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contratante da ProIndicus, Ema-

tum e MAM. Por aquelas alturas, 

Boustani andava em Maputo e par-

ticipou no jantar do 70ª aniversário 

do então chefe de Estado, Armando 

Guebuza, realizado a 20 de Janeiro 

de 2013, convívio que, nas palavras 

do libanês, abriu as portas à Privin-

vest em Moçambique.  

O depoimento de Victor Bernardo 

corrobora com as afirmações feitas 

por Nhangumele, de que ele tinha 

liderado as negociações originais 

com a Privinvest no final de 2011.

Tinha levado uma delegação mo-

çambicana, incluindo Armando 

Ndambi Guebuza, filho mais velho 

do presidente, para visitar as insta-

lações da construtora naval, na Ale-

manha e Abu Dhabi.

Um momento que provocou rui-

dosas gargalhadas no Tribunal foi 

quando Bernardo mencionou o 

nome de Nhangumele, pela pri-

meira vez. O juiz Efigénio Baptis-

ta pediu a Bernardo que apontasse 

Nhangumele. Bernardo virou-se e 

saudou amigavelmente Nhangume-

le com um “Olá Teófilo”.

No fim do seu interrogatório, ACR 

disse que estava orgulhoso pelo que 

fez no âmbito da implementação do 

SIMP e que se fosse colocado nas 

mesmas condições voltaria a fazer 

o mesmo, porque o projecto tinha 

tudo para dar certo, mas foi sabo-

tado por aqueles que tinham poder 

e capacidade de sabotagem, e esses 

fazem parte do governo. 

Com esta tese, ACR quis justificar 

a teoria de que as três empresas ti-

nham tudo para lograr sucesso e que 

toda a problematização, em torno 

do assunto, tinha contornos políti-

cos com patrocínio dos inimigos de 

Moçambique.

Contudo, ACR foi completamen-

te desmentido pelos declarantes, 

que, sob “pressão” deste, assinaram 

contratos relacionados com as três 

empresas, sem conhecer os detalhes, 

visto que o essencial já tinha sido 

negociado por outras pessoas.

Victor Bernardo disse que quando 

lhe foi apresentado o projecto da 

ProIndicus manifestou reservas em 

relação aos termos do acordo de fi-

nanciamento.

Bernardo recordou que insistiu que 

qualquer empréstimo para este fim 

devia ter sido altamente concessio-

nal, com uma taxa de juros baixa e 

um longo período de reembolso. 

Mas, em vez disso, o banco Credit 

Suisse insistia num empréstimo co-

mercial.

Lembrou igualmente que lhe foi co-

locado um documento de emprésti-

mo em cima da mesa, mas terá dito a 

Nhangumele que não podia assinar, 

porque não tinha informações sobre 

os rácios da dívida. Porém, quando o 

documento voltou, foi assinado por 

um representante da Privinvest, e 

pela Diretora Nacional do Tesouro, 

Isaltina Lucas.

No momento, Bernardo disse que 

não tinha outra saída senão assinar 

o documento, em nome de ProIn-

dicus.

A uma pergunta sobre os equipa-

mentos, Bernardo também recordou 

que questionou Nhangumele, se 

teria consultado entidades especia-

lizadas, nomeadamente a Marinha 

de Guerra e a Força Aérea de Mo-

çambique, sobre as opções de equi-

pamentos adequados para as opera-

ções propostas e a resposta foi que 

sim, todas as entidades tinham sido 

consultadas. 

Poucos dias após a assinatura dos 

documentos de financiamento, 

Victor Bernardo disse que recebeu 

uma chamada do então ministro da 

Defesa e actual Presidente da Repú-

blica (PR) Filipe Nyusi, informando 

que deixaria de ser o representante 

da Monte Binga na ProIndicus e no 

seu lugar seria indicado, Eugénio 

Zitha Matlaba.

Frisou que enquanto esteve a tratar 

dos assuntos da ProIndicus, não to-

mou conhecimento da existência do 

SIMP que integrava as empresas 

ProIndicus, EMATUM e MAM e 

tudo o que sabe acompanhou atra-

vés da imprensa.

Contrariando os depoimentos de 

Gregório Leão e ACR, Victor 

Bernardo frisou que o réu Teófilo 

Nhangumele foi a pessoa com quem 

interagia em representação do SISE 

e nunca tratou nenhum assunto da 

ProIndicus com Do Rosário.

Victor Bernardo disse que somente 

tomou conhecimento do acréscimo 

do valor do financiamento do pro-

jecto dos iniciais USD 372 milhões 

para USD 622 milhões através dos 

órgãos de comunicação social, sen-

do que nessa altura ele já tinha sido 

afastado do projecto, por ordens de 

Filipe Nyusi.

Não só não sabe o que aconteceu 

para que o valor do projecto tivesse 

sofrido um acréscimo, como decla-

rou que mesmo o próprio valor da 

proposta inicial deveria ter passado 

pelas devidas diligências. Precisou 

que a ProIndicus era suficiente para 

a protecção da ZEE.

Um segundo declarante que contra-

disse ACR, foi Eugénio Matlaba, 

um antigo funcionário do MDN, 

que se tornou o primeiro PCA da 

ProIndicus, de Fevereiro de 2013 ao 

igual mês de 2014, numa altura em 

que o antigo director de Inteligên-

cia Económica do SISE assumiu o 

cargo.

Reconheceu que havia um veículo 

chamado SIMP, mas não era a jun-

ção das três empresas reivindicadas 

pelo ACR. “Como presidente da 

ProIndicus, nunca ouvi falar disto”, 

frisou Matlaba.

