exigir demais que tivesse sido o ministro do pelou-

ro a fazer este anúncio, explicando pormenorizadamente 

as razões da subida dos preços em um máximo de 22%? 

Pode ser. Mas as implicações políticas de um aumento des-

ta magnitude, o que se vai fazer sentir dentro dos próximos 

dias, talvez justificassem que a comunicação não fosse en-

tendida como um acto meramente técnico, que se resolve 

com um simples comunicado, ainda por cima sem data.  

Pode se questionar se esta deficiente comunicação será ape-

nas uma questão de incapacidade ou mesmo da tão apre-

goada falta de meios. A resposta pode ser muito triste, mas 

reflecte uma realidade que já se tornou inegável. Ninguém 

mais se preocupa.

Ao longo da terceira noite 

de trabalho, Samuel Agi-

rai deu o processo por 

concluído. Durante aque-

le tempo, ajudado pelo filho mais 

velho, ele tinha-se dedicado, exclu-

sivamente, a tratar de aviar a enco-

menda que lhe tinha sido feita pe-

los intermediários dos seus clientes 

em Bulawayo, no Zimbabwe. 

Agirai e a família viviam num po-

voado do interior do distrito de 

Macossa, no extremo norte da pro-

víncia de Manica. Era o que se po-

deria considerar, nos padrões locais, 

um homem próspero: tinha gado 

bovino e caprino, com mais de uma 

centena de cabeças cada, criava pe-

quenas espécies, e os seus vinte e 

cinco hectares de terra produziam 

de tudo, desde legumes até cereais 

e fruta. 

A sua maior dificuldade, como a 

de todos os que como ele viviam 

da terra naquele distrito, era como 

dar vazão a tudo que tinha de exce-

dentes. As vias de acesso eram qua-

se inexistentes, os grandes centros 

de troca distavam a quilómetros, 

e, com os meios locais, não havia 

como processar nem conservar o 

que era produzido em excesso. No 

meio disto tudo (e isso era coi-

sa que só ele e a família sabiam), 

Samuel Agirai dedicava-se à pro-

dução semi-industrial de soruma, 

principalmente depois que foi con-

tratado por um grupo de médicos 

tradicionais zimbabweanos para ser 

o seu principal fornecedor. 

Como é sabido, no Zimbábwe, os 

médicos tradicionais vêm desen-

volvendo com enorme sucesso, nes-

tes últimos anos, uma forte indús-

tria farmacêutica que utiliza como 

matéria-prima básica a componen-

te química que entra na “cannabis”. 

E o seu sucesso na cura de inúme-

ras doenças, desde o glaucoma até 

às cataratas, hemorragias internas, 

leucemias, infecções pulmonares, 

hemorroides e insuficiências renais, 

está mais que comprovado em qua-

se todo o Mundo. 

É sabido, por exemplo, que, num 

passado muito recente, um médico 

tradicional zimbabweano afirmou 

e provou que tinha descoberto, 

nas suas experiências, um antídoto 

eficaz contra o ébola. A sua desco-

berta foi bloqueada e morta à nas-

cença por razões óbvias: por ser de 

um africano negro, havia de ser um 

golpe duro para as grandes empre-

sas farmacêuticas ocidentais que, a 

todo o custo, querem manter o mo-

nopólio na área, e isto por razões 

que não se prendem só com preo-

cupações humanitárias mas, sim, e 

quase exclusivamente, por razões 

financeiras e de lucro gordo como, 

aliás, se está a ver com a guerra das 

patentes das vacinas contra a co-

vid-19. 

De cada vez que Samuel Agirai re-

cebia uma encomenda nova – o que 

acontecia com cada vez maior fre-

quência – tinha que passar duas ou 

três noites seguidas com o filho, à 

luz do candeeiro, a embalar a soru-

ma em canudos com formato e ta-

manho aproximado de uma banana 

feita de folhas de bananeira secas, 

que eram amarradas firmemente 

com um cordel de sisal. 

Estas embalagens eram depois en-

fiadas, para disfarce, em sacos de 

milho ou feijão, para poderem pas-

sar despercebidas, se fosse o caso de 

os sacos serem interceptados pelas 

autoridades, o que, aliás, nunca ti-

nha acontecido. 

Agirai transportava a sua mercado-

ria mista numa carroça puxada por 

uma parelha de bois, com a qual 

atravessava o arrame farpado da 

fronteira numa zona desprotegida, 

a partir de onde caminhava até à al-

deia mais próxima de Macossa, na 

calada da noite. 

O pagamento foi feito no local: 

cada saco de milho, feijão ou soru-

ma valia uma pequena saqueta de 

ouro. Era negócio limpo, e Agirai 

sentia-se limpo e realizado por ter a 

consciência de que estava a prestar 

um serviço de grande alcance social 

para milhares de seres humanos 

como ele. 

De resto, o casamento entre o médico 

e a serpente vem desde Hipócrates.

,
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Quando olhamos para a 

história dos conflitos em 

Moçambique, sobres-

saem, sempre, como ele-

mentos explicativos, não sendo 

os únicos, o problema do subde-

senvolvimento, da descontinuida-

de do projecto nacional, da falta 

de teor concreto do discurso da 

unidade nacional. O problema da 

paz em Moçambique é uma lon-

ga história de exclusão, de empo-

brecimento letal de largos grupos 

sociais, do enriquecimento sempre 

crescente das elites governantes. É 

uma longa história da incapacida-

de interna por parte das elites go-

vernantes de compreenderem que 

o grande problema de Moçambi-

que é o desafecto das populações 

em relação ao Estado e às elites 

governantes pela inaptidão de 

construírem um projecto nacional 

substantivamente útil para essas 

mesmas populações. 

Estes aspectos criam os elementos 

para a mobilização fácil de popu-

lações a aderirem para os conflitos 

e agudizam assim o sentimento de 

frustração em relação ao que se 

chama Moçambique. 

Moçambique não é nenhuma ex-

cepção nisso, mas o modelo clien-

telista, neo-patrimonialista, pre-

bendalista que implica a saga pela 

captura do Estado para responder 

às logicas contrárias aos interesses 

das populações cria uma forte im-

pressão negativa do Estado e de 

todas as suas elites. Moçambique 

é um Estado negativo para grande 

parte das populações que se en-

contram fustigadas pela miséria e 

pela impossibilidade de imaginar 

o futuro. Fazer a guerra, integrar-

-se em grupos armados, ter uma 

arma ou um machado torna-se 

quase a única forma de sobrevi-

vência, de reprodução social e até 

de prestígio no seio dos seus mais 

próximos. Isto sugere que os acor-

dos assinados entre o governo de 

Moçambique e a Renamo não po-

dem resolver o problema da insta-

bilidade, pois os factores de vulne-

rabilidade persistem e podem ser 

mobilizados por todo e qualquer 

um que tiver carisma suficiente 

para poder canalizar as múltiplas 

frustrações e privações de que pa-

decem muitos jovens e velhos em 

Moçambique. 

Diante disto, urge propor três ca-

minhos que podem, entre outros, 

contribuir para pensar a paz como 

estado de sociedade, como projec-

to nacional plesbicitado por todos. 

Estas propostas serão acompa-

nhadas de uma reflexão sobre os 

elementos/factores que tornam 

Moçambique um país altamente 

vulnerável a conflitos persistentes.

Mudar radicalmen-
te o modelo actual de 
desenvolvimento
Com as reformas neoliberais, que 

iniciaram em 1987, com o PRE e 

PRES em 1989, muitos dos mo-

çambicanos tinham imaginado 

que isso mudaria substancialmen-

te a sua vida. O problema é que, 

passados mais de trinta anos de 

múltiplas reformas económicas, 

sociais e políticas, assim atestam 

vários relatórios de organizações 

nacionais e internacionais e as es-

tatísticas do INE, não só os mais 

pobres ficaram estruturalmente 

mais pobres, mas também os nú-

meros de pobres aumentaram, 

para não falar da consolidação 

do carácter cíclico da pobreza no 

seio das famílias moçambicanas. 

Para além disso, as desigualdades 

aumentaram entre um grupelho 

que expropria de forma insolente 

da riqueza nacional, o que cria um 

bolsa de miseráveis aptos a tudo 

para dar uma direção digna, seja 

em termos psicológicos, seja em 

termos materiais, à sua vida. Isto 

mostra que o actual modelo de 

desenvolvimento não serve para 

mudar a estrutura da pobreza per-

sistente, as desigualdades crónicas 

e ausência de perspectivas claras 

sobre o futuro para muitos mo-

çambicanos. As reformas feitas até 

hoje foram mais úteis para as elites 

e não para as populações, mesmo 

que em alguns aspectos sociais 

alguns benefícios sejam visíveis. 

Como mostram os dois economis-

tas nobéis de economia, Banerjee 

e Duflo, a pobreza persistente é 

um elemento de instabilidade tão 

sério que é preciso imaginar um 

modelo de desenvolvimento que 

possa fazer com que os pobres não 

só acedam às condições sociais 

favoráveis para a sua reprodução 

social, mas também que faça de-

les parte importante em todo esse 

processo. Não é definitivamente o 

caso de Moçambique actual. 

O modelo actual é mais propicia-

dor de conflitos e, portanto, inútil 

para ajudar a construir a paz social 

que se almeja em Moçambique. O 

actual modelo baseado num clien-

telismo crónico, num sistema neo-

patrimonialismo sistémico, não 

pode ser sustentável, pois ele tem 

os seus limites, nomeadamente, o 

facto de ser incapaz de produzir 

riqueza para que ela seja social e 

utilmente redistribuída pelos di-

ferentes grupos sociais, até den-

tro dos grupos que gerem o país. 

Isso exigira uma profunda refle-

xão sobre como o Estado pode 

reposicionar-se, respeitando as 

regras que são as suas, para poder 

ser um actor importante no pro-

cesso de reconfiguração nacional, 

da reconstrução dos sistemas de 

redistribuição da riqueza nacional, 

segundo os verdadeiros problemas 

nacionais. Enquanto persistirem 

esses problemas de desenvolvi-

mento, como vimos, os perigos 

para a instabilidade estarão sem-

pre presentes. Acordos com a Re-

namo resolvem cosmeticamente o 

problema, pois os elementos que 

podem contribuir para a consti-

tuição de outros grupos armados 

ou violentos estão à vista de to-

dos. Parece que muitos dos que 

têm a responsabilidade de mudar 

o curso do país, porque governam, 

encontram-se numa situação de 

esgotamento quando a questão é 

repensar o país segundo os verda-

deiros problemas nacionais. 

Mudança do paradigma do 
poder em Moçambique
Um dos grandes problemas que 

ainda persiste em Moçambique 

é o que tem que ver com a forma 

como o poder é “distribuído” no 

país. Ou seja, o poder económico 

e político em Moçambique ainda 

continua excessivamente concen-

trado em grupos minoritários, 

que, tendo o controle completo 

do Estado, da Administração Pú-

blica e de outras esferas de poder, 

transformam esse poder em um 

instrumento de expropriação para 

consolidar redes que se vão trans-

formando num verdadeiro perigo 

para a Unidade Nacional, pois 

que não se preocupam com os 

interesses colectivos ou ainda das 

maiorias, deixando assim espaço 

para destruir um belo projecto 

frelimiano de Unidade Nacional. 

Sabemos, hoje, que em Moçambi-

que o poder não está socialmente 

aberto. Este aspecto, como não 

poderia ser diferente, cria sérios 

problemas quando a questão é 

imaginar o processo de paz, pois 

uma das condições fundamentais 

para a solidificação da Unidade 

Nacional, condição para a paz, é 

de fazer de Moçambique um país 

onde todo e qualquer um tenha 

as chances de participar na gestão 

do país. O excessivo monopólio 

do poder, a hegemonização qua-

se doentia do poder cria todas as 

condições para fricçoes em todos 

os níveis da sociedade. Quando se 

fala de unidade nacional, reconci-

liação nacional supõe-se que todo 

e qualquer moçambicano está, 

em princípio, habilitado a exercer 

qualquer que seja a responsabili-

dade nas instâncias supracitadas. 

Infelizmente, nem o AGP e me-

nos ainda os dois últimos acordos 

foram aptos de mudar essa estru-

tura do poder em Moçambique, o 

que cria certamente tensões que 

contribuem profundamente para 

a instabilidade. De outra forma, 

o modo como o poder é exercido, 

controlado e distribuído preci-

sa ser repensado profundamente, 

pois não só vai contra a própria 

ideia da Unidade Nacional, convi-

vência pacífica, mas também con-

tribui para a consolidação de uma 

postura que leva aos múltiplos 

conflitos permanentes e pontuais 

entre os grupos sociais interessa-

dos em participar activamente na 

gestão do país. Este modelo, que 

é uma herança do Estado colonial, 

e do Estado implantado imediata-

mente à proclamação da indepen-

dência não mais tem a sua força 

para funcionar no Moçambique 

actual, pois, para além de nos ter 

criado sérios problemas durante o 

período pós-colonial, cria até hoje 

uma percepção forte de exclusão 

de muitos grupos populacionais 

que não se veem reflectidos no 

modelo actual de exercício e orga-

nização do poder. Para isso, e para 

que a paz seja possível, não pode 

haver outra saída que não seja a 

partilha substantiva do poder. A 

descentralização, com todas as 

suas contradições, é um passo im-

portante nesse sentido, mas é pre-

ciso que se abram igualmente mais 

instâncias de poder para que a 

Unidade Nacional tenha, de facto, 

algum sentido prático e contribua 

para a fortificação da nossa solida-

riedade como moçambicanos. 

Uma política nacional de 
paz e de reconciliação 
Sabemos que, como afirmamos 

mais acima, não existe uma polí-

tica nacional para a paz e menos 

ainda para a reconciliação. O que 

há são múltiplas medidas disper-

sas, mas que questionam os actuais 

disfuncionamentos do Estado em 

Moçambique e as contradições 

da governação que tem vindo a 

ser aplicada. Pensar numa política 

nacional para a paz e reconciliação 

significa aprofundar os ganhos 

que funcionaram nos três acor-

dos, reestruturar profundamente 

os aspectos que não funcionaram, 

repensar criticamente as insufi-

ciências dos nossos processos de-

mocráticos nacionais para respon-

der às nossas particularidades. Isso 

significa, concretamente, repensar 

o actual processo de descentraliza-

ção, para que ele não seja apenas 

um processo de acomodação, ou 

ainda um instrumento para apa-

ziguar alguns problemas, mas sem 

mudar o essencial da actual estru-

tura de poder, para poder adaptá-lo 

à forte reivindicação de participa-

ção que cresce em todos os grupos 

sociais em Moçambique, sobretu-

do nas camadas mais jovens. Isto 

certamente impõe igualmente sair 

de uma cultura altamente centra-

lizadora, que é dominante em de-

terminados meandros do partido 

no poder, para uma cultura onde 

a partilha do poder torna-se um 

dos elementos centrais no concei-

to geral de reconciliação nacional. 

Não se pode pensar na reconci-

liação nacional sem se imaginar a 

redefinição dos processos de exer-
cício e distribuição do acesso ao 
Estado, nas suas múltiplas facetas, 
pois este foi e será ainda um dos 
grandes problemas nos próximos 
anos.  É a cultura política ainda 
predominante nas elites dirigentes 
que deve acompanhar as necessi-
dades de pacificação do país. Não 
se pode pretender a reconciliação 
nacional tendo como fim último 
o controle de todos os meios de 
poder. As crispações aumentam, 
as contestações via conflitos arma-
dos crescem. Isso coloca em causa 
todos os outros esforços positivos 
observados desde 1990 aos dias 
actuais. 
O actual Estado moçambicano 
parece não se apoiar em nenhu-
ma outra ideologia senão a da sua 
adaptação a todas as mudanças 
internas e externas que enfrenta, 
implantando todas as formas de 
respostas e medidas que lhe per-
mitem manter-se. A conjunção 
entre a inércia da acção pública e 
o agudo controle político do po-
der de dominação define a forma 
como o estado estacionário em 
Moçambique tem funcionado. 
O que tudo isto sugere é que é 
preciso pensar com profundida-
de sobre as condições que podem 
contribuir para o processo de paz 
e reconciliação nacionais, não ape-
nas entre as forças beligerantes, 
mesmo sendo importantes, para 
que, da dimensão puramente uti-
litária e estratégica dos actores in-
tervenientes, passemos para medi-
das que transformem os elementos 
que nos levam para a guerra, 
Sendo o diálogo um elemento 
central no processo de reconcilia-
ção nacional, este será sempre in-
suficiente se não for acompanhado 
das transformações dos aspectos 
que fizemos referência mais acima, 
pois o que está no substrato dos 
conflitos em Moçambique não é 
a impossibilidade do diálogo, mas 
o seu esvaziamento, a sua instru-
mentalização para momentos que 
de grande tensão. Se muito foi fei-
to em Moçambique para que a paz 
seja possível (o presidente Nyusi 
tem sido nisso um belo exemplo), 
se várias são as nossas experiências 
que podem ser absorvidas para 
que a reconciliação seja possível, 

é igualmente verdade que, nesses 

processos todos, a sinceridade para 

afrontar radicalmente os nossos 

problemas foi sempre problemáti-

ca, e muitas vezes paradoxal. 

*Comunicação feita no âmbito da 
“Conferência Nacional sobre paz e 
reconciliação nacional” organizada 
no dia 6 de Outubro, pelo Instituto 
para a Democracia Multipartidá-
ria-IMD. É publicada com a auto-
rização do IMD.

Por Régio Conrado
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
subida nos preços dos com-

bustíveis deixou o Mestre 

pintor irritado. Agora terá que 

pensar mais estrategicamen-

te para minimizar as idas às bombas 

de combustíveis e poder economi-

zar dinheiro. Mas, não é a primeira 

vez que isso acontece. Já devia estar 

habituado a essas subidas que lhe re-

tiram as linhas já frágeis que no bol-

so suportavam as escassas poupanças. 