“O SIMP de que eu tenho conhe-

cimento foi concebido no âmbito 

do estatuto da ProIndicus. Suge-

rimos ao MDN para que fossem 

contactadas outras instituições para 

contribuírem na elaboração do pro-

jecto, que viria a ser aprovado em 

Dezembro de 2013. O SIMP ti-

nha aeronaves, barcos de patrulha, 

radares e satélites para a recolha 

de informações em tempo real, que 

eram canalizadas para um centro 

de comando e controlo em terra. O 

projecto da ProIndicus era integra-

do e os meios que a empresa tinha 

eram suficientes para realizar o seu 

objecto”, disse.

Frisou que foi de Filipe Nyusi que 

recebeu instruções para se apresen-

tar no SISE. Nos serviços secretos, 

foi recebido por ACR, que lhe in-

formou que havia ordens superiores 

para que o declarante dirigisse o 

projecto.

Como não se sentia confortável a 

trabalhar num processo cujos actos 

foram praticados antes de se com-

pletar a constituição ProIndicus, no 

dia 21 de Fevereiro de 2013, reali-

zou-se a primeira sessão extraor-

dinária da empresa, em que foram 

eleitos órgãos sociais.

Na mesma sessão, foram validados 

os actos praticados em nome da 

ProIndicus, antes da sua compo-

sição, como é o caso dos termos e 

condições do acordo de financia-

mento do projecto, assinados a 15 

de Janeiro de 2013 e o contrato de 

fornecimento dos equipamentos e 

elementos do sistema assinado en-

tre a ProIndicus e o grupo Privin-

vest, no dia 18 de Janeiro de 2013. 

Estes importantes desenvolvi-

mentos acontecem após a carta de 

Iskandar Safa [estritamente privado 

e confidencial], enviada ao presi-

dente Guebuza, com a data de 3 de 

Dezembro de 2012, manifestando 

preocupação em virtude da lentidão 

com que estava a andar o projecto 

de monitoria da ZEE e sistema 

de protecção.

Sobre a diferença entre os va-

A 
entrada em cena dos de-
clarantes, no tribunal que 
julga o caso das chamadas 
dívidas ocultas, parece es-

tar a colocar em causa a narrativa de 
António Carlos do Rosário (ACR), 
visto em muitos círculos como o 
“cérebro” do projecto de protec-
ção da Zona Económica Exclusiva 
(ZEE). Contrariando ACR, Victor 
Bernardo, um dos declarantes, con-
firmou que Teófilo Nhangumele, 
a quem considerava representante 
dos Serviços de Informação de Se-
gurança do Estado (SISE), foi uma 
peça importante na constituição da 
ProIndicus. “Olá Teófilo”, saudou, 
amigavelmente, Victor Bernardo, 
quando foi solicitado pelo juiz a 
reconhecer Teófilo Nhangumele no 
Tribunal.   

Nesta fase, são 65 declarantes ar-

rolados no processo 18/2019 – C, 

entre os quais o antigo chefe de Es-

tado, Armando Guebuza, o actual 

ministro da Economia e Finanças, 

Adriano Maleiane e a antiga di-

rectora Nacional de Tesouro, Ma-

ria Isaltina Lucas, uma figura que 

tem conseguido a proeza de, neste 

megaprocesso das dívidas ocultas, 

andar de baixo da chuva sem se mo-

lhar. 

Entretanto, os cinco declarantes 

ouvidos, até ao fecho do SAVANA, 

produziram depoimentos que colo-

cam em causa a narrativa de ACR.

Trata-se de Joia Haquirene, oficial 

sénior do SISE; Victor Bernardo, 

quadro da Defesa Nacional e anti-

go PCA da Monte Binga; Eugénio 

Zitha Matlaba, quadro da Defesa e 

antigo PCA da ProIndicus; Hen-

riques Álvaro Gamito, ex-admi-

nistrador da EMATUM e Raúfo 

Ismael Irá, um antigo director na-

cional do SISE.

Victor Bernardo, antigo vice-minis-

tro de Planificação e Desenvolvi-

mento na administração Guebuza, 

recordou que foi convocado para 

uma reunião no Ministério da De-

fesa (MDN) a 21 de Dezembro de 

2012. O encontro, que contou com 

a presença do então ministro da 

Defesa, Filipe Nyusi, do Interior, 

Alberto Mondlane e o Director do 

SISE, visava debater a criação de 

uma nova empresa para reforçar a 

protecção da ZEE, que mais tarde 

se chamou ProIndicus.

Bernardo, um reformado das Te-

lecomunicações de Moçambique 

(TDM) e militar na reserva, foi 

convidado para a reunião na quali-

dade de PCA da Monte Binga, em-

presa do MDN, que se tornaria um 

dos dois accionistas da ProIndicus. 

O outro accionista era a GIPS, uma 

empresa do SISE. A ProIndicus foi 

registada no mesmo dia, 21 de De-

zembro de 2012, no cartório priva-

tivo do Ministério das Finanças.

Entretanto, Victor Bernardo assina-

lou que nunca tinha ouvido falar do 

SIMP [Sistema Integrado de Vigi-

lância e Protecção], ou de qualquer 

plano para ligar a ProIndicus a ou-

tras duas empresas, nomeadamente, 

a Ematum e MAM. Ouviu falar 

destas duas últimas empresas atra-

vés da comunicação social.

O depoimento de Victor Bernardo 

entra em contradição com a narra-

tiva de ACR. No mês passado, o ex-

-director de inteligência económica 

do SISE, afirmou que o SIMP era 

uma peça fundamental no esque-

ma de segurança do Estado. Joia 

Haquirene, um director nacional 

do SISE, o primeiro declarante a 

ser ouvido, disse que nunca tinha 

ouvido falar do SIMP. Haquirene 

é um veterano do SISE. Entrou em 

1978, através do tristemente célebre, 

SNASP.