Imaginou-se Super-homem, pelo ar, 

em direcção a Cabo Delgado para ar-

rumar em dois tempos os insurgentes 

e pôr a produção das multinacionais a 

fluir até provocar a queda desejada no 

preço do combustível. Mas percebeu 

que essa imaginação não era total. Ter 

petróleo e gás não significa explorá-lo. 

Explorá-lo não significa inexistência de 

concorrentes. Quando a queda provoca 

barulho nos vários governos do mundo, 

então, imaginar-se super-homem na Bacia 

do Rovuma não resolve o gigantesco peso 

da Organização de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) no controlo do mer-

cado mundial, aumentando ou freando a 

produção. O agravamento nos preços dos 

combustíveis apanhou o Mestre pintor de 

surpresa. Para ele, com a mais ampla rea-

bertura do ambiente económico nacional, 

graças ao relaxamento das medidas anti 

“Covid-19”, encontraria espaço para sa-

tisfazer a pressão da demanda sobre a sua 

pintura. Por hipótese, essa pressão reduzir-

-se-ia em cadeia por conta de um grande 

bolso geral que se torna menos significa-

tivo sempre que a OPEP é nervosamente 

referenciada.

Os seus clientes, com toda a certeza, tam-

bém comungam a irritabilidade criada pelo 

pânico inicial da referida subida. Pânico na 

pressão do reajuste do “chapa”. Como já 

dizia a esposa do Mestre pintor “Sobe nos 

transportes, claro, afecta em praticamente 

tudo”. A lei básica da economia é vivida na 

discussão sobre a compra do gás de cozinha. 

Nos mercados já se ensaiam os aumentos 

generalizados. A mexida do salário mínimo 

torna-se, assim, numa verdadeira miragem 

por ter sido negativizada pela subida dos 

combustíveis. A “cesta básica”, sem rumo, 

rola no chão ao sabor do vento da subida. 

Mestre pintor anda irritado. Sobe-lhe o 

custo do pânico no coração. Distante dele, 

o pânico já enerva os governantes. As ba-

las de borracha, de tão adormecidas que 

estão, não esperam ser incomodadas graças 

à prontidão das balas verdadeiras. Os go-

vernados, habitualmente passivos e pacífi-

cos, não querem que lhes escangalhem as 

rotinas quotidianas. “Esses aí” quando se 

zangam com a subida do preço dos “chapas” 

estragam tudo. Transformam-se em vânda-

los. Carinhosamente, são tratados como 

os “sem rosto” por parte de uma elite que 

lhes desfoca o direito a manifestação. 
Os “chapeiros” já murmuram subsídios. 
Subsídios? O Mestre pintor nunca so-
nhou com subsídios. Sempre percebeu 
que o nível de dependência externa é 
suficientemente sufocante, constituin-
do-se, por isso, num mecanismo de 
barramento de criação de qualquer tipo 
de processo que leve à criação interna 
de subsídios. O gás de cozinha subiu. A 
gasolina e o gasóleo também. O Mestre 
pintor pensou no carvão e na lenha, aos 
montinhos, também na eminência de 
rever o preço “em alta”, dada uma pro-
vável maior procura, em muitas famí-
lias, como substituto do gás de cozinha. 
O ambientalista não sabe como conti-
nuar a proteger os mangais. O Mestre 
pintor acredita numa resiliência colec-
tiva que se aprimorará ao ponto de ba-
nalizar paulatinamente a sufocante “su-
bida” dos combustíveis. É assim como 

se convive com o problema.

Desce combustível, sobe!

De cada vez que me debruço sobre a 

literatura moçambicana, de forma 

deliberada ou fortuitamente, parece 

impossível não mergulhar nesse ima-

ginário de palavras e sons dos mais talento-

sos escritores moçambicanos e, claro, desse 

iconoclasta amigo Ungulani. Cultivo uma 

inqualificável empatia com a maior parte dos 

escritores da sua geração, também minha, 

porém, nutro especial e inquebrantável res-

peito e admiração pelas anteriores gerações 

de escribas.

Revisitando emblemáticos escritos na delícia 

do conforto de que proporcionam a alma, se 

tornou quase impossível escalonar as melho-

res obras, sob o risco de omissão de outras. 

São todos produtos da emancipação deste 

país, do sonho azul da revolução e dessa es-

teira literária de combate. De um modo, ou 

de outro, devemos gratidão aos instauradores 

da literatura moçambicana, e que a trans-

formaram num movimento único, assumi-

do e memorável. Independente das épocas 

e períodos históricos, cada uma das gerações 

impregnou a manipulação da palavra e da 

imaginação, tatuou a resistência a escritos 

não panfletários e a renegação do seu pró-

prio destino. Enfim, sem eles, não teríamos 

embarcado na sobriedade, credibilidade e ho-

nestidade. Na libertação do pensamento livre 

e descomprometido.

Cumpliciei com Francisco Cossa, Chico, 

nome mais familiar, ao longo de décadas. 

Por vezes, com mais proximidade, noutras, 

nem por isso. Nada que tenha beliscado esta 

amizade. Na panóplia de momentos pitores-

cos, nas tertúlias, no santuário de bebedo-

res, guardamos inesquecíveis e insuperáveis 

momentos de inigualável convergência. Ele, 

como Mestre, e eu, como aprendiz. Uma 

amizade que se reconstruiu em irmandade, 

com esse implacável recurso a negação da fa-

talidade e do senso comum. Já nessa altura, 

ele demonstrava uma capacidade de imagi-

Ungulani, o irreverente desarrumador de ideias
Por Jorge Ferrão

nação e um poder efabulatório muito acima 

do normal. Estava escrito nas estrelas que ele 

terminaria escritor.

Não tardou que se agigantasse, e se transfor-

masse em Ungulani. O Ba Ka Khossa. Esse 

trocadilho de nome, que representa um país e 

suas raízes literárias. Ungulani Ba Ka Khossa, 

esse talentoso homem de Inhaminga, região 

central de Moçambique, se assume como 

moçambicano de todas as províncias. Uma 

espécie de um gigantesco polvo, cujos ten-

táculos se confundem com as metástases da 

cultura de cada grupo étnico. Nesta convoca-

ção, o revejo como parte das minhas iniciáti-

cas amizades. Formando como professor de 

história, com um substracto assente em obras 

literárias.

Ungulani foi céptico sobre os caminhos da 

literatura moçambicana num dado momen-

to histórico. Sentia descaso das autoridades, 

insensibilidade das escolas e instituições ges-

toras. Entendia que o rumo não seria a poe-

sia fácil, despida de técnicas, rigor, e outros 

atributos convencionados. Fincava sua fé na 

prosa e ficção. Mas, nunca perdeu as esperan-

ças. Hoje, já fala da literatura moçambicana 

com paixão e optimismo. Poderia ser melhor, 

mas já sente um reviver do compromisso com 

o discurso sóbrio, com os escritos inspirados 

na tradição oral, com a exploração dessa ori-

ginalidade Bantu e suas múltiplas línguas na-

cionais. Essas são as marcas que farão a iden-

tidade da nova vaga de escritores.

Eventualmente, nos conhecemos naquele 

invulgar movimento, anunciado por Samora 

Machel, a 8 de Março, que concentrou em 

Maputo jovens estudantes que se converte-

ram em ousados professores circunstanciais. 

Anos mais tarde, reencontrei-o, assumindo 

postura burocrata no ministério da Educa-

ção e Cultura. Partilhava sua sala com Ana 

Elisa Santana Afonso. Ela seguiu a carreira 

na UNESCO, Ungulani ficou-se por aqui e 

com seus livros. Na época, Ungulani e Ana 

Elisa ajudaram a resolver pepinos de cole-

gas que não souberam ler e nem entender 

o sistema. A juventude não permitia outros 

entendimentos da revolução e nem imagina-

vam os riscos associados ao pensar e sonhar 

diferente.

Anos mais tarde, Ungulani já estava engra-

vidado do consagrado Ualalapi. Esse livro se 

converteu num dos 100 melhores do século, 

no continente africano. Merecidamente. Esta 

foi a obra que exacerbou os entendimentos 

sobre as lanças dos guerreiros do Império de 

Gaza. Reavivou Ngungunhane, sua astúcia 

e malícia, explorou o papel de suas esposas. 

Mas, foi o livro do apocalíptico império de 

Gaza, com suas virtudes e defeitos e persona-

gens que se imortalizaram. 

Ainda nessa época, ele falava da sua paixão 

sobre o escritor colombiano Gabriel García 

Márquez. Essa apreciação pode ter ajudado 

a reafirmar um laço que estava escrito pelo 

destino. “Cem anos de solidão” é considera-

do o maior exemplo do género literário do 

designado realismo mágico. Gabriel García 

Márquez retracta, no livro, eventos sobrena-

turais, num tom objectivo e pragmático, en-

quanto os normais e factos históricos, como 

pura fantasia. 

Acredito, firmemente, que Francisco Khos-

sa, o Chico, repensou no apelido Ungulani, 

como o próprio nome fictício do vilarejo Ma-

condo, do livro de Márquez.  Mas, a Agusti-

na Bessa-Luís e Jorge Amado nunca saíram 

do seu vocabulário. Para Ungulani, qualquer 

grande escritor precisa de ser um bom leitor.

Ungulani nunca se preocupou em defender 

a investigação histórica, mas tem na essência 

o mérito de lhe conferir credibilidade e pra-

zer de leitura dessa narrativa histórica. Como 

historiador e escritor, Ungulani coloca todo 

o seu saber naquilo que produz e pretende 

transmitir, tornando a história em verdadeira 

representação literária e, ao mesmo tempo, 

em arte de encenação. Esta é a conclusão 

de um amigo comum, o Marcelo Pangua-

na.  Mas, o Ungulani encerra, em si mesmo, 

várias facetas, estórias e personalidades. Um 

homem inspirado e, insofismavelmente, liga-

do às grandes leituras da sua época.
A crítica literária tem sido muito compla-
cente e assertiva para com o Ungulani. Ba 
Ka Khossa foi consagrado como contista 
de reconhecido mérito, amadurecido pela 
diversidade e abordagem na sua inquestio-
nável produção literária. Ele se transformou 
em alguém que recorre ao metaforismo e à 
magia na recriação de personagens. Ungulani 
fará parte do distinto grupo dos mais nobres 
escritores do seu tempo, com essa capacidade 
de reconstruir, como ninguém, a saga que têm 
sido os anos de conflito armado no país. 
Ungulani, fazendo alguma justiça é, igual-
mente, um devoto e apaixonado fiel de Luís 
Bernardo Honwana. Ele o considera o Pai da 
literatura moçambicana. Tem as suas razões e 
não ousamos questionar esta distinção. Aliás, 
também defende que a charrua é a melhor 
revista literária do mundo. Assim tem sido 
Ungulani, um destemido provocador, um de-
sarrumador de ideias e um iconoclasta, como 
o define Nelson Saúte. Ungulani, enfim, será 
sempre o símbolo-mor da nossa geração, um 
desalinhado; alguém que pauta pela subleva-
ção, desapegado dos ditames desta e outras 
épocas. Permanece alheio às lides do aparelho 
ideológico e discordante das ideias que repri-
mem a liberdade de criação.
Temos uma particularidade. Amamos o 
Niassa, a Sibéria moçambicana. Ele, porque 
passou algum tempo para se auto-educar, e 
eu porque aprendi a amar a natureza e seus 
animais. Acreditamos na magia deste pedaço 
de terra. Um dia, Niassa se converterá no me-
lhor espaço do mundo. Quando não existir 
mais água, o lago vai matar a sede de toda 
humanidade e saciar a sua ganância. Até lá, 
seremos gratos por ter convivido, desfrutado 
e beneficiado dessa veia literária tão mordaz 
quanto profícua. 
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Morte de Nyongo

Bispo de Chimoio questiona reconciliação 
Por André Catueira, em Manica

O 
bispo católico da dioce-

se de Chimoio e antigo 

negociador de paz, João 

Carlos, questiona, em en-

trevista ao SAVANA, o compro-

misso do país com a reconciliação 

nacional, depois da morte, em 

combate, de acordo com o gover-

no, do líder da autoproclamada 

Junta Militar da Renamo, Maria-

no Nyongo. Diz-se surpreendido 

com a forma como foi “terminado 

o dossier”, numa referência à for-

ma como acabou Nyongo. 
O país não pode “viver do imedia-

tismo”, observa João Carlos, que 

defende reformas na Frelimo e nos 

instrumentos que garantam esta-

bilidade, como a criação de um ga-

binete de reconciliação e paz, com 

uma agenda concreta e clara.

Advoga igualmente a inclusão 

política e social, que deve sair dos 

discursos para a realidade.

 

Em entrevista ao SAVANA, João 

Carlos entende que as reivindicações 

de Mariano Nyongo vão continuar 

com aqueles que se identificavam 

com elas e o país deve abandonar o 

vício de acordos de paz, a cada ciclo 

de governação.

Como olha para esta morte de Ma-

riano Nyongo? 

Uma coisa óbvia diante deste facto 

é que não foi um caso tão espera-

do por muitos, ou por todos, que 

seria assim, essa morte. Via-se que 

o líder da autoproclamada Junta 

Militar da Renamo tinha algumas 

dificuldades para entrar em alguns 

processos, porém, havia círculos que 

acreditavam que, trabalhando com 

todos aqueles que o cercavam, que 

o apoiavam, poderiam muito bem 

chegar a persuadi-lo para dar passos 

muito concretos, rumo à construção 

da paz, que tanto almejamos.

Porque as reivindicações que ele fa-

zia, algumas delas, poderiam ter en-

quadramento em alguns processos, 

por acaso já-se falava de ele entrar 

no DDR [Desarmamento, Desmo-

bilização e Reintegração], porque 

alguma coisa que também reivin-

dicava se enquadrava ali, mas havia 

outras tantas coisas que ele também 

reivindicava. 

Nós não podemos esquecer que 

Mariano Nyongo foi o braço direito 

de Afonso Dhlakama, quando hou-

ve aquele incidente na Beira [a 15 

de Outubro de 2015]. Viu-se que 

Mariano Nyongo foi um dos assi-

nantes daquele documento [para a 

entrega de armas], então, era alguém 

que nutriu um pouco sobre a luta e 

toda essa reivindicação que a Rena-

mo ia fazendo ao longo do tempo. 

 É lamentável que tenha sido assim, 

porque eu penso que não se tinha 

esgotado plenamente todas as pos-

sibilidades de o tê-lo vivo, embora 

não nas matas, como estava. Poderia, 

sim, ele chegar à luz da consciência 

de que aquele caminho de armas, 

de reivindicação, através do uso de 

armas e uso de fogo, não é solução 

para aquilo que ele mesmo reivin-

dicava. 

Então, é lamentável, de facto, que as 

coisas tenham acontecido assim.

 

Para onde nos pode conduzir este 

episódio?

É um momento para olharmos de 

uma forma positiva, ou seja, é um 

momento que nos interpela a todos, 

a nós que vamos acompanhando, 

como religiosos, sociedade civil, os 

que detém cargos no país, como 

políticos, estudiosos, para olharmos 

para essas realidades, sobre como 

estamos a construir a paz, se são ca-

minhos viáveis, duradouros, sólidos 

para que, de facto, um dia a paz se 

possa efetivar. 

Há desafios de ordem de inclusão 

política no nosso país, por exem-

plo, que era uma das coisas que se 

reivindicava, que passa, ao meu ver, 

pela reforma do próprio partido no 

poder, que passa pela incorporação 

da oposição, efectivamente, na go-

vernação, em certa medida.

A questão da inclusão económica, 

que passa pela transformação ra-

dical das elites políticas, o mundo 

empresarial aqui quase que se con-

funde. 

Para você ter empresas, é preciso 

estar misturado um pouco com a 

política. 

Há que distinguir os interesses 

gerais dos interesses privados. Às 

vezes, confundem-se. E depois ela-

borar políticas públicas que favore-

çam a alteração do actual modelo de 

crescimento económico. Há grande 

disparidade social no país, até di-

vergências de acesso, mesmo de 

princípios básicos, como de direitos 

humanos. Há uma desigualmente 

entre a nossa gente.

É nesses desafios que penso que 

temos que nos focalizar e aprovei-

tarmos este incidente (a morte de 

Mariano Nyongo), para reflectirmos 

à luz destes grandes desafios, como 

devemos buscar soluções e cami-

nhos, para construir aquilo que efe-

tivamente queremos, que é a paz e a 

reconciliação nacional. 

Precisamos de passar por isso. Sem 

isso, vamos estar sempre a passar de 

acordo em acordo, vamos fazendo 

acordos de intenções sempre, quere-

mos isso e queremos aquilo, discur-

sos que não passam de discursos e 

a realidade continua a desafiar-nos.

É preciso apostarmos em tudo aqui-

lo que promova a paz e, em simultâ-

neo, nas questões que têm a ver com 

a reconciliação do país. Porque? por-

que há muitas sequelas, dos vários 

processos que passamos, que ainda 

estão em nós e que, de facto, exigem 

essa reconciliação. Uma reconcilia-

ção efectiva entre o povo moçam-

bicano, para que a paz também seja 

algo que se efective.

A morte de Mariano Nyongo 

aconteceu numa altura em que se 

notava uma radicalização de po-

sições. Isso será sinal de que já se 

tinha esgotado a paciência para a 

resolução do conflito com a Junta 

Militar da Renamo?

Há uma expectativa que se criou, 

dependendo de como o processo 

seria encaminhado, de que a paz se-

ria uma questão de estalar de dedos 

e pronto. Então, criou-se também 

expectativa de que o processo que 

tinha iniciado seria bastante rápido, 

aliás, até se intitulou de paz defini-

tiva, mas a realidade é que mostrava 

que exige um caminho, um percurso, 

uma paciência abnegada para que, 

de facto, se construa isso que se quer. 

Por outro lado, o país passou por vá-

rios processos, muitos dos quais não 

estão completamente sarados, então, 

querendo construir a paz efectiva 

“pisando os outros”, ou ignorando 

alguns aspectos não resolvidos, seria 

uma utopia. 

Porque os processos mal resolvidos 

não se ultrapassam por si só ao lon-

go do tempo, desdobram-se para 

outras realidades que, aparentemen-

te, parecem novas, mas são sequelas 

ou consequências de alguns proces-

sos não plenamente resolvidos.  

Daí se criou esta expectativa de 

que se vai encerrar e isso também, 

de certa maneira, influenciou nos 

pronunciamentos que vinham sen-

do proferidos, notava-se que havia 

uma procura, a todo o custo, de que 

o processo terminasse.

A dado momento, não se vislumbra-

va uma possível saída, porque, apa-

rentemente, Mariano Nyongo não 

aceitava dialogar. Ele, às vezes, era 

contraditório. 

Dizia sim, mas, entretanto, quer isto, 

quer aquilo. Isso, de certa forma, não 

se encaixava no grande movimento 

que o caminho estava a seguir, na-

quilo que o governo também se 

propunha a fazer. Mais uma vez, ai 

se via que era importante termos 

a paciência necessária, o dom e a 

capacidade de esperar alguns pro-

cessos, envolver mais pessoas que 

pudessem muito bem ajudar nessa 

busca de entendimento para poder 

caminhar-se, mas, pronto, não foi 

por esse lado. 

Chegamos à questão do “basta”, que 

se tinha de terminar esse “dossier”, 

como se disse, terminar o “dossier”, 

mas não sei se terminou, porque, 

apesar de ter perdido a vida o pró-

prio líder da junta, há incógnitas em 

relação ao futuro. 

 

Este episódio revela falta de com-

promisso com a reconciliação?

Sim. Nós vivemos do imediato. Isso 

revela que vivemos do imediato. 

Quando há situações que nos in-

terpelam, que têm a ver com a paz, 

que têm a ver com a reconciliação, 

ai acordamos e pronto. Levanta-

mos essa bandeira, mas esse é um 

processo que deve entrar dentro da 

vida. É um compromisso que todos 

assumimos e que passa por várias 

realidades.

É por isso que é preciso uma educa-

ção para a paz e para a reconciliação 

e, depois, é preciso uma convivência 

e teremos os objectivos, as metas, o 

que queremos fazer, as políticas, so-

bretudo, elaboradas com base neste 

substrato de paz e de reconciliação, 

toda a legislação e isso vai permear 

todo o tecido social, toda a realida-

de moçambicana, aí sim. E não só 

ficarmos a viver do imediato, como 

os jovens dizem “o que está a bater 

agora”. 

Há a tentação de se criar políticas 

que funcionam para o tempo em que 

estou e depois o outro que se vire. 

Não, Moçambique precisa de um 

projecto nacional, efectivamente, e 

que tenha essas componentes a que 

me refiro, a paz e a reconciliação, não 

só um projecto de desenvolvimento. 

Sim, queremos o desenvolvimento, 

mas antes de buscarmos o desenvol-

vimento, já vimos que há situações 

muito concretas, que é necessário 

enfrentar e resolver, que é a questão 

da paz.

O que se pode esperar depois desta 

morte?

Agora, o que se segue, o que se se-

guirá ou o que é que faremos? Eu 

também questiono. Será o mesmo 

que os outros vão ver, mas como é 

que os outros vão ver uma realidade, 

a partir daquilo que queremos que 

tenham? como é possível? Como é 

que se vai trabalhar com todos aque-

les que se identificavam com essas 

reivindicações de Nyongo, como vão 

perceber essa morte e o que quere-

mos como país?

Então, há um trabalho que ainda 

está por fazer, eu penso que, mais 

uma vez, este momento é impor-

tante, para reflectirmos, aprofun-

darmos, darmos lições e assumirmos 

compromissos sérios para a constru-

ção da paz e uma reconciliação efec-

tiva, com um programa específico, 

um projecto nacional de reconcilia-

ção concreta, que nos possa ajudar a 

sarar as feridas, para o povo sentir-

-se plenamente parte do país.

Como evitar acordos de paz em 

cada mandato e em cada ciclo de 

governação?

Eu acho que é tendo um programa 

nacional de reconciliação, que ultra-

passe o tempo e as pessoas. Um pro-

grama com um compromisso que 

nós assumimos, enquanto nação.

 Então, é necessário isso, para que o 

país não fique a pular de acordo em 

acordo, de intenção em intenção. É 

verdade que a realidade do mundo 

também muda, a globalização é ago-

ra uma realidade, mas a globalização 

verdadeira não é aquela que aglutina 

ou a realidade e contexto de cada 

país, não. A globalização permite 

um diálogo igual entre um moçam-

bicano e um outro, isso sim é que é 

a globalização. Então, uma globa-

lização que elimina aquele outro, 

porque não tem esta capacidade ou 

não tem elementos que possam ser 

compreensíveis e os outros não. É 

preciso que o esforço seja recíproco.

O que se pode esperar do país, po-

liticamente, após este episódio da 

morte de Nyongo?

Eu prefiro ser positivo e dizer mes-

mo que a situação não se resolve de 

imediato, como alguns podem pen-

sar. Quero acreditar que há gente 

boa aqui, há pessoas comprometidas 

com a paz, comprometidas com a 

coesão, a unidade nacional, valores, 

eu acredito que há pessoas que têm 

esses valores que são da reconcilia-

ção nacional, a paz, a justiça social, 

esses valores aí vão prevalecer. A 

busca por uma sociedade com es-

ses valores vai prevalecer, ainda que 

possa levar tempo, às vezes, mas só 

seguindo este caminho é que nós 

nos humanizamos.

Há gente que vive muito sem nun-

ca ser invocada, nem é conhecida, 

mas há quem vive por pouco tempo, 

mas vive com tanta profundidade, 

com tanta intensidade e cria laços 

que as comunidades nunca mais os 

esquecem, porque as marcou positi-

vamente.

 O mal sempre aparece, aqueles que 

vão dizer ‘bom, queremos soluções 

imediatas, é melhor ir por aqui, é 

melhor que o resto que ficou se en-

tregue e acabou”. Pronto, acabou? 

Precisamos de perceber que estamos 

a lidar com seres humanos, que são 

muito mais.

Dom João Carlos, Arcebispo de Chimoio
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É 
descrito como bastante 

tenso e de cortar a respi-

ração o ambiente que se 

vive no desporto motori-

zado, o qual envolve a Federação 

Moçambicana de Automobilis-

mo e Motociclismo (FMAM), o 

Automóvel e Touring Clube de 

Moçambique  (ATCM) e de per-

meio, a Secretaria de Estado do 

Desporto. Esta última instituição 

é acusada pela  retro-mencionada 

Federação de estar a pugnar por 

parcialidade na tomada de deci-

sões, ao beneficiar, alegadamente 

o ATCM.

 A continuação de realização de 

provas por parte do ATCM, sem 

autorização da respectiva Fede-

ração, em manifesta violação do 

decreto presidencial e de emissão 

de licenças, ante a alegada cum-

plicidade do staff da Secretaria de 

Estado do Desporto, estão a irritar, 

sobremaneira, a FMAM, a qual, se-

gundo apuramos do seu presiden-

te, Bruno Campos, não descarta a 

possibilidade de levar o assunto ao 

tribunal, por forma a trazer de volta 

a legalidade.

 “Saudades” de Nyelete 
Mondlane
Noutro desenvolvimento, Bruno 

Campos contou, ao SAVANA, 

que a antiga ministra da juventu-

de e desporto, Nyelete Mondlane, 

já tinha reposta à legalidade, mas 

bastou Gilberto Mendes assumir 

as rédeas da Secretaria de Estado 

do Desporto para se iniciar o mal-

-estar na modalidade, com o apa-

drinhamento deste ao ATCM.

Inconformado, Bruno Campos ex-

plicou ao SAVANA que a institui-

ção que dirige teve, recentemente, 

um encontro com a Secretaria de 

Estado do Desporto, onde se falou 

de várias coisas relativas à confusão 

que tem acontecido, concretamen-

te, o facto de  um clube continuar 

a fazer o que quer, sem respeitar 

as normas da FMAM, continuar a 

emitir licenças e a fazer provas, com 

aval daquele organismo estatal, mas 

ficou a promessa de que iria tomar 

medidas, mas que “desde esse en-

contro até agora nada fizeram”. 

Segundo conta Campos, o ATCM 

já voltou a fazer provas, e neste mo-

mento está a realizar uma prova na 

África do Sul, sendo que, antes de 

partirem para aquele país, os atletas 

foram recebidos pela Secretaria de 

Estado do Desporto. 

“Nós não percebemos como é que 

a Secretaria de Estado do Despor-

to chega a receber um clube, como 

se este fosse representar o país. A 

representação do país deve ser 

feita com autorização da respec-

tiva Federação, segundo as regras 

definidas e é bom que fique claro 

que apenas os atletas inscritos, nes-

te caso, na FMAM, é que podem 

representar o país além-fronteiras, 

uma vez estarem devidamente cre-

“Tenham vergonha na cara”
Por Paulo Mubalo

denciados para tal”.

Ajuntou que todos os outros atletas 

levam a bandeira de Moçambique, 

mas não estão a representar o nosso 

país, até porque a lei é bastante cla-

ra sobre isto, “daí que a Secretaria 

de Estado do Desporto devia pres-

tar atenção a esses assuntos. Mas 

também

 não é qualquer um que chega e diz 

que vai para ali ou acolá, para fa-

zer isto ou aquilo e a Secretaria de 

Estado do Desporto diz boa sorte, 

sem que a Federação tenha sido in-

formada”, reagiu

Na sua óptica, esta não é a melhor 

maneira de fazer as coisas e é por 

isso que o nosso desporto, “de uma 

maneira geral, está como está, pois 

cada um faz o que quer, o que não 

está correcto”. 

Asseverou que “continuamos a ter 

um clube que faz aquilo que quer, 

parece que é um país dentro do 

nosso país . Por exemplo, Moçam-

bique está a cumprir um decreto 

presidencial, mas há um mês, sen-

sivelmente,  havia a directiva que 

autorizava apenas a realização dos 

campeonatos nacionais e as selec-

ções com compromissos interna-

cionais” .

 Salientou que o outro decreto abriu 

espaço para a realização dos cam-

peonatos provinciais, sendo que na 

semana passada houve uma prova 

no ATCM . “Eu pergunto: o que 

é afinal o ATCM? É um clube que 

está a fazer actividades, com aval da 

Secretaria de Estado do Desporto, 

quando o decreto é bastante claro. 

Afinal andamos a fazer o quê, pois 

temos modalidades paradas, equi-

pas paradas,  que não podem fazer 

actividades, porque estão a cumprir 

com as leis do país, e os outros fa-

zem aquilo que lhes apetece, com 

aval da Secretaria de Estado do 

Desporto”.

E questiona: “Afinal existem fede-

rações para quê, instituições supe-

riores e  Secretaria de Estado para 

quê?-  Para quebrarem leis? É o 

que está a acontecer no país, e isto 

é muita falta de responsabilidade, é 

uma descredibilização  das pessoas 

e instituições e  há que parar com 

isso, de uma vez para sempre”.

Num outro desenvolvimento, o 

presidente da FMAM sustentou 

que a relação com a Secretaria 

de Estado do Desporto melho-

rou um pouco, e inclusive, o seu 

organismo recebeu, na semana 

passada, os testes de Covid-19.

 “A comunicação entre a  Federação 

e Secretaria de Estado do Despor-

to é boa, mas entre a Secretaria de 

Estado do Desporto e a Federação 

não é boa. Nós enviamos várias 

cartas para aquela instituição e não 

tivemos resposta, fizemos várias 

comunicações e  não tivemos res-

posta”.

 Disse, ainda, que não se pode con-

tinuar com esta confusão, pois há 

que pôr o ATCM a  cumprir  as 

regras do pais.

 “Imaginem o que podia acontecer 

se as outras modalidades começas-

sem a trilhar o mesmo caminho, 

por exemplo, eu tenho campo, en-

tão, jogo quando quero e não le-

galizo os atletas na Federação. Eu 

não conheço uma situação idêntica 

em alguma parte do mundo. Dai a 

pergunta:  o que está a fazer o Se-

cretário de Estado de Desporto e a  

máquina que o rodeia?

Solução via tribunal?
Ajuntou que ele tem conhecimento 

desta ilegalidade, há muito tempo, 

e se não faz nada para corrigir esta 

situação, dá a entender que é coni-

vente. Mas, segundo refere, alguns 

dirigentes fogem com o rabo à se-

ringa, porque tem conhecimento da 

ilegalidade que estão a cometer, dai 

que evitam dar a cara para escamo-

tear a verdade. 

E explica: “quando é para tirarem 

uma fotografia com os atletas que 

vão ao estrangeiro, isso lhes con-

vêm, porque é  bonito, mas quando 

é para resolver os problemas de ile-

galidade  já não conseguem fazer”.

“Isto tem de acabar e a Federação 

Moçambicana de Automobilismo e 

Motociclismo  vai insistir para a re-

posição da legalidade e não descarta 

a possibilidade de recorrer  a outras 

instâncias,  para que este problema 

seja resolvido e, certamente, alguém 

vai ter que pagar”, disse, para depois 

acrescentar que esta situação está “a 

criar-nos problemas sérios, incluin-

do financeiros, até porque quando 

emitem licenças, estão a roubar, in-

clusive, à própria federação”. 

Disse não entender como é que 

o staff da Secretaria de Estado do 

Desporto continua a compactuar 

Bruno Campos: presidente da FMAM

FMAM diz estar cansada com as manobras da SED e pondera recorrer às 
instâncias de justiça

Muitas vezes, pessoas que se conhecem bem e têm interesses em comum unem-se para 
abrir um negócio. Tomando alguns cuidados, elas podem ser bem sucedidas.
Amigos, amigos, negócios à parte? Não necessariamente. É possível fazer a par-

ceria que existe no plano pessoal para dar certo no mundo do empreendedorismo. 

Tudo depende da maneira como as sociedades são organizadas e mantidas. Neste 

momento difícil, marcado pela pandemia do Covid-19, trago hoje o exemplo de 

duas jovens que decidiram abrir um negócio numa altura em que garotas há, que 

optam por outros caminhos e outras coisas!... Elas partem de um ponto muito po-

sitivo: são pessoas que se conhecem bem, estão cientes das características, defeitos 

e qualidades uma da outra, e têm interesses semelhantes, o que ajuda a definir o 

foco da parceria! Trata-se do acompanhamento de duas jovens moçambicanas: 

Adelaide e Melany.

 Adelaide estudava, frequentando um curso superior no Instituto Politécnico de 

Tecnologia e Empreendedorismo. Tendo sido forçada a interromper os seus estu-

dos. A Melany foi também vítima da crise que impacta a maior parte das empresas 

do nosso país, acabando por ser dispensada do local onde trabalhava. Que era no 

Shopping Glória Mall.

 As duas juntaram sinergias e lançaram-se num projecto sério, humilde, mas am-

bicioso.

O foco que quero dar neste pequeno trecho é a forma como se deve dar a volta 

a estas situações e criar uma estratégia de sobrevivência, ante a crise financeira 

decorrente da pandemia do covid-19. Cuja realidade todos conhecemos. Portanto, 

o pontapé inicial da sua estratégia de sobrevivência foi a criação de um pequeno 

negócio.

Eis aqui o extrato da pequena conversa que mantive com estas duas jovens:

Eu – Boa tarde. 

Adelaide – Boa tarde.

Melany– Boa tarde.

Eu -  Estudava aonde?

Adelaide – No Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo.

Eu – Em que ano?

Adelaide – Conclui o nível médio em Maio deste ano.

Eu – Boa tarde Melany. Aonde trabalhava?

Melany – No Glória Mall, no espaço dos Games, e a empresa fechou.

Eu – Fechou completamente e, em vez de chorar, juntou-se à sua amiga, Adelaide 

e lançaram-se nesse projecto?

Melany – Sim...

Eu – Em que consiste este projecto e de quem foi a ideia?

Adelaide  - Na verdade nós as duas sempre tivemos esta ideia. Um sonho de ter 

um negócio próprio. A ideia era de ela fazer uma boutique e eu fazer uma lancho-

nete. Só que, devido às circunstâncias, acabou não dando certo. Então, decidimos 

unir-nos, para fazermos o que estava ao nosso alcance de momento e, como gosto 

de cozinhar, decidimos abrir este negócio e aproveitar esse momento de recesso 

em que estamos sem nada para fazer; sem ir à escola e sem trabalhar, então opta-

mos por implementar a nossa ideia neste projecto nesta época do Covid.

Eu – E qual é a parte que lhe cabe Melany?

Melany – Bom, eu não gostava de cozinhar, mas fui aprendendo.

Eu – Se olhar para trás, que balanço faz? Há motivos para continuar?

Adelaide – Na verdade, as dificuldades sempre existem. Cá entre nós, a mais me-

drosa sou eu, mas a Melany está sempre a encorajar-me e estimular-me para que 

continuemos, para não desistir. O que mais nos encoraja é o facto de já termos 

uma boa clientela e que se mantém fiel a este lugar. O que se quer é força de von-

tade. Estamos aqui para ajudarmos uma a outra. É deste modo que conseguiremos 

resistir e usufruir de alguns rendimentos que nos possam sustentar no dia-a-dia.     

 Eu – Como é que vocês se dão e quais são os pontos em comum? Quais são os 

pontos em que divergem e como contornam isso?

Melany - Muitas vezes, ao empreender, as pessoas podem se sentir sozinhas, sem 

estrutura para optar para as escolhas e decisões. Quando o fazem ao lado de uma 

amiga, levam a vantagem de compartilhar as expectativas. A nossa amizade foi 

essencial para entrarmos de cabeça no negócio.

Adelaide – Somos amigas de infância e isso facilita-nos o entendimento. Sempre 

nos demos bem. Assim é fácil, quando se falham os procedimentos, pedir descul-

pas.... adoramos trabalhar juntas.

Eu – Qual das duas é que quer explicar este negócio? Esta barraca na Circular a 

caminho de Marracuene, mesmo em frente à bomba da Galp?