No seu depoimento, Victor Ber-

nardo parecia não saber quem era 

ACR. Bernardo mostrou conhecer 

Teófilo Nhangumele, uma figura 

que, de forma reiterada, ACR ne-

gou ter alguma coisa a ver com os 

projetos de proteção marítima.

Apesar de no Tribunal ter se dito 

que Nhangumele não tem nenhu-

ma posição formal no SISE, esteve 

presente na reunião de 21 de De-

zembro de 2012 no MDN. Nhan-

gumele estava na comitiva dirigida 

por Gregório Leão. O SIMP foi 

aprovado em reunião de Conselho 

de Ministros a 31 de Dezembro de 

2013. 

Bernardo disse que, dias depois, 

Nhangumele, que considerava “um 

representante do SISE”, pediu-lhe 

uma reunião para discutir o papel de 

Monte Binga na criação do ProIn-

dicus. “Alguém do Médio Oriente 

também esteve presente”, precisou 

Bernardo. O SAVANA sabe que se 

trata do libanês, Jean Boustani, o pi-

vot do grupo Privinvest, sediado em 

Abu Dhabi, que se tornou o único 

Proíndicus 
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Embora tenha subscrito o contrato 

de financiamento da EMATUM, 

Henriques Gamito disse que não 

teve nenhum contacto com o Cre-

dit Suisse e os documentos que as-

sinou recebeu das mãos de ACR.

Sublinhou que durante o funcio-

namento da EMATUM foi cons-

tatado que o estudo de viabilidade 

que tinha servido de base para a 

constituição da empresa estava de-

senquadrado da realidade, além de 

que não tinha sido feita uma boa 

preparação para a implementa-

ção do projecto e de que o preço 

do atum no mercado internacio-

nal estava muito baixo do preço 

previsto no estudo de viabilidade.

Gamito referiu que os equipa-

mentos para a pesca de atum che-

garam com atraso e com deficiên-

cias operacionais, o que exigiu que 

lores do contrato de financiamento 

de USD 372 milhões e do contrato 

de fornecimento estimado em USD 

366 milhões, Matlaba disse que, da 

consulta dos documentos, constatou 

que o banco, Credit Suisse, envol-

veu um intermediário interno, que 

cobrou USD 6 milhões, pela inter-

mediação do financiamento. 

Quanto à alteração do valor inicial, 

de USD 372 milhões para USD 

622 milhões, o declarante explicou 

que quando o Comando Conjunto 

foi informado sobre a efectivação 

do empréstimo e a transferência 

do valor para o fornecedor, decidiu 

que se devia fazer um ajustamento 

em termos de meios para garantir 

a cobertura de fronteiras terrestres, 

lacustres e fluviais.

Matlaba contrariou ACR sobre o 

objecto da ProIndicus, e disse que 

a mesma não foi constituída para 

substituir os ramos das Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique 

(FADM), mas, apenas para ofere-

cer segurança às multinacionais que 

operam na bacia de Rovuma e dos 

barcos em trânsito no canal de Mo-

çambique.

Contudo, até à sua saída em Feve-

reiro de 2014, Matlaba disse que 

a ProIndicus não tinha celebrado 

nenhum contrato com as multina-

cionais, que pudesse gerar receitas. 

Contudo, os membros do Conselho 

de Administração (CA) tinham sa-

lários chorudos.

“Tínhamos contactos verbais com 

as empresas. Lembro-me que fui 

recebido pela direcção da petrolífera 

Eni, mas disseram que era neces-

sário que o sistema da ProIndicus 

estivesse completo em termos de 

meios para garantir a segurança da 

plataforma. Mas, até Fevereiro de 

2014, ainda não tínhamos recebido 

todos os meios”, disse.

Explicou que durante o tempo em 

que esteve à frente da ProIndicus, 

a Privinvest nunca cumpriu com o 

cronograma de entrega dos meios. 

As constantes demoras no forneci-

mento do equipamento, obrigaram 

o CA a se deslocar aos estaleiros 

navais da Privinvest na França, Ale-

manha e Abu Dhabi para manifes-

tar preocupação com a demora na 

entrega dos meios.

Henriques Álvaro Gamito expli-

cou ao tribunal que foi informado 

pelo Ministro das Finanças, Manuel 

Chang, que devia integrar a direc-

ção da EMATUM, em represen-
tação do Instituto de Gestão das 
Participações de Estado (IGEPE). 
Nessa altura, a empresa ainda não 
tinha sido criada.  Entre Agosto de 
2013 e Janeiro de 2016, foi director 
executivo e depois administrador 
não executivo da EMATUM. Ele 
não sabia nada sobre a empresa an-
tes do ministro Chang o mandar 
para lá. Não tinha nenhuma palavra 
a dizer no estudo de viabilidade.
“O ministro Chang informou-
-me que seria uma empresa di-
rigida pelo SISE e o objectivo 
principal seria a angariação de 
receitas para o financiamento do 
sector de defesa e segurança”, disse.
Gamito confirmou ter assinado o 
contrato de fornecimento de equi-
pamentos com a Abu Dhabi Mar 
(uma das empresas do grupo Privin-
vest) e o contrato de financiamento 
da EMATUM no valor de USD 
850 milhões com o Credit Suisse. 
Frisou que teve acesso ao estudo de 
viabilidade da EMATUM, através 
do então PCA da empresa, ACR, 
mas alega desconhecer os autores 
e, nessa altura, já se tinha assina-
do o contrato de fornecimento.
A EMATUM foi criada no dia 2 
de Agosto de 2013. No mesmo dia, 
fez-se a publicação dos estatutos no 
Boletim da República, foram eleitos 
os órgãos sociais, foram indicados os 
membros do CA e assinado o con-
trato de fornecimento e de financia-
mento, tudo sob direcção de ACR.
“Todo o processo de constitui-
ção, financiamento e contratação 
da empresa fornecedora de equi-
pamentos para a EMATUM foi 

tratado por ACR na qualidade de 

PCA da empresa e oficial sénior 

do SISE. Todo esse processo foi 

tratado com secretismo, por envol-

ver a segurança de Estado”, disse.

fossem submetidos à adequação.