Adelaide – A nossa especialidade na verdade é fazer hambúrgueres e cachorros 

quentes. Quando chegamos aqui, fizemos hambúrgueres, cachorros e servimos 

lanches, porque percebemos que havia, no bairro, muitos trabalhadores a neces-

sitar de refeições. Foi quando decidimos também servir refeições, que consistem 

numa variedade de pratos, cujo menu apresentamos. Está a ser um sucesso porque 

atendemos às suas necessidades.

Eu – Como estão distribuídas as tarefas? Quem é que cozinha e quem atende aos 

clientes?

 Melany – Entre nós não há limite de tarefas. Fazemos tudo sem distinção. O que 

disse a Adelaide é verdade. Trouxemos para este local um serviço humilde, mas 

diferenciado e saudável. Porque não havia aqui qualquer lanchonete. Fomos as 

primeiras. Temos sido importantes para os trabalhadores. Eu acho que as pessoas 

estão a gostar dos nossos serviços.

Adelaide – O mais difícil foi começar e estamos felizes por termos dado este passo. 

A ideia é progredir. É crescer a cada dia que passa. O nosso objectivo passa por 

aí. No futuro gostaríamos de transformar isto num ponto de referência na zona.

Dar a volta por cima



PUBLICIDADE 23Savana 29-10-2021 DESPORTO

com essas coisas, a ponto de, como 

aconteceu há dias, chegar-se ao cú-

mulo de receber um clube que nem 

sequer é federado, o que não deixa 

de ser  vergonhoso. 
“As pessoas  deviam ter vergonha 
na cara, custa estar a dizer isto, mas 
algumas não são responsáveis e nem 
têm carácter, hoje dizem uma coisa 
e amanhã dizem outra. Infelizmen-
te, esta é a verdade de alguns dos 
nossos dirigentes. Não estou a falar 
dos dirigentes no geral, mas falo, 
concretamente, daqueles que estão 
envolvidos no nosso trabalho”.
Sabe-se que há personalidades, 
como o presidente do ATCM, Ro-
drigo Rocha, que defendem que a 
não filiação deste clube na Fede-
ração tem a ver com o facto deste 
ser o único clube no país. Qual é o 
seu entendimento? - questionamos 
ao presidente da FMAM,  Bruno 
Campos.
“A pergunta que faço é a seguinte: 
Quem é o Rodrigo Rocha? - É pre-
sidente do ATCM . O que lhe leva 
a pensar que o ATCM é superior 
a uma federação? - É porque tem 
mais anos de existência? Se formos 
a ver, o Mahafil, o 1º de Maio e 
mais outros clubes, têm mais anos 
de existência do que a FMAM”.
“A FMAM foi constituída legal-
mente, e contra factos não há ar-
gumentos. O ATCM é igual a um 
outro clube que tem o seu campo, 
como por exemplo, Maxaquene, 
Ferroviário e Costa do Sol. Então,  
têm que obedecer às regras da Fe-
deração. O senhor Rodrigo Rocha 
só convence o Secretário de Estado 
do Desporto e a mais ninguém”. 
Ajuntou que já houve tentativas 
para dissolver a Federação, mas esta 
ganhou a causa. “A então ministra 
da Juventude e Desporto, Nyelete 
Mondlane, fez o que é correcto, 
quando verificou que havia uma 
violação da lei e retirou ao ATCM 
a credencial que conferia a este or-
ganismo o estatuto de Federação, 
mas bastou entrar o Secretário de 
Estado de Desporto para se iniciar 
o barulho. Começou com ele a ile-
galidade, pois ele está em contra-
mão com a lei”, desafiou
Esclareceu que o Secretário de Es-
tado do Desporto deve se dirigir 
à Federação e não a um clube. A 
Federação é que deve se dirigir ao 
clube e o ponto é “temos neste mo-
mento um clube que faz de tudo, é 
juiz, árbitro e promotor.  Para nós, 
desde que o ATCM cumpra com 
as regras, tudo bem. A Federação 
não está contra o ATCM, ninguém 
quer abocanhar este clube, como 
algumas pessoas deixaram a en-
tender. Se estivesse interessado em 
dirigir o ATCM teria me candida-
tado à sua presidência e se calhar  
ganhava o pleito, porque o Rodrigo  
Rocha para mim é novo no clube.  
Eu fiz várias provas no ATCM 
e fui muitas vezes ao estrangeiro 
também pelo ATCM. Uma pessoa 
que tira uma fotografia no jornal 
com um quadro meu, esse indivi-
duo é meu fã”.

Filme de 
longa-metragem
O SAVANA está na posse de do-
cumentação diversa, enviada pela 
retro-mencionada federação, quer 
ao ATCM como à Secretaria de 
Estado de Desporto, mas sem uma 
resposta favorável. Mas fica o regis-
to de que se trata, efectivamente, 
de um filme de longa-metragem e, 
quiçá, com barba branca,  mas que, 
infelizmente, está a criar um mal-

-estar, particularmente na FMAM, 
instituição que se sente injustiçada 
pela posição tomada pela Secretaria 
de Estado de Desporto.
 “Não temos qualquer problema 
com o clube ATCM, apenas o clu-
be não cumpre com a lei do des-
porto, não cumpre com as regras 
da FMAM, mas temos que saber 
diferenciar as coisas. A Federação 
é autoridade desportiva ao nível 
de automobilismo e motociclismo 
em Moçambique, não temos nin-
guém acima de nós, e a Secretaria 
de Estado de Desporto é um par-
ceiro nosso, e o ATCM é um clube 
e o dever de um clube é promover 
as modalidades e fazer as provas . 
Porém, o que está a acontecer é que 
o ATCM é o único clube em Mo-
çambique que está a fazer as coisas 
à revelia da Federação”, desabafou 
Bruno Campos.
Campos entende que, aos olhos do 
organismo que dirige, o ATCM 
está a cometer algumas ilegalida-
des, o que não fica bem. E argu-
menta:  “porque estão dentro da 
FIA, eles pensam que podem fazer 
aquilo que lhes apetece no automo-
bilismo, o que não é bem assim, até 
porque a lei de desporto de 2012 é 
bastante clara em relação ao que é 
uma federação e o que é um clube, 
sendo que cabe à Federação regular 
o desporto motorizado, representar 
Moçambique no âmbito interno e 
internacionalmente nas federações 
internacionais”. 
Observou que “os atletas estão 
confusos, pois querem saber o que 
se passa, porque temos aqui, clara-
mente, um ATCM a jogar sujo, e 
uma Secretaria de Estado de Des-
porto a apadrinhar esse jogo, pelo 
que alguém de direito tem de pôr 
ponto final nisto”.
Campos diz que a instituição que 
dirige guia-se pela transparência 
e estrito cumprimento da lei, até 
porque luta para que haja uma 
harmonia no desporto motorizado 
. Outrossim: espera que o ATCM 
continue a ser grande, não só por-
que tem infra-estruturas, mas tam-
bém que cumpra com a lei e com as 
regras  da FMAM.
 “Não se pode apadrinhar para que 
um clube continue a cometer ilega-
lidades, pois ao se proceder assim 
faz com que a Secretaria de Estado 
de Desporto também esteja a co-
meter ilegalidade,  que é o que não 
queremos”, alertou Bruno Campos 
visivelmente contrariado.
O nosso entrevistado contou, ain-
da, que o artigo 19, da lei do des-
porto, explica no ponto relativo às 
competências, que os clubes devem 
promover a modalidade, e é isso 
que devia fazer o ATCM, mas nós 
temos uma carta do Secretário de 
Estado do Desporto, que diz que o 
ATCM pode fazer provas particu-
lares, desde que se cumpra com as 
regras internacionais.
Entende que a lei de desporto deve 
ser cumprida por todas as institui-
ções, até porque o ATCM não é 
nenhuma ilha no nosso país, fun-
cionando com leis e regras próprias 
e  “eles estão na FIA, a nosso ver, 
ilegalmente”.
“Então, é bastante claro que o 
ATCM  é um clube,  e nós não te-
mos nada contra eles,  queremos, 
sim, que cumpram com as leis ema-
nadas pela FMAM. O ATCM não 
pode ser promotor, organizador,  
árbitro, juiz e regulador,  sendo que 
continua a usufruir de fundos que 
são da Federação, pois chegam a 
emitir licenças para os seus pilotos”
 Sabe-se que, em relação a este 
mesmo assunto, o ATCM, através 
do seu presidente, desdramatizou, 
recentemente, todas as acusações 
feitas pela FMAM, tendo expli-
cado que, neste momento, esta 
instituição é o único clube que 

movimenta o desporto automóvel, 

daí que, no seu entender, não faz 

sentido criar-se uma federação para 

regular apenas um clube.

Anotou que o ATCM recebeu ga-

rantias de que vai continuar a fazer 

acreditação aos eventos da ATCM, 

sendo que só os pilotos do ATCM 

é que podem participar em provas 

internacionais.

“O que a Federação quer é atrasar 

o desporto, pois está a atrapalhar o 

desporto”, rematou Rodrigues Ro-

cha, lançando, seguramente, mais 

achas para a fogueira.

Mas fica o TPC para que a Secre-

taria de Estado de Desporto en-

contre, uma vez para sempre, uma 

saída airosa, o que passa por fazer 

cumprir o que defende a lei sobre 

a matéria, a bem da harmonia do 

desporto motorizado. 

 Enquanto isto, muito recente-

mente, sobre a mesma matéria,  o 

SAVANA procurou ouvir a ver-

são de Gilberto Mendes e este 

declinou prestar esclarecimentos, 

tendo inclusive, explicado que so-

bre assuntos que têm a ver com o 

desporto motorizado nunca irá se 

pronunciar, porque já foi largamen-

te badalado na imprensa. Disse que 

podíamos o procurar para falar do 

desporto, em geral, e de outros as-

suntos, excepto os relativos ao des-

portivo motorizado. Outros qua-

dros daquela instituição também 

negaram fazer qualquer comentário 

sobre o assunto.
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DIVULGAÇÃO

Discurso de Abertura, IV Sessão Ordinária, IX Legislatura da
Assembleia da República, proferido pelo Chefe da Bancada
Parlamentar da Renamo, Dr. Viana da Silva Magalhães, 20 de Outubro 2021
Senhora Presidente da Assembleia da República,
Excelência,
Senhor Primeiro-Ministro
Excelência,
Senhoras e Senhores Deputados,
Todo o Protocolo Observado,
Excelências,

Ao iniciar esta Sessão permitam-me em primeiro lugar, saudar a todo o povo 
moçambicano do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.
A nossa saudação é extensiva a todos os moçambicanos na diáspora e a to-
dos amigos de Moçambique.
Aproveitamos esta ocasião solene para saudar Sua Excelência o Presidente da 
RENAMO, o General Ossufo Momade e continuador da luta pela Democracia 
multipartidária em Moçambique.
À Igreja Católica, a Renamo endereça reiteiradamente sentimentos de pesar, 
pelo falecimento de Sua Eminência Senhor Cardeal Dom Alexandre José Ma-
ria dos Santos.
De igual modo endereçamos reiteirados sentimentos de pesar à comunidade 
muçulmana pelo desaparecimento físico do sheik Cássimo David.
Recentemente, celebramos o 4 de Outubro, o Dia da Paz, que recorda a as-
sinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992, em Roma. Já lá vão cerca de 30 
anos, mas infelizmente, a Pátria de Matsangaisse, de Dhlakama e de Ossufo 
Momade e de seus seguidores ainda não conhecem a verdadeira Paz. Isto 
porque aqueles que a Renamo forçou a assinarem o acordo para a sua pró-
pria sobrevivência, recusam-se a viver os entendimentos então acordados e 
a caminharem em direcção a Paz e reconciliação.
Do lado da RENAMO e do seu Presidente Ossufo Momade, cabe continuar 

-
bito da implementação do DDR e dirigir o povo moçambicano, no sentido de 
resistir aos apetites dos que querem perpetuar o sofrimento do povo, por isso 

O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE ALGUNS; O 
NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO!
É com muita vergonha que nos dirigimos aos antigos 144 deputados, a partir 
deste local outrora conspurcado, por ter sido aqui onde apadrinharam o roubo 
que é desvelado na Tenda da BO.

-
derosos, só têm a força das armas que são empunhadas por outros pobres 
contra o povo como forma de manter os larápios e criminosos na condução 
dos destinos do país!

Moçambique, perpetrado por aqueles que deviam zelar e velar pelo bem-
-estar do povo.

-
da, odiosa, repugnável e nauseabunda, contraída por um punhado de gente 
ligada a oligarquia no poder.
Daí realçamos que O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE ALGUNS; 
O NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO!
Moçambicanas
Moçambicanos
O que estamos a assistir na cadeia da máxima segurança, vulgo B.O. ainda é 
o “Kuchakanema”, é apenas o intróito, o início da queda do regime.
Quando os deputados da Renamo, legítimos representantes do povo trou-

Bancada maioritária de forma arrogante, prepotente e antipatriótica range-
ram os dentes, aguçaram as armas letais contra os moçambicanos e destila-

A pior vergonha deste país é que não é o Mutota, Gregório ou do Rosário, 
que estão a ser julgados! É o Estado moçambicano que no concerto das 

além da nomenclatura que recebeu o dinheiro do roubo, está o próprio par-

de vermelho os muros e edifícios, bem como exibia capulanas, bandeiras, 
lenços, camisetes, viaturas, motorizadas e combustíveis adquiridos com di-
nheiro roubado. Ainda com o mesmo dinheiro roubado, andou a corromper 
os MMV’s, professores, polícias e alunos para participarem da mega fraude 
eleitoral, quer nas autárquicas, quer nas gerais. 
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Caríssimos pares,
Em todo mundo os Estados, têm SERVIÇOS DE SEGURANÇA. Esses serviços 
servem para auscultar situações que podem perigar a sua segurança, pois, 
os amigos de hoje, podem ser inimigos de amanhã!
Os serviços secretos não servem para raptar, criar esquadrões de morte 
para roubar, perseguir, torturar, prender e assassinar a sua própria popu-
lação.
A SECRETA do Estado não pode ser misturada com política. Vejam só a 
vergonha que está a acontecer com a nossa Secreta! Está escancarada! Os 
segredos do Estado foram espargidos na tenda da B.O. e escorrem mundo 
afora. Isto equivale dizer que o Estado não existe mais e o culpado é o 
Governo sustentado por esta falsa maioria, resultante do roubo de votos, 
que não soube gerir os negócios do Estado à favor dos moçambicanos! Esse 
partido deve ser responsabilizado, não só na B.O., como nas urnas a partir 
de já e em 2023 e 2024. Chega de encubar o escorpião no inverno, porque 
no verão ele morde, ao menos se picasse.
Excelências,

que um dia acreditaram no ideal da libertação da pátria, para uma intros-
pecção para ver se ainda se revêm com os actuais vestes, desse Partido já 
Partido. Dirigimo-nos à sociedade civil, jornalistas, operários, camponeses 

os olhos e enxergar de facto aquilo que nos faz mal, como colectividade.
Moçambicanos, o nosso futuro está hipotecado, penhorado por um grupo 
que se associou para delinquir. Delinquir contra quem? Contra o povo mo-
çambicano, movidos por uma ambição doentia, uma ambição endémica. 
Em todo o país, em todas as províncias, em todos os distritos, em todos 
os postos administrativos, em todas as povoações, localidades, bairros e 
quarteirões, os moçambicanos choram e lamentam a má governação des-

sabichões, quando na verdade o que sabem é roubar, torturar, humilhar, 
assassinar e a prova de tudo está aí na B.O.!
Os que estão ali são só camaradas e estão a denunciar outros camaradas.
Novos palavrões invadem nossos tímpanos como, COMANDO CONJUNTO, 
COMANDO OPERATIVO, etc., conceitos secretos estão banalizados. Já não 
há segredos do Estado! Estão desvelados! É a morte do Estado. É a guerra 
na capoeira, pelo terceiro mandato ou com primeiro mandato, Ra… Re..Ri..
Ro.. Ruaaa! O povo moçambicano nunca vos quis, aliás, estamos a usar 
palavras de uma vossa camarada, num desabafo telefónico, referindo-se a 

mentes só para se manterem no poder. Autênticos ladrões de voto.
Por isso realçamos que, O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE 
ALGUNS; O NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO!
Moçambicanas
Moçambicanos
Chegou o momento de unirmo-nos para corrermos com ladrões de voto e 

-
vernativa e o momento é agora!
A RENAMO despoletou as dívidas ocultas, na sua missão nobre de ser o 
porta-voz do povo. Se hoje há um julgamento é graças a esta força política, 
que de forma insistente e inusitada se bate, até chegarmos a esta fase, ve-
jam que nos primórdios da nossa independência, isso era impensável, pois 
vivia-se o tempo de partido único, o partido dos camaradas, os intocáveis, 
o chamado monopartidarismo.
Excelências,
A justiça não deve ser feita sob saltos de cangurus. Temos gente boa inte-

Excelência,
Senhoras e Senhores Deputados,
Todo o Protocolo Observado,
Excelências,

Ao iininicic ar esta Sessão ppppeerre miimmim tam-me em primeiro lugar, sa duddududaaraa  a tooddddo ooo ooooo povo 
momomoççaçammbbicano do Rovuummumaaa aoaaoa  Maputo, do Zumbo ao Índiccoo.
A nonossssaa sasauudação é exxtxtteennsssis vvav aa ttododoss os moçambicanos na diiássspooporrara eee aaaa too-
os ammigiggosos de Moçambiqqueeu ..

Aprovveeiititamos esta ocaassiããoo sosooleel neneneene ppararaa saasaudar Sua Excelêncic a a o Pressidenenenteetete dddaa
RENAMOM , o General OOssuufoo MMMomm ddadaddde e ee coontinuador da luta pela Dememoocracicia 
multipartidária em Moççaammbiquue.e.e.
À Igreja Católica, a Reennammo endereçaaç rrrrreieeeieiittet iriradadama entee sentimentos de pesasarr,
eelolo falecimento de Suuaa EmEminênênciciaa SeSeS nhhnhn oroor CCara dedeal Dom Alexandre José Ma-
iia ddos Santos.

DeDe iigugugualal mmodo endereççaaammos reeititeirarados s seseentnttimimmmiimi enene tos  ded pesar à comunidade 
mumuçuullmlmana pelo desappaarra ecee imimmeene too ffísico dodo sheheeheeikik CCCásássis moo David.
ReReececc nnttemente, celebraammoosso oo 44 dde OuO tubro, oo DDDiaaiaa dddddddda PaP z, quee recorrdad  a as-
inaatutturra do Acordo Gereraaall dee PaPaz,z eemm 19199292,,, emem RRRoomommmmmo a.a. JJáá lá vão cerca de 30 
nos, mas infelizmentee,, aa áPáPáttrtriiaia ddde e MaMatstsanana gagagag issee,, deded DDDDDhlhhh akakama e e ee dededddd  Ossufo

Momade e de seus seggguidodoorer sss aiaaindndn aaaa nãnãoo conhececemeee aa vvvvererere dadadedeiiraa Paz. Isto
oorqrqrqueuu  aqueles que a RRRennamaamoo fofoforçççououo aa aasssinarara emm oo acooocordrrddo o paparra a suau  próó-
rriaa soobbrerevivivêv ncia, recuusasasamm-ses  a vvivvi erer ooss entendimentos eenennennne tãããttãttãoooo acacorordadadadodoosss ee 
 ccamiminhnhararareem em direccççcçãoãoão a Pazaz eee rreeconciliiaça ãoão..

DooDo lado dadad  RENAMO e dodoo sseueuu PPrereesidente Ossufo Momade, cabe continuar 
-

itot  da implementação dooo DDDDDRDR ee ddiririgigigiririr oo ppovvovoo moomoçaçambmbmbicicicanano,o, nnoo ssesesentntntidididoo ddeded  
esistir aos apetites dos qququuqueeeee quqquerereremmmeememm ppperpetuar o sofrimento do povo, por isso 

O NOSSOOOO PRPPRRPRP OBOBOBOBLEELELEMAMAAMMMM ,, NÃNÃOO ÉÉ AA RIRIQUQUQQ EZEZAA DEDE AALGLGUNUNSS;; OO 
NOSSO PPRPROBOBOBLELELEMAM  É AA PPPOOOBOBBBOBBREREREEEREREZZAAZA DDDDDOOOO POPOPOVOVOVO!!!
 com mmumuittaa vevergggr ono ha quueue nnnososoos dddiirirririgigigigiimos aos antigos 144 deputados, a partir 
este loocacall ououtrroorraa a coc nspuurccadadoo, pporror ttererer ssididoo aqaqa uiuiui ooondndndee apappadadririnhnhnharararamamam ooo rrrouououbobobo 
ue é desvsveele adddo na Tendadaa dddddaa BOBOBO.

-
erosos, só têm a força das armas que são empunhadas por outros pobres 
ontraraaa ooo ppovoovoo cocomommmmo fforrmama dddeeee mamantntererr oooss lalaarár pippioosoosos eeee cccccrir mim non sos sss nananananana cccononoonondução 
os dddddededddeststststinininososo dddooo papaííísísís!!

Moçaaammmbmbiqiqueeeue, ,, pepeep rrrppprrpettraraaddodooo pooro aquueeelleellesesesesees qqqqqueeuuue ddddevvvevviaaamm zezelalaar r r e vevevevevvelllalaaalalar r pepeloooolloo bemm--
estaararra  doo poop vovovo.

--
a, oddodododdiiooioioosassaaasa,,,, rrerepuuugnggnngngng ávávávellelleel eeeeee naaauaaauaauseseseseababaabbununuundadaada,,, cococconttntntnntraraaaídídddíddídaaaa popoooppoporrrr rr um punnhhhahhahaahaadoddododooo ddddddee ee ggegeeeeentntntntnteee 
gada a oligarqrquiaa noo pododer.

Daí realçamos que O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE ALGUNS; 
O NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO!
Moçambicanas

A ippipp oorroor vvergonhnhhaa ded ststsstee ee pappaíss ééé qqqqueueue nnãoã  é ooo MMututotta,a, GGGGGrereer ógógógóógóririoo o oouou ddo o Rosário
quuueeeeeee eeeesestão a ser juulglgglgadadada osso ! ÉÉ o o EsEsE tataaaadodooodo mmmmmmoçoçoooço ammmmbibiicaaccannono qqqquueueue nnnoooo cocooc ncnccererertotot  da

ppp g pp qqq gg

aalaaaléémémmmmm da nomenclatura que reccebebebeueuu oo dddininheheirirri ooo o dodddo rouubobobobo,, esstát oooo ppprróróprrpprioio ppararrar

ddedeed  vermelho os muros e edifícios, beemm cococomomo eexixixibbbibbiaa cacaccapupupp llaananas,s, bbanandededeirraas
lleleeennnçn os, camisetes, viaturas, motorizadas ee ccommombbustsstíívvvíveeieeis addququiirididos comom dddii
nnhnhheiro rroouoo bbado. Ainda com o meesmsmoo o ddidinnheieieiroooroo roouououbababadodo, andou a corrompe
oossoo  MMVVVVV’’sss, ,, prprofessores, polícciaiasss eee alununnnossooss pppaararraa paparrticiparem da mega fraud
ele eeitoraraaaall,,l, qqqqqqqueueuu r r nas autárrqquuicacaas,s, qqqquueuerr nanaasss geegeegerais. 
MMMinhhasassaa  Seneenenhhoras e meemeeeuuss SSSeenenhhooorerres,s
CCaCCaríríííríssssssssimimimimmosossoosss pares,
EmEmmm ttttododoo muuuunnndo os Esttaadaddoosos, têêêmmm SERVIÇOSOSS DE SEGUGURARARANÇÇAA. EEsses serviço
seseervrvemem ppparaaaa auscultar sittuaçççõõõeõeões que podemmmm perigar a ssusuaa segurança, pois
osososs aamimiigogog s s deeeed  hojje, pododemem sseererer inimigos dee aaamanhã!
OOs sssserervviçoçoss s sesess ccrcrc eetos nnããoo sseeerrvvem para rapppttar, criar esquadrões de mort
paparra rrouuo baabaar,r, pppererre sesseegguiirr,, tttorrrttuuurraar, prender eee assassinar a sua próóprp ia popu
laçãçãçãão.o.
AA SSSEECRCRCRCRETETETTAAA dddod EEEssstststttadada oo nãnããnãoooo popodede sseer mistuuuurada com políticcaa.a. VVejam ssó 
veevergononhahaa qqqueueue esttáá aaaa aca ooonnnnteteteceerr com a nosssaaa Secreta! Está escannccaradaa!! OO
seseggreddosos do  EsEEsssEssstttat dodoooooo fffffforororooraaamammmam eeespspspararargidos na tteeenda da B.O. e escorrreemmm mumunnd
aafaforora.a. Isttoo eqeqequiuuiu vavale ddddizizizizi eeerre qquueu  o Estado nãão existe mais e o culpado é 
GoGovevernrnrnnoo susuuststteenenntattadodo pppporroor eeststaaa falslsa a maioriaa,a,, resultante do roubo de votos
quee nãnãoo soouube geeg ririirr os nege ócóciooss dodo Estado àààà favor dos moçambicanos! Ess
paparttidididoo deded vvee sseerer rrresesespop nsn ababilizzadado,o  não só nnaaa B.O., como nas urnas a a parti
deedd jjá á eee eemm 22023 33 3 ee 2020224. CChCheegga dede encubarr o escorpião no inverno, porrqu
noo vverrrãoã eeleele mmoorrdede, , aaooaao meeenososs se picasse.
ExExceecc lênncciaiass,s

que umum ddiaaiaa accrrrededdededititittaaraa amamammmma nno ideeaal da libertaaççãçç o da pátria, para umma ininttross
pecçãoão pparra aa veveerrr rr seseesese aaaininni ddada ssee ee reeevêvêm com oss aaactuais vestes, desse Partido j
Partido. Dirigigigimmimmimooo-oo nonnn s s s ààààà ssoocciciedadade civil, jornnnanalistas, operários, camponese

os oolhl oso  e eenxnxxereereergagagaaag r r dedddee facactotoo aaaququili o quq e nosss faz mal, como colectivvididada e.
MMoMoMoçaçaçaçambmbmbmbicicicicananananoososos,, ooooo nononnnonooossssoo fuffututuuuroroorro eeeststáá hihipopoteeteeccccac do, penhoraddoo poporr um gggrurur pp
que se associou parrararaa ddddd leelelininququququq iir. DeDellilinqnquiuirr cocontra quem? Contraa o povo mmmoo
çambicano, movidos ppor umama aaambmbbiçição doentia, uma ambiçãçããoo enenndédd mmmica
EEmEmEm tttododo oo o ooo papapap íísísíss,, ememem tttodododasas aaasss prrprp ovovovíníníncic ass, eme  todos os distriitootosss, emmm ttoodo
osooss ppppososostotototoss adaaddadmimim ninininistststrararatittit vvovovosss, eem m totoodaddasss s asas povoações, localidades, bairros 
quarteirões, os moçaç mbicannososs ccchohoh raram m e lamentam a má governação des

sassabbibichchchõeõõess,, qqquaua dndndoo nana vvvererdaadadeddeded oo qqqueueue sssababa em é roubarr, ttorrorttuturrar r, humilha
assassinar e a prova de tudo e tstáá aí na B.O.!
OOsOs qqueue ee tststããoão aalilili ssããoão sóóó cacamamaradadass ee ese tãtãoo a denuncciiaarr ououtrtrososso camaradas.
NoNNoN vovovoossss s papapalalalavrvrvrvrõeõeõeõessss iniinninnvavavadeddedemmmmmm noooonossssssssosoos tttímmímímmpaapannon s como, COMANDNDDO CONJUNTO
COCOMAAMANDNDOOO OPOPERERAATATIVIVIVOO,, eetctc.,, cononceiititosos secretos estão banalizados. Já nã
há segredos do Estado! Estão desvelados! É a morte do Estado. É a guerr
na capoeira, pelo terceiro mandato ou com primeiro mandato, Ra… Re..Ri.
RoRoRoo...... RRuauauu aa! O popovovvooo mmoçoçççamamaaa bicano nnunnunncacacaa vvoso  quiis, aaliiiásáásáás,,, esesesestattaataamomommm ss a a usa
pppapap lalavrasassss ddee umaa vvvooovossssa caammmmmammmmarada, , nnuuunnuummm dedededd saaassaabafo ttttteleelleelefeefeffóónónniicici oo,, rrrefefefeererinininnndoddodddoodddoo-se 

memem ntntnntnteesses sóó óóó pppappp raa se mmmanterremmm nnoo pppooppooddedeer.r.r AAuttêênnticcccoos lallaaddrrrdrrrrõõõeõeõeõeõ s de vvotottoottto.ooo
PoPooorrrr r issssssosososso rrreaaaealçççlçlçama osss qquee,, OO NONOONOSSSSSSS OOO PRPRP OBBBBLLLLEEL MMAAAMM , NÃÃÃÃÃOOOO OOOOOO É A RIQUUUUQUEZEZA DDDDEDDD
AALALLGUGUUNNNSNS; O OO NONONONNNN SSSSSOO PRROBOO LEEMAMAAA ÉÉÉ AAAA PPOBOBBBRRREEZAZZAZAAAA DDOOOO POPOPOPOOOOOOOOVOOO!!
MoMooMMMoMoMM çaççaçaçambmbmmbmmbbiccicaanananasaassasasss
MMoçambbiiciccannanaanoosssososs
Chegou o momento de unirmo-nos para corrermos com ladrões de voto 

vernativa e o momento é agora!
A RENAMO despoletou as dívidas ocultas na sua missão nobre de ser
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ressada em ver o país a andar. Temos gente boa que quer ver a nossa costa 
protegida e a produzir para o bem da economia do nosso país. Exigimos que 
os lesapátria, tubarões sejam julgados e condenados.
O peixe miúdo, já enumerou os chefes dos Comandos Operativos e Conjun-
to. Já nos entreteram com aqueles que colheram comissões pelo trabalho 
que dizem ter realizado. 50 milhões de dólares em comissões, já sabemos 
para quem foram. Agora o povo quer saber quem comeu os 2 bilhões de 
dólares ou onde estão?
Não podemos e nem devemos nos distrair, o mesmo modus operandi das 
dívidas é o mesmo da guerra em Cabo Delgado. O eufemismo inicial, que 
caracterizou a abordagem do problema nesta casa, tem como denominador 
comum os camaradas. Os camaradas desprezaram a nossa posição de lidar 
com a guerra o quanto antes, para não atingir as proporções que hoje atin-
giu.

-
ceu e de anão tornou-se num gigante, mas sempre sobre alerta da RENAMO! 
Não quiseram nos ouvir como sempre. Sugerimos a declaração de guerra, 
premissa para abertura de entrada de tropas estrangeiras. Exibiram mus-

que exploram os nossos recursos naturais é que a soberania deixou de ser 
soberana, pois acreditamos que se não tivessem sido beliscados tais inte-
resses, a soberania persistiria, com o governo impávido a assistir a chacina 
dos nossos concidadãos pelos terroristas. Agora vem, o mesmo governo e de 
boca cheia a dizer que está preocupado com o povo.
Mocímboa da Praia esteve um ano nas mãos dos terroristas e o governo não 
se preocupou e nem se incomodou, mas em menos de 24 horas, quando 
beliscaram os projectos de gás, no dia seguinte chegaram as forças estran-
geiras e a soberania deixou de existir.
Agora respondam camaradas: estão mesmo preocupados com o povo ou 
com o projecto de gás?
Por isso realçamos que, O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE 
ALGUNS; O NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO!
O apoio internacional era inevitável e tudo já em cima do joelho, veio Khigali 
com Kagame e a soberania que era sempre referenciada, deixou de existir, 
até tapete vermelho entregamos ao Kagame e imitamos até a forma milita-
rista do Kagame!
As nossas gloriosas forças armadas, estão secundarizadas, apagadas e to-
dos os louros quem colhe são os ruandeses. De apenas mil, vêm juntar-se 
outros mil sem o conhecimento dos moçambicanos. Pior, as informações são 
prestadas por Kagame a partir de Kigali!
Paralelamente, se por um lado podemos celebrar o sucesso que tem sido 
conseguido pelas nossas Forças Armadas apoiadas pelas tropas regionais e 
ruandesas no combate à insurgência em algumas regiões de Cabo Delgado, 
por outro, apoiamos aqueles que aconselham na necessidade de se desen-
cadear mecanismos de diálogo com os agressores visando alcançar uma paz 
duradoira e sustentável na região e no país como um todo. Esta é uma tarefa 
urgente que o Governo do dia não pode adiar por mais tempo ou mesmo 
dela se furtar.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
O Presidente da Renamo, General Ossufo Momade, fez o alerta e apelo so-
bre a necessidade de se solicitar ajuda externa para enfrentar a situação de 
terror vivida em Cabo Delgado, mas os que têm a responsabilidade de gerir 

-
tes, mas a prepotência falou mais alto e o problema foi sendo empurrado 
com barriga. E tudo vem sendo feito da mesma maneira: desprezo à Assem-
bleia da República e de total ausência de cultura de Estado. A Assembleia 
da República é uma tábua rasa que é usada pelo governo para fazer passar 
tudo o que quer e com o beneplácito da bancada auto-intitulada maioritária, 
fruto do roubo de votos, que tudo faz para tornar este órgão de soberania 

Excelências,
A RENAMO tem visão de longo alcance, porque conhece os problemas que 
apoquentam os moçambicanos, temos soluções e os camaradas sabem, só 
que resistem às mudanças. Não entendem que assim só prolongam o sofri-
mento dos moçambicanos. Continuam com atitudes de partido único. Não 
perceberam ainda que são outros ventos que sopram. Os ventos da mudan-
ça chegaram. É hora de dar espaço ao pensar diferente. É hora de colocar 
os moçambicanos que de facto sentem pelo povo, lutam pelo povo e juntos 
pretendem construir o país de sonho. Nós somos a Renamo e aqui estamos!
Os sinais da ditadura, que tendem a ser cristalizados através do autorita-
rismo da polícia, serão varridos inexoravelmente pelos ventos fortes da de-
mocracia. Nem com o freio que se pretende usar amordaçando a liberdade 
de expressão por via das leis da Comunicação Social e Rádio Difusão, terão 

Queremos ensinar que a luta não é só a luta armada. A luta que Mahatma 
Gandi desencadeou e venceu, não foi de armas em punho.
Nós fomos obrigados, a pegar em armas para trazer a democracia. Hoje, 
queremos consolidar a democracia através da força que o povo tem no seu 
voto. Com o voto de cada um vamos mudar Moçambique para o bem de 
todos. Vamos libertar o povo do jugo dos que se associam para delinquir.
O povo moçambicano continua inseguro no seu dia-a-dia. Florescem a luz do 
dia os sequestros, raptos e assassinatos, ante a impunidade reinante. Quan-
do nos preocupávamos com os sequestros protagonizados pelos esquadrões 
da morte, muita franja da sociedade distanciou-se convencida de que era 
assunto de políticos e partidos políticos. Neste momento em que o crocodilo 
cresceu, ele mostra que é inimigo de toda sociedade e não terá problemas 
em engolir qualquer um sem excepção. O crocodilo esta grande e insaciável. 
Ele rapta médicos, sequestra empresários e continuará a faze-lo se o povo 
não se unir contra esse monstro que toma todo país como seu, por isso 
realçamos que O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE ALGUNS; O 

NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO! 
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Caríssimos pares,
Excelências
Moçambique não pode mais ver adiado o seu sonho de se desenvolver. Para 
o efeito, somos impelidos a fazer um diagnóstico real para encontrarmos as 
reais soluções para o progresso do nosso país.
Um dado certo é que Moçambique tem sido ciclicamente palco de violência 
armada que urge aceitar, com toda abertura e sinceridade, de que algo tão 
profundo existe neste país e que precisa de ser corajosamente enfrentado 
e corrigido, a bem das futuras gerações.
Os líderes políticos deste país e sobretudo aqueles que desde a independên-
cia governam Moçambique, deveriam sentir-se envergonhados perante os 
moçambicanos e ao mundo pelos contínuos falhanços dos processos políti-
cos e económicos subsequentes a independência, o que culminou na guerra 
civil de 16 anos e outras guerras intermitentes.
Excelências,
É nosso ensejo, nesta sessão, propor a esta Magna Casa que tome a inicia-
tiva e lidere, o processo de reformas estruturantes conducentes a, uma vez 
por todas, estancar os motivos dos cíclicos desentendimentos políticos que 
levam o País a violência política interminável.
São entre eles os seguintes: as fraudes eleitorais que tem sido perpetradas 
por uma CNE maioritariamente dominada pelo Partido no poder (1), a par-
tidarização do estado e consequente exclusão da maioria de moçambicanos 
no acesso à riqueza nacional (2) e reforma do regime de descentralização 
da governação provincial (3)
Senhores Deputados,
Meus pares,
Há vozes que defendem e nós, a Renamo, assinamos por baixo, que de for-

para construir uma paz efectiva e uma verdadeira reconciliação, temos que 
lutar para que os processos eleitorais moçambicanos não sejam caracteri-

-
ciado, sem sucesso, estes actos antidemocráticos que põem em causa o 
espírito do AGP, minando a paz que de longe se acha efectiva.
Propomos que se aproveite este momento de serenidade eleitoral, para 
operar reformas na lei eleitoral, visando assegurar transparência eleitoral, 
de modo a permitir a independência dos órgãos eleitorais e a proclamação 

A fazer isso, a Assembleia da República estará a contribuir para a paz, 
estabilidade política e desenvolvimento de Moçambique, porque o actual 
quadro de composição e funcionamento dos órgãos eleitorais (CNE e STAE) 
constitui pedra angular que propicia a fraude eleitoral que deve, a bem da 
Paz, ser revisto.
Senhores Deputados, meus pares

a promoção da inclusão económica e social de todos moçambicanos.
Com efeito, a contínua partidarização do país e consequente exclusão de 
uma faixa de moçambicanos na gestão da vida do País, para além de ser 
inconstitucional e ilegal, é moralmente repugnante.
A pergunta que não encontra resposta é: porque aqueles que estão no leme 
da condução deste país, um país que é de todos nós, acham que só e so-
mente eles e aqueles que pertencem ao seu partido político e a sua família, 
são mais Moçambicanos que outros?
Estudos apresentados pelo MARP e de diversos consultores de desenvolvi-
mento, têm referido a partidarização do Estado moçambicano e exclusão 
de parte dos seus cidadãos, como sementes da violência no país, incluindo 
a que se vive em Cabo Delgado. 
Minhas Senhoras, Meus Senhores
Na véspera das últimas eleições e em resultado das negociações que esta-
vam a decorrer entre o saudoso Presidente Dhlakama e o Governo do dia, 
se procedeu a revisão constitucional que visava trazer os governos provin-
ciais eleitos para mais perto dos seus cidadãos.
O Governo do dia, como sempre e tal como fez com o AGP, subverteu o pro-
cesso, em linguagem actual MARTELOU o processo e criou os Secretários 
de Estado Provinciais, para esvaziar os poderes dos Governadores eleitos. 
Fala-se de boca cheia, que o regime queria sabotar potenciais governadores 
da Renamo, caso estes fossem eleitos.
A institucionalização de Secretários de Estado Provinciais, para além de 

-
nanças públicas do País, pois trata-se de uma duplicação da administração 
territorial (provincial), onde existe um governador eleito.
Corrigir esta situação é um imperativo democrático, que a classe política, 
incluindo esta Casa, pode e bem efectuar.
Compatriotas,
A desgraça sempre tem séquito, eis que volvidos cerca de 19 meses desde 
que foi declarada a pandemia do COVID 19, o mundo continua à braços com 
esta maldita doença.
Trata-se de uma doença que exige a atenção, união e compreensão de 
todos.
A prevenção é a melhor forma para a controlar e a ciência do uso da más-

-

e importantes não forem adoptadas. Estamos a falar da cesta básica. O 
nosso povo até pode seguir, e está a cumprir, mas corre o risco de morrer 
à fome.

omum os camaradas. Os camaradas desprezaram a nossa posição de lidar 
om a guerra o quanto antes, para não atingir as proporções que hoje atin-

giu.
-

eu e de anão tornou-se num gigante, mas sempre sobre alerta da RENAMO!
Não quiseram nos ouvir como sempre. Sugerimos a declaração de guerra,
premissa para abertura de entrada de tropas estrangeiras. Exibiram mus-

que exploram os nossosos recece urursososs nanaatuturaraisiss éé qqueue aa ssobobererananiaiaia ddeieixoxouu dedede sserer 
oberana, pois acredittamammmmososoo qqueue ssee nãnãoo titivevesssssememem ssididoo bebebelililiscscscadadadosos ttaiaiaiss inintete-
esses, a soberania peerrrsssr isisiisttitiit iriaa,a, com o ggoverno impávido a asssisiststir aa chahacina 

dos nossos concidadãoosss pppeelllosoos tterere roriststas. AgAgora vem, o mesesmo govverernon ee ddee
boca cheia a dizer quee eeestststááá pppreooccucupapado com o povo.
Mocímboa da Praia estteeevvvevev um mmm anananananoooo nanan s s mãmãos dos terroristasas ee o ggovoveernoo nnãoão 
e preocupou e nem sse e iincomomodododod u, mmassa  em meenon s de 224 4 hhoras, qquuandndoo

beliscaram os projectooss s dde ggás, nono dddiaaia sssegeeguiuintee chchege aramm aas s fforças estrarannn-
geiras e a soberania deeiie xoxxoxx u de existtstiiri .
Agora respondam cammmaaradas: estão mesese momoo pprereococupadoos com oo povvo o ouououuu 
om o projecto de gáss?s???

Por isso realçlçamamamos quueeeee,, OO NOSSO PROBOBLLEELEMAA,, NÃNÃOO ÉÉ A RIQUQUEZEZA A DDEEED
ALGUNSS;; O NOOOSSSSO PPPRRRROBOBOBOBLEMAMA É AAA POBREEEZAZAZ DDOOO POPOVVO!

ç

O apoio o ininternnacacioonanaal eerrrraa ininininevitávvele  e tudo já emm cciciccc mam ddoo joj elho,, veveioio KKKhhhiiigali 
om Kaagaagamememe eee aa sobeerrraannaniaa qquue era sempre refereennccnciai dadaa, deixxxouou ddde e eexxissistititt rr, 
té tapete verermmelho ennnnntttrt eggaamos ao Kagameme e imitamomoos atattéé a a fofoorrmaa mimililitatataata-
ista do Kagame!

As nossas gloriosas foorrçrççççasas aaarmadas, estão secundarizadasassaa ,, appagagaaaddddasassaas ee tttooo-
dodoss ossos louros quem colllolhhehheheehhe sssãoã  os ruandeses. De apenas mmmililil, vêvêvêvêm jujjjuuuuntntnn aaraar-sseee
outtros mmil sem o conheee iiccimmmemmeeemeentntn ooo dood s s moçambicanos. Pior, as infnffoororormmaa õõõõçõçõççõõessssse ssssãoo
prresestatadad ss ppor Kagamee aa pparararrra titititir dede KKigala i!
Pararaleelaaammente, se porr umm lladaddddaadoo podedemomoss celebrar o sucessoo qqquee tememm sssidididoo
onsegegguuido pelas nosssaaass Foorççrçaasss AAAAAArmrmadadasas apoiadas pelas trt opas reggionaaanaississ ee
uandesas no combatee à insnssururgêêêgg ncccccnciaaiii eem algumas regiões de Cabo DeDelglgadoo, 

por outro, apoiamos aaqqqueeles ququuee accccca onoooo seelhlham na necessidade de sse deseseennn-
adear mecanismos dee diáálogo com ooss agaaaagaagggreresssoro es visana do alcançar uma papaz z 

dudurar doira e sustentáveel naa regiãiãoo e e nnono ppaíaíaía ss cocomoo um todo. Esta é uma tarefa
ururgeeg nte que o Governnooo ddo ddia nnãão ppppododo ee adadadaaaaaa iiar r por mais tempo ou mesmo
deelaal sse e fuf rtar.
MiMinhhhaasa SSenhoras e mmmeeuss SSeene hohores,
OOOO PrP eessidente da Renammmoo,, GeGeneeral OsO sufo MMMomommadddadde,ee,e,eee,e,e  fezez oo alertr a e appelo so-
bre a aa nnecessidade de sseee sssoolilicic tatar ajajudu aa exexteternaa paaaararaaaaaar eeeenfnfrerentar a situação de 
error vivida em Cabo DDDelgglgadadadoo,o, mmasasa ooss ququuee têtêt mm aaa rereer sspspspponoooonssabilidaadeddede de gerir 

-
ess,, mmas a prepotênciaaa falaloouo mmmaaia ssss alala ttotot ee oo pproroblemema fofooofoiiii seendndoo empuurrado
oomm babab rrrigiga.a  E tudo vemmmm sesendndndo ffeito ddada mmeesmaa maneieirra: deedeedesppsssppprerrer zoo àà AAAsssememm-

blbleeia a dada RRRepepública e deee tototatall auau êêsêsêncnciia de culttuura de EEEststadaddo.o.o.o AAA AAAssssssemememembblblbleieieieiaaaa
dada Reppúúbbblilica é uma tábbuaua rrasasaa ququee ééé usus dadadaa pepelolo ggovoverernono pparara fazer passar 
uuddo oo qqqueue quer e com o oo bbeeneneplplpláácácá ittto oo daddaa bananancaccadadad aaautututo-o-o inintitititututtulalaladadada mmmaiaaiororitittárárá iaia,,,
rutututoo do rrroououbo de votos,s qqqqquuueue tudoo faffazzz papapaparararara ttttoroorornananarrr essesestetetete óóóórggrgrgãoãoãoão ddddeeee sosososobebebeberarararanininiaaaa

Excelências,
A RENAMMOMO tttememem vvisi ão de e loolooongngggggo oooo aaaalaaaallcacac nncncncce,ee,e, ppporororquququeee coconhnhnhecececee osososos ppprororoblblblemememasasas qqqueueue 
poquentttamm os mmoçambbbiciicicanannananoosssoss, ttetettemmmomom s solu õções e os camaradas sabem, só

que ressiiststem ààss mmumudanççassa . NãNãoo enentetetendndn emem qqqueue aassssimim ssóó prprololonongagag mm oo sosofrfrii-
mento dodoss momooçaçaçammbmbicannossososs.. CoCoCContntntntininininuauamm cocomm atatit dudeses ddee ppartido únúniico. Não 
perceberamm ainda que sãoããooão outtros veentntosos qqqueuue sssopopopprrarammm. OOOOsss veveventntntososos ddddaa mumudddadannnn-
a chegaram. É hora de dddaraar espspaçaçoo o aoao ppenensasarr didifefererentntee. ÉÉ hhororaa dede ccololococarar 

os moçambicanos que de facto sentem pelo povo, lutam pelo povo e juntos 
pretendem construir o pap ís de sonho. Nós somos a Renamo e aqui estamos!
Os sssiiinininniinn iaiaiaaiaiaissss daddaddadada ddddddititittiit dadddadadadururururu aa,aa,a,a,a,,a, qqueeee tttttennenenenddededemmm aaa seseserrrr crrcrccrccrrrisii ttatataatatalilililizzazadododdoodoosssssssss atatravéssssss ddddododo aaauttttutututu orita-
ismoo o dadada pppolooloolícícícíciaaiaiaiiia, sess rãrãão oooo vvvavvvvvvarrrrrrrridididddoso iineneneexooxoxooxxoorararararaveeveveeveev lmlmmmlmmllmmlmlmeneneneneeeenene teteett  pellososos vvvvvvvvveneneneneeee totos sss fofooortrrtesss dddddda dee-

mocrrrraaacia. NNNeeeeNNNem cocoooooooomm o oo o frrrfreeeeiee ooooo qqquuee sseeesese pppprererettetee dndndnnddee usussssussu aaarar aammorddddaaçaççaçaananaanddooododoo aa libibibibeeeeree dade 
de exxxxpresssããããoãoãoãooãoo pppppppooororrororo vviaiaia dddaasassssaa  leeeie ss s da CCommomununiiicccaaaççççaççãããoãoãã SSSSSSSocociaiall ee RRáRádiidid o ooo DDDiDiDDiDD fuf ssãooo,o, terãoooo 

Queerrrrrreeemossss eeeeeeensnssssssinnninaraa qqueueeeeeeue a luututtutuutaaa nãnãããoo o éééééééé é sóssóssósóósó aaaaaa lllllutuutututtuttu aaaaaaaa aaaraararmamamaadadaaada. A A lululuuululuuutatat queeeue Maaahhhatmmmmmamaamam  
Ganndddddi dededessesennncnn adaddddddeooeeee uu e e veveeeevev ncncncnn euuu,,, nãnãnãoo ffof iii dded aaarmrmmmmmasasssss eemmm ppppupuuupupuunho.
Nós ffoommoss obbriigaaddos,s a peggaar em armas papara ttrazeer a ded mocraciia.. HoHojejj ,
queremos consolidar a democracia através da força que o povo tem no seu 
voto. Com o voto de cada um vamos mudar Moçambique para o bem de 
odos. Vamos libertar o povo do jugo dos que se associam para delinquir.

O bi ti i di di Fl l d

e corrigido, a bem das futuras gerações.
Os líderes políticos deste país e sobretudo aqueles que desde a independên-
cia governam Moçambibiququuee,e, dddevevereriaiamm sesentntirir-s-ssee envergonhados perante os
moçambicanos e aaoo o mmumunndndddoo o pepeepelolloossss cocoocontntntntíníníníínuouououuossss faffalhhlhannançoçoç s dos processos políti-
cos e económmicicososs ssubububsseeqquququq enentetess aa inininndeed pependndêênê cicicia,,a,a, o quuee culminou na guerra
civil de 16 aannoosossos eee oooututrarass guerrass inintetetermrrmititenenenteetes.s.
Excelêncnccciaiaaaiai sss,ss,,s,
É nosssoo oo eeenneeennsssesessejojo, neeststaa sesesesssssssããoãoão, , prproppor a eeestststsstaaa MaMaaMagngnnggg aa CCaaCCaaassasas qqueueu ttome a inicia-
titivaava eee lliidididdeerree, ooo pppprorororocececeec sssssssssooo ddedee rrefefeforormaaassss esesesseestrtrttrutttutu urururuu anananannteteessss ccococ ndddddnduccuccenennenttettt s a, uma vez
poop rr ttoott ddadadass, esttananna car r ossooo  motivvvosss ddosssso  cíclicooooss deeesesesesentnntennenddiddidimmmememmenttoossooss ppoolíticos que
llevavaaaammmmmm o País a violêlêêncnccn iaiaia pppollollíítítí icaaa inininteteeteteermrminináváávávávává elel.
SãSãoooo eeenntre eles os seguintees:s: aas s frf aauddes eeleee eeieitoooraraaraiississis qquee ttemmmme ssido peperppppetetetraraadadadad ss
ppooppop r uuumma CNE maioritariamentee dddomommininadadda aa peeeepellololo PPPParartidooodo nnnoo o popopp deeeerrr (1((1(1))), aaa ppparrarar--
tittt ddaaaaarirrização do estado e consequeentntntee e exe clclususãoãoo dddaaa a mamaaioioioriririaaa  dedede mmmmmoçooçoo ammammbibibiccacacc non ss
nnonon aaacesso à riqueza nacional (2) e refefforormamama ddo rereegggiggimememme ddddee ddedescscenentrtralaliziizzaçaçãão
ddadaa ggovernação provincial (3)
SSSeSeeSeS nhorreeesesees DDeputados,
MMMeeMMM us pppppaaararreesees,,
HHHáHá vozeeessses qqqquueeueueueeuee ddefendem ee nóónónónnóss,s, aa RReenennaaamamamoo,o, aaasssinamos pppororo baia xoo, que de for-

ppapap raraaaaa ccccoonnono ststs rururuuuruiirii  uma pazz eeeffeecctiva a a eeeeee umu a veverdrddaadeira reecconciliaççããoã , temos que
llullutatataarrrr paparra qqqquuueu  os proceesesssososs eleleleieiee torais moçaambicanonosss nãnãn o sesejajam caracteri-

-
cciaddoo,o,o  seemm ssuucucu eesese sso, eesstees aaacctos antidemoocccráticos que põem em causa o
esspípíritoto do o AGGGGP,,PP, mmmmininanndodod aaa ppazaz qque de longggee se acha efectiva.
PrP opopppomomommosososs qqueueu ssssseeeee aaaapa rrooveveiitiittee e este mmomentoooo de serenidade eeleleititooralal,, ppaara
oopererrrararr rrefefefooro mmamam s s nanaaaan lleiie eeeleeeleiittitiiitoororo alal,, vivisasando assssegurar transparrênênêncicia eleitotooral
dede mododoo aaa ppepermr itttirrir aaaaa indddeeepepepeendêdência dos órrggãos eleitorais e a proor clamaaççãoã