O declarante disse ainda que o atum 

abundante na costa moçambicana é 

de qualidade inferior e não condizia 

com os padrões internacionalmente 

exigidos. 

Questionado se a empresa teve re-

ceitas, Henriques Gamito disse es-

tar lembrado que assistiu à descarga 

de 10 e de 14 toneladas de atum no 

Porto de Maputo. Mas não preci-

sou o valor que a mercadoria gerou, 

e parte do atum da primeira faina 

foi oferecida aos centros interna-

tos e outra foi vendida no mercado 

doméstico. Aqui, o declarante con-

trariou ACR, que disse, em sede do 

interrogatório, que o atum era colo-

cado no mercado internacional.  

Por seu turno, o declarante Raúfo 

Ismael, um antigo director nacional 

executivo do SISE até 2018, expli-

cou que entrou na ProIndicus por 

indicação de ACR e Gregório Leão.

Disse que foi a partir do encontro 

com Gregório Leão, Filipe Nyu-

si, Basílio Monteiro, ACR, Teófilo 

Nhangumele e Victor Bernardo que 

recebeu instruções para constituir a 

ProIndicus.

“Nesse mesmo dia, o António Car-

los do Rosário ficou encarregado de 

coordenar todo o processo da cons-

tituição da ProIndicus e a celebra-

ção dos contratos de fornecimento 

e de financiamento”, disse.

O declarante acrescentou que, no 

início, pensou que a sua missão só se 

limitasse à celebração da escritura, 

mas, no dia 18 de Janeiro de 2013, 

recebeu chamada de ACR para as-

sinar o contrato de fornecimento 

entre a ProIndicus e a Privinvest. 

Sem contratos com as multinacionais que operam na bacia 

de Rovuma, por falta de equipamento adequado e sem re-

ceitas do atum, ACR desenhou, junto com a Privinvest, um 

esquema para que os membros do CA auferissem salários. 

ACR auferia salários nas três empresas de que era PCA. 

Eugénio Matlaba revelou que os membros do CA da ProIndicus 

tinham salários mensais que variavam entre 200 e 300 mil meticais.

Para conseguir a artimanha, a 18 de Março de 2013, ACR e Jean 

Boustani acordaram transferir USD 13 milhões da Privinvest para 

uma conta detida pela ProIndicus no Banco comercial e de Inves-

timentos (BCI.)

Este valor foi usado nos pagamentos de salários aos membros 

do CA, compra de viaturas e nas despesas de funcionamento da 

ProIndicus.    

Para o pagamento de salários, arrendamento de escritórios, logísti-

cas e outras despesas na EMATUM, a Privinvest instruiu a Credit 

Suisse para transferir USD 3 milhões, entre 2013 e 2015.    

“Foi o PCA, António Carlos do Rosário, que informou ao CA que 

a EMATUM iria receber USD 3 milhões para a compra de viatu-

ras para alguns membros do CA”, disse Henrique Gamito.

Frisou que os membros do CA da EMATUM auferiam remu-

nerações mensais de 180 mil meticais, incluindo os subsídios de 

representação e de combustíveis.
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À 
medida do agravamento 
do conflito armado que 
assola a província de Cabo 
Delgado, dispararam as 

despesas do Estado moçambica-

no para com as Forças de Defesa 

e Segurança (FDS). O relatório 

do Tribunal Administrativo (TA), 

sobre a Conta Geral do Estado de 

2020, coloca, em forma de amos-

tra, alguns ramos das FDS na lista 

das instituições que mais encargos 

financeiros representaram para as 

contas públicas, entre 2017 e 2020.

O documento do TA não especifica 

as áreas para onde foram aplica-

das as despesas desses órgãos, mas 

sabe-se que os conflitos armados 

no país, com destaque para os ata-

ques na província de Cabo Delga-

do, exercem, desde 2017, uma forte 

pressão sobre as FDS.

A título de exemplo, se em 2016 as 

Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM) gastaram perto 

de 6 mil milhões de meticais, em 

2017 a factura subiu para sete mil 

milhões, uma variação percentual 

de 18%.

Em 2018, segundo ano do conflito, 

a despesa subiu para perto de 10 mil 

milhões, representando uma varia-

ção de 37%.

Em 2019, a factura das FADM re-

gistou uma ligeira descida, cerca de 

16%, ao se fixar em 8 mil milhões. 

Mas, em 2020, o ano mais difícil da 

insurgência jihadista, as despesas 

das FADM dispararam para cer-

ca de 13 mil milhões de meticais, 

uma variação de aproximadamente 

120%. 2020 foi o ano em que os in-

surgentes subiram de tom, na pro-

víncia de Cabo Delgado, lançando 

sistemáticos ataques, incluindo a 

ocupação de vilas distritais.  

Em Março de 2020, eles ocuparam 

a vila de Mocímboa da Praia, por 

três dias, chegando a içar uma ban-

deira idêntica à do Estado Islâmico. 

Dias depois, foram tomar a vila de 

Quissanga, onde chegaram a fazer 

gravações na residência do admi-

nistrador. Tempos depois, foram ar-

ruinar Namakande, a vila de Mui-

dumbe, antes de ocuparem a vila 

de Macomia, em Maio. Em Junho, 

regressaram a Mocímboa, na derra-

deira fase para a ocupação da vila, 

que viria a acontecer em Agosto.

Com Mocímboa como “territó-

rio libertado”, na terminologia dos 

combatentes do “Al-Sunnah”, eles 

passaram a ter uma vila satélite 

por onde coordenavam e lançavam 

ataques para aldeias e até distritos 

vizinhos. Quando 2020 caminhava 

para o fim, os insurgentes direc-

cionaram as ofensivas para a parte 

norte de Cabo Delgado. Uma das 

zonas mais fustigadas, nessa nova 

frente, era o corredor Muidumbe, 

Nangande e Pundanhar. 

Era o inimigo a abrir caminho para 

a vila de Palma, para o grande assal-

to de 24 de Março de 2021.

A intensificação de ataques jihadis-
tas, em Cabo Delgado, encontrou 

um Estado com as FDS mergulha-

das nas maiores carências, fruto de 

longos anos de desinvestimento e 

até de desmantelamento do sector. 

A corrupção também teve um papel 

central. 

Era, por isso, um conflito aquém da 

capacidade das FDS. A contratação 

de forças privadas estrangeiras, caso 

dos mercenários russos da Wagner 

e dos da DAG, assentava nessa in-

capacidade das tropas militares em 

conter o avanço do fenómeno. Era 

preciso investir.

Se, em 2016, o Ministério do Inte-

rior, por exemplo, teve uma despesa 

de nove mil milhões de meticais, 

em 2017 subiu para perto de 10 mil 

milhões, uma variação percentual 

de nove por cento.

Em 2018, a factura subiu em 15%, 

fixando-se em perto de 11 mil mi-

lhões. Em 2019, a factura disparou 

para 14 mil milhões, uma variação 

de perto de 25%.

Mas, em 2020, o ano das maiores 

investidas jihadistas, em Cabo Del-

gado, o Ministério do Interior gas-

tou mais de 18 mil milhões de me-

ticais, uma subida de mais de 30%.

Antes da chegada das tropas es-

trangeiras, o Ministério do Interior 

é que assumia o protagonismo do 

combate aos ataques de Cabo Del-

gado. Bernardino Rafael, o sempre 

zeloso comandante-geral da Polí-

cia da República de Moçambique 

(PRM), um ramo das FDS, tute-

lado pelo ministro do Interior, era 

o rosto mais visível da propaganda 

governamental, com frequentes 

aparições a partir do Teatro Opera-

cional Norte (TON).

Rafael, natural de Mueda, era visita 

frequente ao TON, incluindo em 

missões jornalísticas para apresen-

tar “conquistas” das FDS que, não 

muito tempo depois, eram coloca-

das em causa por novas investidas 

dos insurgentes, algumas delas de 

maior envergadura.

A nível mais alto, era o próprio mi-

nistro do Interior, Amade Miqui-

dade, a fazer as comunicações mais 

significativas sobre os “avanço” das 

FDS, em Cabo Delgado. Miquida-

de, um antigo oficial do tenebroso 

Serviço Nacional de Segurança Po-

pular (SNASP), precursor do Ser-

viço de Informação e Segurança do 

Estado (SISE), várias vezes se fazia 

acompanhar pelo ministro da De-

fesa, Jaime Neto.

Foi o Ministério do Interior que 

assinou, em 2020, o contrato com 

os mercenários da Dyck Advisory 

Group (DAG) para ajudar a com-

bater a insurgência, no norte de 

Moçambique.

Tal como a actual intervenção es-

trangeira, os acordos e as contra-

-partidas ficaram no segredo dos 

deuses. O protagonismo da PRM e 

do Ministério do Interior, respon-

sáveis pela manutenção da ordem 

e tranquilidade públicas, chegou a 

causar fricções com o Ministério da 

Defesa, responsável pela defesa da 

soberania.

Em surdina, oficiais do Ministério 

da Defesa queixavam-se de subal-

ternização na guerra de Cabo Del-

gado, até quando, a dado passo, o 

ministro Jaime Neto deixou de ser 

um “espantalho” nas conferências 

de imprensa de Basílio Monteiro. 

O comissário político da Frelimo, 

transformado em ministro, passa-

va, finalmente, a ter palavra sobre o 

curso de um conflito que colocava 

em causa a soberania nacional.

Enquanto isso, o SISE gastou, em 

2017, mais de dois mil milhões de 

meticais, contra 1.9 mil milhões de 

2016, uma variação de sete porcen-

to. Em 2018, a factura da instituição 

que está no centro do escândalo das 

dívidas ocultas, foi de 2.5 mil mi-

lhões, uma subida de aproximada-

mente 20%. No ano seguinte, subiu 

para aproximadamente três mil mi-

lhões, numa variação de 10%. Em 

2020, a factura do SISE foi de 3.4 

mil milhões, uma variação de 24%. 

O Ministério da Defesa, respon-

sável pela Defesa da Soberania, 

em Cabo Delgado, não consta da 

amostra selecionada pelo TA para 

mostrar a subida das despesas de 

funcionamento na administração 

pública.

Além da contratação de mercená-

rios e investimentos internos, as 

FDS também investiram, em 2020, 

na aquisição de equipamento mili-

tar da Paramount, na África do Sul.