AA A fafazezer issssoo, , a a AsAssesemmbmbbbmbmbm lleeeeeiia ddda Repúpública eesessstará a contribuir para a paz
esstatabibiliiliidaddd deee ppololítíííticci a ee ddedeed sesenvnvvololvivimem nto dee Moçambique, porque o actua
quadadro dde coomppoooso içiççi ããoã  e ffuunciononammeento doss óóórgãos eleitorais (CNE e STAE)
coconsstiiititutut ii pepedrdraa anananguuulal r r quq ee ppropopicicia a frauddee e eleitoral que deve, a bebem da
PaPaP z,z, sssseerere  revevvisisto.
Senhnhnhn oro esesss DDDDeepepe uuttu adadososososo ,, mememeuss ppares

a prromomoçoçãoãoããoã ddda iniinninnnclclcccccc ususããoããoo eeeecoconóón mimim caca e social ddde todos moçambicanoos..
Com efefeieittoo, aa ccooooonntntntínníní uuaaaa pppparaa ttit daaarrizaz ção do pppaaaía s e consequente exclclususãão de
uma fafaixxa dedeed mmmmoçooçoçoço aammaa bibibicaacanonoos ss nnana gestão da vvida do País, para além de ser
inconstitucionnaalala eeee iiileelegaagaaggal,l,lllll,l éééé mmmoraallmente repuugggng ante.
A pergunu tata qquee nnãoãoãoão eeennnccncnconontrtraaa respspostata é: porrqrqrrque aqueles que estão nnoo leme
ddada cconndudud çãçãç oo ddedestststs eeeee papaíísís, , umm ppaíaa s s qque é dee ttttodo os nós, achaammm ququq ee sósó e so-
memementntntnteeee eleleleseses eee aaaaqququuqueleleleleseessesssses qqqqueueeuee pppererrtteetencnccememem aaaooo sesseuuu ppartido político ee aaa ssua fammííliaa
são mais Moçambicaannnoonosss ququee ououtrtros??
EsEEstutudododosss apapapprereresesesentntntadadadososos ppppelelelooo MMAMAMAM RPRPRP eee dddde didivevversos consultores ddee ddedesesenvnvn oolvi-
memee ttntntntoo,o, tttttêêmêmêm rrr fefefeferere iddidididoo o aaa papapartrtrrtididarariziizaççççããoãoo ddo o EEEsE tado moçambicano e excllusão
dde parte ddos seus cidaddãos, coccocommomo ssementes da violência no país, incluindo
aaa quququeee sesese vvviviviveee ememem CCCabababooo DeDeDelglglgadadadddo.oo.o.o  
MiMiMinhnhnhasaass SSSenenenhohohorararasss, MMeueueuss SeSeSeenhnhnhnhnhoororeseses
Na véspera das últimas eleiçõõeõess ee eme  resultado das negeggoociaçõesess qque esta-
vavavammm aaa dededecococorrrrrrererer eeentntntrerere ooo sssauauauddodososo PPrereresisisideded ntnte e Dhlakamama ee oo Govovveerernono do dia
ses pppproroceccededeuu aa rerevivisããsãs ooo cocconsnssn tiitituttutuuciccic ononoo alal qqqquee visava trazer os googovvvernos provin-
ciciciaiaiaisss eleleleieitotosss papapararara mmmaiaaiss peepertrtrtooo dos seseusus cccididadadãos.
O Governo do dia, como sempre e tal como fez com o AGP, subverteu o pro-
cesso, em linguagem actual MARTELOU o processo e criou os Secretários
dede Ests addoo Provincic ais,, ppparra a a esvaziar oos s popop dederes dos GoGovevvevernrnnrnadaddadadorororo eses eeleitos
FFaFaFaFFaFaFFalllala-se e deddedededddedd bboca chheeieiee a,a, qqueuueue ooooooo regime qquququuquqq ereriiiaia sssaaabaaa otarr pppppppppotototoottotottennenen iccicici iaiaaisss gogogovveev rrnnrnnnrnnadaaaa ores
dddad RRRRRenne ammammamooo,ooo  caso esesessssesttet s fossseemmemmeememm eeleleiititttttttooosooo .
A A A ininnststsststsssttittittucioooonnnannnnalil zaz çãooo de SSecrereeeeeeetáátátáririririoososoos ddde ee Esttatadodoo PProroror vvivinccccnncccnciiaaii iis, paararaaaaa aaléélémm ddedddd

-
nananançnçasas pppúbúbliccacaaaaaaas s do PPaía sss, pois trrattattaa-a-a se dee uummmmaa duuuduuuupllicicaaaçaçããoãoãããoãooãoo da  adadadmmimimimmimimmim ninninisstraaççãããããçççç o
teterrrrrritororiaiaiaal (pp(proorr vivivivvvv nciaiaaaaiaaa )l), , oondededeedeee eexiste umumumumumumuummu ggovveeerrernnannn doooooorrrr rrr ele eiee totototo.
CCCCCoCCC rrigir eeeessststssssttststaaaaaaaa ssisisissisis tuutututuuttutuuaçççççãããoããooããoããoão ééééééé uuuuuuummmmmmm immmmmmmpepepepepepeeerararararraar titivovvovovovvvoovvo ddddddemmmememememmemooocooo rátit coo,, ququuquququuquuququeeeeeee ee aaaaaa clclcllcc asaassaasassesessessesee pppppoolo ítica
ini cluindo esta Casa,a  pode e beb mm efectuarr.
Compatriotas,
A desgraça sempre tem séquito, eis que volvidos cerca de 19 meses desde
que foi declarada a pandemia do COVID 19, o mundo continua à braços com
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Embora não se vislumbre um claro plano de vacinação uma vez que 

a taxa de vacinação, em Moçambique, não ultrapassam os 10%, o que 

Esta esperança deve ser comprovada e escolhermos a que se adequa a 
nossa realidade objectiva.
Estamos a ser fustigados por informações desavindas sobre as vacinas. 
Queremos que o governo venha para esta casa com esclarecimentos bas-
tante, que sosseguem os moçambicanos sobre as vacinas que estamos 
tomar.
Excelências,
A economia de mercado pressupõe a livre concorrência e nela o Estado 
provê serviços, de preferência, em locais e áreas onde o sector privado 

haver incentivos para que o sector privado possa intervir.
Notamos com satisfação a liberalização do abastecimento de água às popu-
lações, pois como sois dizer sem água não há vida. Todavia, preocupa-nos o 
facto de constatarmos que o governo, mesmo reconhecendo o investimento 
feito pelo sector privado em abastecer água às populações, apareça em rota 
de colisão com os operadores privados, ao prover água nas mesmas áreas 
onde já há serviços privados de abastecimento de água. O que revela uma au-
têntica contradição quanto a liberalização deste sector vital para a sociedade.
Excelências,
Volvidos mais de 46 anos de independência, Moçambique não tem razões 
para ter grande parte da população vítima de fome e desnutrição crónica, 
sabido que possui abundantes e férteis terras com imensos rios e lagoas.
Importar tomate, cebola, alho, feijão, milho, batata, etc., com tanta terra 
e água, deveria envergonhar um governo que se pretende sério.
Este país é rico mas está empobrecido por alguns governantes sem escrú-
pulos, insaciáveis e corruptos. Nunca estão satisfeitos.
Atentos ao Rol de Matérias, especial atenção será dada a Informação Anual 
do Chefe de Estado á Nação, sobretudo num momento em que no País de-
corre o julgamento sobre as Dividas Ocultas e a situação de terrorismo em 
Cabo Delgado, pois espera-se ouvir o ponto de vista do Chefe de Estado.
Excelências,
No passado dia 5 de Julho, assinalou-se mais um dia da Liga Feminina do 
Partido RENAMO, pois foi nessa data do longínquo ano de 1980, que um 
grupo de cinco jovens, ao se juntar aos combatentes pela democracia, nas 
matas de Macoca, na Província de Manica, abriu-se uma nova página na 
história da Resistência Nacional Moçambicana. As Mulheres da Liga Femi-
nina da RENAMO vai a nossa felicitação e agradecimento por tão grande e 
determinante contribuição.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Dizia um amigo, o qual vai o meu apreço, que temos que falar daquilo que 
nos divide, sem raiva e sem ódio, para que amanhã possamos nos abraçar 
e possamos construir este país como irmãos. O que falta a este país não é 
dinheiro, não são donativos, não é riqueza. Falta é um sistema que reco-
nheça o outro como igual.
Precisamos de um país reconciliado onde não haja cidadãos de 1ª, de 2ª 

A Comunicação Social a Renamo saúda o esforço e dedicação na cobertura 
e divulgação dos trabalhos da Assembleia da República e encorajamos para 
que continuem com a vossa missão de informar.
Saudamos aos funcionários e colaboradores da Assembleia da República e 
desejamos sucessos na organização da presente sessão.
Aos Mambas, nossa Selecção Nacional de Futebol vai a nossa solidariedade 
e que encontre os melhores caminhos para que Moçambique volte às glórias 
internacionais. Mambas, nossa selecção saibam que nós vos amamos e sabe-
mos que esse amor é recíproco. Assim sendo, fazei algo para não matardes 
de coração este povo já demasiadamente sofrido. Arredados do Campeonato 
Africano das Nações e ao Campeonato do Mundo, resta aos Mambas, forte 
preparação para os próximos pleitos, apostando em jogadores que militam 
em todo Pais, para que seja uma verdadeira Selecção Nacional onde todos 
se revejam.
O Partido Renamo lamenta a morte de Mariano Nhongo, líder da auto procla-
mada Junta Militar, ocorrida no dia 11 de Outubro, do ano em curso e mani-
festamos a nossa preocupação e tristeza deste evento chocante, pois não é a 
via desejável e aceitável para resolver os problemas nacionais. À família en-
lutada apresentamos reiteradamente os nossos sentimentos de pesar. Aos in-
tegrantes deste grupo, apelamos a abandonar a via armada e se juntarem ao 
processo Desarmamento, Desmobilização e Reintegração em curso no país. 
Minhas senhoras, meus senhores 
Excelências, 
Celebramos recentemente o 17 de Outubro, o dia de André e o dia da RE-
NAMO. A propósito desta efeméride permitam-me que cite excerto da in-
tervenção de Sua Excelência Presidente Ossufo Momade. “Ao recordarmos 
os 42 anos de ANDRÉ MATSANGAISSE queremos, mais uma vez render a 
nossa homenagem e enaltecer a sua coragem, bravura e determinação por 
ter decidido libertar o Povo moçambicano das algemas do Comunismo. An-
dré tu foste indubitavelmente a fonte da democracia em Moçambique. André 
Matade Matsangaisse é um patriota que não se conformou com o Regime 
opressor marxista-leninista imposto pela Frelimo depois da independência 
nacional, em 1975, um bem duramente conquistado por todos os moçambi-
canos, sem excepção do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. O Herói 
André Matsangaisse não aceitou a pena de morte, não aceitou a negação da 
democracia e a limitação dos direitos e liberdades fundamentais, as guias de 
marcha, as aldeias comunais, as cooperativas de consumo, a injustiça social, 
a negação da propriedade privada e outros valores universais próprios de um 
Estado independente civilizado. André, não aceitou ver o seu Povo submetido 
a uma nova escravatura porque o sangue derramado pelos moçambicanos 
durante a luta de libertação do jugo colonial tinha como objectivos a nossa 
soberania e total libertação”. Fim da citação. E nós acrescentamos exaltando 
de forma bem audível. 

VIVA A RENAMO! 
VIVA A DEMOCRACIA!
Pela atenção de V.Excias, o meu muito obrigado.

Toma que te dou
Por: Celso Muianga

Os telemóveis eram má-

quinas sem utilidade 

sobre a mesa. O si-

lêncio cumpria o seu 

mandato. Amade, Dalila, Celso 

Caniate, Azize, Avozinho, Re-

ginaldo, Verusca, Regina, Ed-

son, Dama Neru, eram tantas 

pessoas que não resistiam, num 

misto de curiosidade e ansieda-

de, por saber o nome do filho 

de Badrudine. A oração pro-

longou-se nos jardins daquela 

Sexta-feira. Badrudine Amade 

Remane puxou a cadeira para 

si e voltou a sentar, como não 

tinha feito antes, à direita da es-

posa, Sandra Abdul. A lua não 

queria saber das hesitações do 

moço. De cotovelos apoiados à 

mesa de ferro do jardim, Badru 

Hamza Badrudine Remane!
abriu o livro, sem a cerimónia 

da vez anterior. Ele foi tatuando 

o livro, com os dedos húmidos 

de saliva sobre as páginas das 

escrituras, movendo preguiço-

samente os olhos por detrás das 

lentes. Parou num extracto que 

lhe dizia qualquer coisa a mais. 

Leu-o. Releu-o bastas vezes. E 

meditou. Os seus olhos fecha-

dos não se davam conta do reci-

tal. Talvez os seus sentidos esti-

vessem no sétimo piso dos céus.

O luar era de uma magia que os 

minaretes cortejavam, tal era o 

impacto da força reluzente. O 

Maulana da Mesquita da rua 

Zedequias Manganhela, a anti-

ga rua do Condestável também 

meditava na palavra. Horas an-

tes tinha recebido o Badrudine. 

Por ali havia, àquela hora, um 

movimento desusado da rapa-

ziada sedenta de quase tudo, en-

tre a padaria Império e a Casa 

Fitas, num vozerio muito espi-

rituoso que até podia despertar 

as cobras, um sonâmbulo no 

João Mateus, ou  camaleões e 

gala-galas das tocas nas matas 

do antigo Centro Emissor da 

Rádio Moçambique. Aquilo 

era uma feira a troco de moedas 

de prata e alguma indignidade. 

Enquanto decorria aquele fes-

tim, três quarteirões abaixo, na 

rua Malangatana Sandra ama-

mentava o filho, mimando-o 

para que se esquecesse de con-

vocar uma choradeira de último 

grito. Ela esmerava-se, abanava 

o leque, agitava-o com a mão 

esquerda, a única que lhe per-

mitia aquela acção. Badrudine 

Remane  ainda não  tinha re-

gressado da sua mais recente 

viagem lunar. Badru talvez ti-

vesse feito escala pelos tempos 

em que rubricava nos muros da 

São Gabriel ou para os lados da 

Escola Secundária da Matola, 

Nguillozzy, Ceraso, Zabudy, 

Mc Joveliazz, Spice, Herbok, 

Soweto, já para os lados da Uni-

dade B.

O bebé dormia havia mais de 

duas horas. Sandra, vencida pela 

longa espera, já era namorisca-

da por uma soneca na cadeira. 

A voz de Badrudine chegou dos 

confins da meia-noite, como na 

primeira vez que arriscou, a pé 

até à foto Matomana, onde ti-

rou a fotografia tipo passe. A 
voz vinha quente e sedutora:
«Hamza é o nome que te dou, 
meu filho!». A mãe despertou, 
sorridente, antes mesmo de 
atender às perguntas da enorme 
fila de familiares e amigos que, 
há mais de quatro horas espera-
vam pelo nome da criança.
Badrudine assobiava uma can-
ção dos tempos em que se 
aventura pelas matas da reserva 
da Apicultura da Matola, com 
Mbata e Amadeu. Não tardarão 
muitas luas, sem que o mesmo 
assobio seduza os lábios de Ha-
mza. O nome com este peso, de 
um profeta ainda por cima, não 
cai em ombros desconhecidos. 
Um dia, quando for grande, Ha-
mza saberá o que custou ao pai 

atribui-lhe um nome daqueles!

OPINIÃO
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Pedro Madruga (Texto)

Paulina Chiziane: quando a 
coroa não é prejuízo!

- Quantos quilos pesa a coroa da Rainha da Inglaterra, Fernanda?

- Epá, não sei, querida. Mas por que tu andas a perder tempo com a 

velhota? Fazes parte da linha de sucessão, por acaso?

- Não, só foi uma curiosidade que me mordeu...

- Ciúme mata, ouviste Zefa!

- Sei.

- Já, porque não falas de coisas mais quentes, mais sérias?

- Na verdade, queria tanto saber quantos quilos de felicitações a escritora, 

Paulina Chiziane, recebeu neste país, por estes dias. Buquêt para ali, con-

vite para acolá, jantares. Até parecia a nova doença respiratória... Aqui na 

pérola uma pessoa precisa de ter uma distinção no estrangeiro para ficar 

visível. No dia que eu subir aquela colina da Ponta Vermelha vou valorizar 

a todas e a todos, como manda a lei.

- É a constituição, irmã. Ela é que diz que todos estamos na mesma linha 

em matéria de direitos. Mas okay. Vocequisabe.

- Já imaginaste que como é que o primo Joe, o Alírio Chiziane deve estar 

a saltar de alegria lá no sétimo céu... A filha dele, a Nídia e Paulina Chizi-

ane, avó, na posteridade das posteridades. Uma passagem de testemunho 

de causar inveja. Mas convenhamos, a velhota fez por merecer, ném?

- Pois, claro. Quem seríamos nós se a Paulina não tivesse amarrado bem 

a capulana, o lenço e ter agarrado na caneta para escrever aquelas BALA-

DAS DE AMOR AO VENTO, SÉTIMO JURAMENTO, VENTOS 

DO APOCALIPSE, NIKETCHE, O ALEGRE CANTO DA PER-

DIZ, AS ANDORINHAS e outros tantos best sellers. Diga-me, Zefa?

- Estou a render com  a grande dama da Tenda. Recebeu a coroa também.

- Quem?

- A Dra. Alice Mabota.

- Hããã. Deve ser que os muchachos dela, o Rosário, o Ndambi, o 

Nhangumele, o Mabunda, o Bruno sentiram pena, por ela sair tarde todos 

os dias da Tenda...

- Controla essa boca, Nanda! 

- Pronto. As damas coroadas afinal são muitas. Inês Dove, Ângela Leão, 

Mbanda Buque. Fato completo.

- Mas falta uma na jogada, irmã.

- Quem?

- A Dra. Ana Sheila.

- Não viste a capa do SAVANA da semana passada?

- O Juiz Efigénio não brinca em serviço, John.

- Nada disso, o jornal SAVANA é que não se habitua aos prémios. Os 

escribas da Redacção, Carlos Cardoso, da Mediacoop estão em festa!

- Curta os bosses, mana. Fernando Gonçalves (Editor) e Francisco Car-

mona (Editor Executivo), ocupadíssimos!

- Estão de parabéns! A coroa serve a todos os escribas que se empenham. 