De acordo com o relatório do TA, so-

bre a CGE 2020, de 2016 a 2020, as 

despesas de funcionamento de âm-

bito central cresceram 69,9% e, das 

instituições da amostra selecciona-

da, a evolução foi de 67,9%. 

“A Direcção Geral de Impostos re-

gistou 641,2%, Forças Armadas de 

Moçambique, 118,8%, Ministério 

do Interior, 102,2%, Ministério da 

Saúde, 84,3%, Serviço de Informa-

ções e Segurança do Estado, 75,3%, 

Encargos da Dívida Central, 67,9%, 

Autoridade Tributária, 14,8%, Pre-

sidência da República, 14,3%, e 

Universidade Eduardo Mondlane, 

1,6%”, lê-se no documento.

No exercício económico de 2020, os 

encargos da dívida central tiveram 

um peso de 33,0%, em relação ao 

total das despesas de funcionamen-

to, com as FADM a representarem 

15,6%.

No geral, de 2016 a 2020, a despesa 

total cresceu 60,5% e, considerando 

a taxa de inflação média acumulada 

de 26,8%, apura-se um crescimen-

to real de 55,6%. Neste período, as 

despesas de funcionamento supera-

ram sempre as do investimento.

No capítulo sobre os movimentos 

anuais de fundos, o TA revela que, 

ao nível da tesouraria central, apu-

rou a existência, em 2020, de paga-

mentos de despesas que, no seu en-

tender, deveriam ocorrer por conta 

do OE, se os mecanismos de plani-

ficação fossem eficazes.

 E entre as entidades beneficiárias 

desses adiantamentos de fundos, 

consta o Ministério da Defesa Na-

cional, com mil milhões de meticais 

para a aquisição de equipamentos. 

O relatório do TA não especifica os 

equipamentos em causa.

Por sua vez, o SISE teve um adian-

tamento de mais de 976 milhões de 

meticais, destinados a pagamentos 

de “despesas inadiáveis”. Enquanto 

isso, o Ministério do Interior teve 

um adiantamento de 220 milhões 

de meticais, destinados ao resgate 

de títulos de dívidas aos fornecedo-

res do Estado.

A Casa Militar, um ramo das FDS, 

responsável pela segurança do pre-

sidente da República e sua família, 

teve um adiantamento de mais de 

mil milhões de meticais para aqui-

sição de equipamentos.

Para aferir a legalidade dos adianta-

mentos, o TA analisou os processos 

que deram origem a estas despesas. 

O Tribunal constatou pagamentos 

“sem fundamento legal”, que “in-

diciam práticas de infracção finan-

ceira” de instituições como o Fundo 

de Estradas e de “imprecisões” de 

instituições como o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Ensino Su-

perior e Técnico Profissional. Con-

tudo, não apresenta a situação dos 

ramos das FDS.

No geral, o TA constata uso excessi-

vo das operações de tesourarias para 

atender a despesas que, em princí-

pio, deviam merecer enquadramen-

to no OE.

“De um modo geral, a justificativa 

para o recurso a estas operações foi 

feita, por um lado, sem a existência 

de dotações e, por outro, sem o re-

forço das mesmas, condição sem a 

qual o adiantamento não procede. 

Tratando-se de despesas que, na 

sua maioria, não são urgentes nem 

inadiáveis e tão pouco se revestem 

de carácter excepcional, é entendi-

mento deste Tribunal que o Execu-

tivo devia acomodar e acautelar as 

dotações orçamentais para o efeito, 

uma vez que o Decreto n.º 30/2020, 

de 14 de Maio, que delega compe-

tências aos órgãos e instituições do 

Estado, no âmbito da execução do 

Orçamento do Estado de 2020, 

confere-lhe poderes para efectuar 

as alterações orçamentais e, a pos-

terior, viabilizar o adiantamento”, 

refere o relatório.

Refira-se que, além de Cabo Del-

gado, o conflito do centro de Mo-

çambique, numa primeira fase 

com ataques de homens de Afonso 

Dhlakama a contestar os resultados 

das eleições e, mais tarde, da Junta 

Militar da Renamo ( JMR) a con-

testar a liderança de Ossufo Moma-

de, também tem exercido pressão 

sobre as despesas das FDS.
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Empresários filiados na Con-
federação das Associações 
Económicas (CTA) de Mo-
çambique consideram que 

as taxas aduaneiras impostas pelo 

executivo não promovem a indus-

trialização do país e muito menos 

o desenvolvimento do sector pri-

vado. 

Nesse sentido, apelaram ao exe-

cutivo para implementar reformas 

fiscais promotoras de desenvolvi-

mento e não com espírito punitivo. 

Com o objectivo de fazer o balanço 

do III trimestre e lançar perspecti-

vas económicas do país, a CTA lan-

çou esta terça-feira a V edição do 

Índice de Robustez Empresarial. 

O documento refere que a robus-

tez empresarial registou uma ligeira 

queda de 29% para 26%, no III tri-

mestre em relação ao segundo. 

Por detrás do declínio está, segundo 

Zuneid Calumias, vice-presidente 

da CTA, o aperto das restrições, 

no âmbito do combate à Covid-19, 

aumento dos custos de transporte, 

devido à recente crise global de 

logística, depreciação cambial e au-

mento dos salários mínimos.

Calumias fez notar que no perío-

do em análise o ambiente macro-

-económico registou uma tendên-

cia de deterioração, tendo o Índice 

de Ambiente Macro-económico 

registado uma queda de 50% para 

47%, devido à depreciação cambial 

e aceleração da inflação, num con-

texto de manutenção das taxas de 

juros de crédito.

O vice-presidente da CTA falava 

esta terça-feira no decurso do Eco-
nomic Briefing. 
O evento serve igualmente de an-

tecâmera da Conferência Anual do 

Sector Privado (CASP), que terá 

lugar em finais deste ano.   

As taxas introduzidas pelo governo 

no processo de selagem de merca-

dorias em trânsito e das cervejas 

prontas a consumir, que deverá ini-

ciar a 19 de Novembro, bem como 

outras taxas aduaneiras estiveram 

no centro dos debates. 

Os intervenientes lamentaram o 

facto de o director das Alfândegas, 

Taurai Tsama,

 ter deixado a sala, depois de ter 

proferido o seu discurso de abertu-

ra. O representante do Ministério 

da Indústria e Comércio gazetou. 

Estava programado que se debates-

se o polémico projecto de selagem 

de cervejas.  

Resolver Orçamento do 
Estado
As constantes introduções de no-

vos impostos por parte da AT não 

colhem consenso no seio dos em-

presários, que entendem ser pena-

lizador a sua actividade. 

O empresário, Amade Camal, ma-

nifestou preocupação com o facto 

de o governo estar a aplicar mais 

impostos às mesmas entidades. 

“Há aqui uma preguiça profissional 

da AT em alargar a base tributária 

CTA:

Taxas aduaneiras destroem negócios 

ou, se calhar, isso dá trabalho e não 

dá dinheiro”, ironizou. 

Encorajou os seus pares a insisti-

rem nesta batalha sem cessar, pois, 

tal como o executivo levou 20 anos 

(depois da primeira CASP), para 

nomear um ministro de Indústria e 

Comércio que entende do sector, é 

possível que leve mais 20 anos para 

alargar a base tributária e depois ter 

uma Alfândega que pensa no de-

senvolvimento económico, ao invés 

de pensar em metas na arrecadação 

de receitas. 

Disse notar que o sistema aduanei-

ro tem como objectivo contribuir 

para o Orçamento do Estado (OE), 

o que, no seu entender, é uma visão 

empobrecida do desenvolvimento 

económico do país. 

Sublinhou que a pauta aduaneira 

deve servir de visão, a longo prazo, 

e não como solução para o OE. 

“Um dos principais problemas na 

óptica do empresário é a falta de 

diálogo no seio do governo”, acu-

sou. 

O Ministério da Indústria e Co-

mércio desenvolve um caminho 

para atrair investimento, mas a AT 

e o Ministério da Economia e Fi-

nanças não seguem essa tendência, 

levando ao definhamento do sector 

privado, anotou. 

Disse haver um enorme potencial 

de investimento em Moçambique, 

desde que sejam criadas as condi-

ções para o efeito, com destaque 

para a situação da tributação. 

Fez notar que o país importa apro-

ximadamente 70% do que conso-

me, significando que a indústria 

tem 70% de oportunidade de pro-

dução. “O que nós importamos é 

a meta garantida para a produção 

nacional”, observou. 

Lançou um repto ao sector em-

presarial para esquecer o passado e 

olhar para as oportunidades, lutar e 

pressionar o executivo, bem como 

o próprio sector privado, para fa-

zer valer as ferramentas disponíveis 

para alavancar a actividade econó-

mica.

Sector privado será 
estrangeiro
O presidente do Pelouro da Fisca-

lidade e Comércio Internacional da 

CTA, Félix Machado, disse que o 

sistema de transporte no corredor 

da Beira tem uma logística de 60% 

a 70% controlada por empresas es-

trangeiras.

Esse cenário faz com que a maior 

parte da receita seja para estrangei-

ros e, por isso, não se nota o impac-

to real na contribuição deste sector 

e corredor de desenvolvimento em 

Moçambique. 

Acusou a União Europeia de estar a 

exercer monopólio e a aproveitar-se 

da crise internacional de contento-

res para explorar o empresariado 

moçambicano. 

Lamentou que este facto esteja a 

acontecer perante um silêncio das 

autoridades nacionais.

Por outro lado, continuou, é preciso 

melhorar a abordagem na luta con-

tra a corrupção e burocracia, porque 

aniquilam o empresário nacional. 

Machado, um empresário sedeado 

em Sofala, disse que o processo de 

selagem electrónica de mercadorias 

em trânsito que está em implemen-

tação no corredor da Beira está 

a sufocar o sector, pelo facto de o 

executivo não retirar os custos de 

garantias de trânsito. Explicou que 

o operador do serviço paga a sela-

gem e incorre em custos de garan-

tias, criando uma impressão de que 

o governo não acredita na empresa 

de selagem. 

Machado afirmou que não está 

contra o processo de selagem, pelo 

contrário, a medida é bem-vinda.  

Lamentou apenas os custos que 

são impostos, o que o faz concluir 

que o empresariado moçambicano 

nunca vai ser grande, será sempre 

uma PME, porque as autoridades 

promovem essa situação. 

Saudou a recente iniciativa do Mi-

nistério das Obras Públicas, Habi-

tação e Recursos Hídricos (MO-

PHRH) de retirar as garantias 

que eram exigidas em concursos 

públicos, apontando que é isso que 

os empresários querem em todas as 

operações com as alfândegas, por-

que criam custos que em nada ser-

vem à economia. 

A isto acresceu uma série de ins-

pecções aos empresários, que pe-

cam por serem punitivas e com 

multas pesadas, o que não abona ao 

investimento. 

Defendeu que pior que ciclones e 

Covid-19 são as taxas aduaneiras 

que não promovem o desenvolvi-

mento do sector privado. 

Apelou para que sejam revistas as 

taxas e impostos visando a promo-

ção do empresariado nacional. 