Que pena haver pouca gente a trabalhar e outros, muitos, só p`ra com-

erem...
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Naita Ussene

A 
presença de tropas internacio-

nais no combate ao extremis-

mo violento em Cabo Delgado 

está longe de atingir consensos 

na Assembleia da República (AR), so-

bretudo, na componente legal.
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do dossier 
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Cumprimos a lei
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Combate ao extremismo violento em Cabo Delgado
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 Em voz baixa

Por Argunaldo Nhampossa
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EVENTOS
TotalEnergies inaugura primeira estação

A 
Directora Geral da 

TotalEnergies Marke-

ting Moçambique SA, 

Fanny Canet, procedeu, 

na manhã desta Quarta-feira, a 

inauguração da primeira estação 

de serviços TotalEnergies, que 

reflecte a nova identidade visual 

da Total, lançada no dia 28 de 

Maio de 2021, para demonstrar 

a sua transformação estratégi-

ca para uma ampla empresa de 

energia.

Trata-se da Estação de Serviço 

Total Polana, sito na avenida Ju-

lius Nyerere, na Cidade de Mapu-

to, que beneficiou, recentemente, 

de obras de apetrechamento, para 

dar lugar à TotalEnergies Polana, 

que vai proporcionar uma nova 

experiência de serviço aos auto-

mobilistas.

Estação de serviço, que dispõe 

de três ilhas de abastecimento 

de combustível, com um serviço 

ininterrupto, ou seja, 24 horas por 

dia. A experiência da loja de con-

veniência de combustível “Bon-

jour”, também foi melhorada para 

dar lugar a maior variedade de 

produtos e serviços disponíveis’’, 

disse Fanny Canet.

A TotalEnergies Polana mantém 

o seu diferencial competitivo de 

assistência a veículos através da 

baía de lavagem ‘Wash’’, que ga-

rantem um serviço completo e 

confiável.

A Directora expressou ainda o 

seu orgulho pela inauguração, 

perspectivando a abertura de 

mais estações a serem implanta-

das até o final de 2022, em todo 

território nacional.

De acordo com a TotalEnergies 

Marketing Moçambique SA, em-

presa subsidiária da petrolífera 

francesa, Total, a oferta de servi-

ços e combustíveis de qualidade 

providenciados pela instituição 

e por esta Estação em particular 

continua a mesma.

“Mantivemos a disposição da 

“O Parto dos Rios” lançado em Maputo
O 

advogado e docen-

te universitário, 

Pedro Baltazar, 

estreou-se, nesta 

Terça-feira, nas lides literá-

rias, com o lançamento do 

seu primeiro livro de poe-

sia, intitulado “O Parto dos 

Rios”, que aborda o amor, a 

política e a crítica social.

Composto por três cadernos, 

nomeadamente “Madruga-

da no Lúrio”, “Pôr-do-Sol 

no Save” e “Amanhecer no 

Zambeze”, a obra lembra 

uma viagem pelo país, do 

Norte ao Sul, às vezes pelos 

olhos de Rui de Noronha, 

às vezes pelos olhos de José 

Craveirinha. 

Segundo o autor, o livro re-

trata uma vida feita atraves-

sando rios, e é “fruto do que 

vi e busquei compreender na 

vida, […] ciente de todas essas 

formas, das cambalhotas, dos so-

lavancos e dos cheiros da lama e 

do bagre”.

Por ser o seu primeiro livro lite-

rário, Pedro Baltazar espera que 

o mesmo seja bem recebido pela 

crítica, e pede que lhe seja dado 

“o mesmo conforto que é dedi-

cado a uma criança envolvida em 

mantas, à saída da maternidade”.

“Escrevo há bastante tempo. Te-

nho muita coisa escrita, guarda-

da, à espera de uma oportunidade 

para ser compilada. Tive tempo, 

compilei o primeiro livro, que é 

este, e, se Deus quiser, vamos ter 

o segundo oportunamente”, pro-

meteu Pedro Baltazar. 

A obra “O Parto dos Rios” foi 

apresentada pela docente uni-

versitária, Irene Mendes, para 

quem o autor se revela um su-

jeito poético bastante atento aos 

fenómenos do dia-a-dia e aber-

tamente crítico.

Por exemplo, no terceiro caderno 

(Amanhecer no Zambeze), “O 

sujeito-poeta denuncia aspectos 

que o chocam no seu meio social 

e no país em geral, e critica indi-

víduos que enriquecem de uma 

forma ilícita”. 

Chancelada pela Gala-Gala 

Edições, a obra, de 76 páginas, 

teve como coordenador edito-

rial, Pedro Pereira Lopes, que 

considerou que a linguagem usa-

da pelo autor “lembra muito os 

poemas da época da poesia 

de combate, que caracteri-

zaram as obras dos escritores 

José Craveirinha e Noémia 

de Sousa, dois grandes em-

bondeiros da literatura mo-

çambicana”.

Militar na reserva, Pedro 

Baltazar é formado em En-

genharia de Telecomunica-

ções Militares e Comando 

Militar, e em Ciências Jurí-

dicas e Gestão de Empresas. 

Possui um mestrado em Di-

reito Empresarial e outro em 

Gestão de Empresas.

É doutorado em Direito Pri-

vado, empresário, advogado, 

gestor e docente universitá-

rio. É autor de duas publi-

cações, nomeadamente “In-

fluência da OIT no Direito 

do Trabalho Moçambicano” 

e “Actividade de Segurança 

Privada em Moçambique”.
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de 500 empresas nacionais 
O 

Millennium bim voltou a 

distinguir as boas práticas 

empresariais com mais 

benefícios em produtos e 

serviços, num evento que se rea-

lizou em formato virtual, devido 

às restrições impostas pela pande-

mia global Covid-19.

O evento serviu para reconhecer 

as Pequenas e Médias Empresas 

(PME), com as melhores práticas 

de gestão e anunciar um conjunto 

de vantagens exclusivas no âmbito 

do Programa MLíder.

Durante o evento, foram premiadas 

e certificadas mais de 500 empresas 

nacionais, que fazem parte do Pro-

grama MLíder, pelo seu contributo 

para o crescimento e desenvolvi-

mento sustentado da economia de 

Moçambique, fruto de uma gestão 

rigorosa e crescente envolvimento 

com o Banco. 

Na ocasião, o Millennium bim 

anunciou ainda o reforço das van-

tagens do Programa MLíder, que 

passará a dispor de uma nova solu-

ção de crédito assente no desconto 

de facturas emitidas aos grandes 

compradores nacionais, bem como 

um pacote transaccional para Em-

presas, o “Pacote MLíder”.

RESUMO:
A Revisão da Política Nacional de Terras, cujo processo de 
auscultação pública foi lançado em Julho de 2020, visa emendar a 
Lei da Terra de 1997 (Lei n.º 19/97) e outras normas que regem a 
gestão e governação de terras no país. De acordo com o governo, 

das estruturas da economia de mercado. Algumas das mais 
expressivas organizações da sociedade civil agrária criticam o 
processo, nomeadamente por falta de transparência no processo 
de selecção dos membros da Comissão de revisão, a metodologia 
adoptada para a auscultação pública, sobretudo, tendo em conta 

Alguns consideram este processo como tendo o intuito de satisfazer 
os interesses e cumprir os objectivos privados do grande capital 
agrário. Neste artigo, enquadra-se o processo de Revisão da 
Política Nacional de Terras em Moçambique, particularmente a 
proposta da colateralização da terra, no contexto daquilo que o 
autor considera ser um esforço para consolidar o neoliberalismo 
agrário, através do ajustamento do quadro institucional.

Resumo do Destaque Rural N° 143

UMA LEITURA CÉPTICA DO PROCESSO 

DA REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

Boaventura Monjane

25 de Outubro de 2021
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/

publicacoes/dr-143/

No que concerne à solução de cré-

dito sob a forma de desconto de 

facturas, as Empresas passam a 

contar com mais um instrumento 

que assegura o equilíbrio de liqui-

dez da sua tesouraria. No “Pacote 

MLíder”, o Banco coloca à dispo-

sição das empresas um conjunto de 

produtos e serviços bancários, ao 

nível das transacções, cartões e se-

guros, com condições bonificadas.

O Programa MLíder contempla 

uma oferta financeira e não finan-

ceira. Na componente financeira, 

as Empresas têm acesso a soluções 

de crédito, para apoio à tesouraria 

e investimento, com comissões re-

duzidas para novos financiamentos, 

vantagens nas transacções e em se-

guros com descontos nos prémios 

(acidentes de trabalho, funeral/

vida, multirriscos negócios e mer-

cadorias transportadas). 

Ao nível da oferta não financeira, o 

Programa MLíder conta com par-

ceiros de excelência que proporcio-

nam condições vantajosas de acesso 

aos seus produtos e serviços.

De acordo com José Reino da Cos-

ta, Presidente da Comissão Execu-

tiva do bim, o reforço do Progra-

ma MLíder, mesmo em tempos de 

pandemia, demonstra claramente o 

empenho do Banco em estar cada 

vez mais próximo das PME e dar-

-lhes todo o apoio, através de pro-

dutos e serviços inovadores, como 

é o caso do desconto de facturas e 

o pacote MLíder, para que possam 

ultrapassar esta fase menos boa da 

economia mundial.

Com esta iniciativa, o Millennium 

bim reitera e reforça o seu compro-

misso no apoio às PME, enquanto 

instituição financeira de referência, 

sempre atento aos desafios que dia-

riamente se colocam à economia e 

às empresas moçambicanas. 

Absa Bank e USAID rubricaram acordo

O 
Absa Bank Moçam-

bique assinou, sema-

na finda, um acordo 

de garantia com o 

governo dos Estados Unidos 

da América, representado 

pela USAID, com o intuito de 

reforçar a capacidade da ban-

ca na concessão de crédito às 

PME, com foco no Agrone-

gócio.

Com este acordo, o banco vem 

reforçar o seu compromisso 

com o crescimento económico 

e o apoio ao desenvolvimento 

do país, por um lado, através 

da promoção de investimento e 

melhoria do clima empresarial 

ao mesmo tempo que se desen-

volve um ambiente favorável 

para a geração de novos postos 

de emprego, e, por outro, apoiar 

o crescimento sustentável do sector 

da agricultura no seu plano da se-

gurança alimentar.

Durante a sessão, a directora da 

USAID em Moçambique, Helen 

Pataki, afirmou que existe uma ne-

cessidade de aumentar a produção 

global em 70%, antes de 2050, para 

uma população mundial em cresci-

mento e para responder a este de-

safio, é necessário apoiar e desen-

volver inovações tecnológicas que 

aumentem a produtividade agrária 

de forma competitiva, preservando 

o meio ambiente e contribuindo 

para a produção de alimentos de 

alto valor nutritivo.

“O governo dos Estados Unidos 

está a contribuir para resolver este 

problema com esta nova parceria 

com o Absa Bank Moçambique. A 

nova parceria permite ao sector fi-

nanceiro expandir os seus produtos 

financeiros para o sector agrícola 

e incluir as PME rurais como um 

sector ou grupo prioritário para fi-

nanciamento”, avançou Pataki.

Por seu turno, o Administrador-

-Delegado do Absa Bank, Rui Bar-

ros, referiu que o banco tem vindo 

a apoiar cada vez mais as PME 

moçambicanas, pois este segmen-

to tem ainda um impacto directo 

relevante em termos sociais, com 

a criação de emprego e a produção 

interna de bens essenciais, sen-

do que o sector da agricultura 

é não só o maior empregador 

nacional como a solução para a 

segurança alimentar. 

“Esta parceria vai potenciar 

este apoio e acelerar o desen-

volvimento económico e social 

de grande percentagem da po-

pulação nacional, partilhan-

do uma visão de crescimento 

sustentável para Moçambique 

e um comprometimento de 

longa data para com o país, é 

uma demonstração clara tam-

bém de como instituições de 

desenvolvimento de capitais 

externos e entidades privadas 

locais podem trabalhar em con-

junto e dar um impulso real e 

significativo para Moçambique 

e os Moçambicanos”, concluiu 

Barros.

O Absa Bank Moçambique 

tem vindo a desenvolver várias 

acções para mitigar os efeitos 

da recessão económica. A as-

sinatura deste acordo vem re-

forçar o seu compromisso na 

entrega de uma oferta de solu-

ções holísticas para as cadeias 

de valor dos principais sectores 

de actividade, com vista a um 

crescimento económico susten-

tável.

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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A 
CONTACT, empresa de 

referência na oferta de 

soluções de recursos hu-

manos em Moçambique, 

recebeu os certificados de confor-

midade pelos referenciais norma-

tivos NM ISO 9001 (Sistemas de 

Gestão da Qualidade) e NM ISO 

45001 (Sistema de Gestão de Saú-

de e Segurança Ocupacional). Es-

tas certificações foram atribuídas 

pelo Instituto Nacional de Nor-

malização e Qualidade, Instituto 

Público (INNOQ, IP), durante o 

seminário alusivo à celebração do 

Dia Mundial da Normalização.

Com a atribuição destas certifica-

ções, a CONTACT vê reconhecidos 

os seus sistemas de gestão da quali-

dade, saúde e segurança no trabalho, 

de acordo com normativos inter-

nacionais, o que lhe confere maior 

competitividade no mercado nacio-

nal e internacional.

Para Sónia Silva, administradora da 

CONTACT, a atribuição destas cer-

tificações é um reconhecimento do 

trabalho realizado pela empresa e os 

seus colaboradores na implementa-

ção de processos e procedimentos de 

gestão de excelência, modelos de ne-

gócios transparentes, focados na efi-

ciência e na criação de valor para os 

clientes, colaboradores, candidatos e 

demais partes interessadas.

Com mais de 15 anos de experiên-

cia no mercado de trabalho nacional, 

a CONTACT tem realizado um 

forte investimento no desenvolvi-

mento do seu portfólio de serviços, 

posicionando-se, hoje, com uma 

oferta global de soluções de recursos 

humanos. O objectivo da empresa é 

continuar a contribuir activamente 

para a dinamização do mercado de 

trabalho em Moçambique. 

Premiados melhores 15 projectos 
inovadores
A 

Secretário de Estado 

da Juventude e Em-

prego (SEJE), Osvaldo 

Petersbugo, desafiou 

os 15 jovens premiados na VII 

gala do prémio jovem criativo 

do presente ano, a partilharem 

suas experiências para que se-

jam referência de outros que 

ainda não acreditam nas suas 

potencialidades ou receiam ex-

pô-las. A gala teve lugar sema-

na finda na cidade de Pemba, 

capital de Cabo Delgado e jun-

tou jovens das 11 provinciais do 

país. 

A festa da criatividade da juven-

tude moçambicana teve a cidade 

de Maputo e a província anfitriã, 

Cabo Delgado, como as maiores 

vencedoras amealhando cinco e 

quatro prémios, respectivamente. 

A província de Gaza levou para 

casa três prémios enquanto Ma-

nica, Tete e Zambézia fecharam 

o lote com um prémio cada. 

de serem premiados, pois estarão 

a contribuir para a não existên-

cia de referência. Sejam referên-

cia para outros jovens, falem da 

vossa experiência e do prémio 

jovem criativo. O nosso desafio 

é que continuem a inovar, crian-

do oportunidades de emprego e 

auto emprego para vocês e para 

mais jovens”, disse.

O sentimento de alegria era do-

minante do lado dos vencedores, 

que prometem não atirar a toalha 

ao chão. Nivelado Thierry, um 

dos vencedores da categoria de 

empreendedorismo, manifestou 

a sua satisfação com o prémio, 

sublinhando que se trata de um 

reconhecimento ao seu notável 

trabalho. Thierry, um jovem esti-

lista que se notabilizou na moda, 

produzindo diferentes artigos 

ostentando a sua marca NT, en-

tende que esta constitui uma 

oportunidade para a juventude se 

expor e apresentar o seu melhor. 

Por sua vez, Larson Constantino, 

da província de Gaza, apresentou 

um projecto de copos ecológicos 

feitos na base de reciclagem de 

garrafas de vidro, espera que da-

qui em diante haja uma maior 

abertura do mercado para o seu 

trabalho, que, neste momento, é 

limitado, como também sonha 

em expandi-lo para outros pon-

tos do país. O presidente do júri, 

o músico Morreira Choguissa, 

diz ter sido um árduo trabalho 

seleccionar os melhores dentre 

os melhores. Fez notar que a ex-

periência é salutar, porque vem 

despertar outro tipo de talento 

da juventude, que não é publica-

mente conhecido, mas desempe-

nha um notável papel no dia-a-

-dia dos moçambicanos, pois cria 

postos de trabalhos e ganha-se 

renda com alguns projectos.

 Em disputa estavam 15 prémios, 

sendo cinco por cada categoria a 

saber: Empreendedorismo, ino-

vação tecnológica e criação ar-

tística.

 Usando da prerrogativa confe-

rida pelo regulamento, o SEJE 

atribuiu ainda o prémio revela-

ção para 30 jovens participan-

tes, o que permitiu que Maputo 

província, Inhambane, Sofala, 

Nampula e Niassa tivessem um 

prémio de consolação. A pre-

sente edição do prémio jovem 

criativo teve no total 2.248 con-

correntes à escala nacional, desde 

a fase distrital, provincial e, por 

fim, a nacional, que culminou 

com a realização da VII gala. 

Discursando na ocasião, o SEJE, 

Osvaldo Petersburgo, congra-

tulou o trabalho desenvolvido 

pela juventude, assinalando que 

o mesmo concorre para constru-

ção e não a destruição do país. 

Manifestou a disponibilidade do 

governo em promover, motivar e 

apoiar iniciativas juvenis rumo 

ao desenvolvimento do país. De-

safiou os 15 jovens eleitos pelo 

júri como os melhores a parti-

lharem os seus projectos com 

os demais, onde estivarem, de 

modo que se tornem referências 

para outros jovens que ainda têm 

receios ou necessitam de algum 

impulso para efeito. Os jovens, 

segundo Petersburgo, precisam 

de boas referências para se ins-

pirarem e juntos construirmos o 

Moçambique.    

“Não podem ficar calados depois 
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