O mais preocupante para Machado 

é que as autoridades fazem ouvidos 

de mercador. “Ninguém nos ouve. 

Temos várias reuniões, falamos, 

mas o governo só entretém o sector 

privado. O ano acabou e isso está a 

acontecer novamente”, queixou-se. 

Aquele homem de negócios alertou 

para o risco de o sector privado ser 

constituído apenas por empresários 

estrangeiros, devido ao estrangula-

mento provocado pelo quadro tri-

butário.

Félix Machado considerou preocu-

pante que em 25 anos de diálogo 

entre o executivo e o sector privado, 

os resultados continuem escassos. 

Por sua vez, o empresário do sector 

logístico, Desidério Fernandes, en-

tende que o país deve alargar a base 

tributária, aplicando taxas acessí-

veis, que rondem entre os 5% a 7%, 

de modo que todos possam pagar 

os impostos. Fernandes defendeu 

penalizações pesadas acima de 50% 

aos prevaricadores, num quadro de 

alargamento da base tributária. 

O modelo que defende, prosseguiu, 

está em vigor nas Maurícias e foi 

introduzido depois de vários estu-

dos num sistema que era dominado 

pela burocracia e corrupção.  

Cervejeiras pisam forte
Naquilo que pode ser visto como 

último grito de socorro para a sus-

pensão do processo de selagem de 

bebidas alcoólicas, especificamente 

as cervejas, as empresas produtoras 

e exportadoras, voltaram rebater a 

tese da AT.

O processo de selagem das cerve-

jas prontas a consumir arranca no 

próximo dia 19 de Novembro, e em 

definitivo em Fevereiro. 

A representante da Heineken Mo-

çambique, Neyd Pires, disse que a 

introdução das taxas com o proces-

so de selagem não vai desenvolver o 

país, tendo em conta a fiscalização 

e o  alargamento da base tributária. 

Pires referiu que o governo deve ser 

dialogante e perceber as dificulda-

des que o sector das cervejas está a 

atravessar. 

Nos últimos três anos, observou, 

as cervejeiras nacionais investiram 

cerca de USD 300 milhões e  preci-

sam, no mínimo, de quatro a cinco 

anos para recuperar o investimento. 

Ademais, devido ao confinamento, 

houve restrições no abastecimen-

to nas barracas, bares e quiosques, 

que constituem cerca de 70% dos 
canais de venda e distribuição dos 
seus produtos.
“A selagem é mais uma taxa e ques-
tionamos o porquê da implementa-
ção da selagem, qual é o foco, e o 
que se pretende com a implemen-
tação da selagem para as cervejas. 
O contrabando, contrafacção, fuga 
fiscal nenhum destes três se en-
quadra, porque um estudo inter-
nacional independente demonstra 
que menos de 1% das cervejas em 
Moçambique são contrabandea-
das”, disse.
Acrescentou que para o lucro, as 
cervejeiras são obrigadas a massifi-
car a produção, o que, automatica-
mente, não justifica o contrabando, 
a contrafacção ou fuga fiscal.
Por sua vez, o representante da 
Cervejas de Moçambique 2M, 
Hugo Gomes, disse que a decisão 
do governo desincentiva o investi-
mento, pois, antes de qualquer in-
vestimento, as empresas fazem uma 
análise do ambiente existente para 
tomar decisões. 
No entanto, sucede que, logo de-
pois de grandes investimentos, o 
executivo faz mudanças bruscas 
da legislação, que além de serem 
um grande choque, não estimulam 
aquele que pensa em investir no 
país. 
Gomes disse não estar contra qual-
quer mecanismo de controlo ou 
fiscalização que o governo preten-
de adoptar, mas questionou apenas 
o mérito da decisão e respectivo 
custo. Explicou que o grande pro-
blema é que as duas cervejeiras que 
actuam em Moçambique acabam 
de fazer grandes investimentos na 
construção de novas fábricas, e, de 
imediato, são confrontadas com 
custos do processo de selagem.
O governo, prosseguiu, espera ape-
nas colher os possíveis lucros, o que 
no seu entender não é sustentável. 
Tomou o exemplo do Gana, para 
dizer que o governo local intro-
duziu o processo de selagem das 
cervejas e arcou com todas as des-
pesas inerentes ao processo, porque 
acredita que vai recuperar o inves-
timento. 

Notou que o procedimento do go-

verno moçambicano sugere que 

está com reservas quanto à recupe-

ração do investimento, optando por 

onerar as empresas. 

Outra preocupação de Gomes é o 

facto de a selagem de marcas im-

portadas não ser feita localmente, 

o que vai desencorajar a venda no 

território nacional. 

Por Argunaldo Nhampossa  

Empresários dizem que o governo não pode introduzir impostos como se estivesse a punir os agentes económicos.
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Numa altura em que relatos 
de comportamentos tidos 
como de indisciplina no 
seio das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS), posicionadas em 

vários pontos na província de Cabo 

Delgado, continuam a marcar a 

actualidade nacional, o Chefe de 

Estado-Maior General das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambi-

que (FADM) admitiu a sua ocor-

rência, mas, ao mesmo tempo, saiu 

em defesa dos seus militares. 

Joaquim Mangrasse, questiona-

do por jornalistas na manhã desta 

quarta-feira, sobre as notícias que 

sugerem detenção de 30 militares, 

no estabelecimento penitenciário de 

Mieze, província de Cabo Delgado, 

por supostamente terem participa-

do no saque de valores monetários, 

depois do assalto jihadista a 24 de 

Março último, na vila de Palma, o 

dirigente de topo das FADM não 

confirmou, mas também não rejei-

tou as informações. Falou, isso sim, 

da necessidade de análise caso a caso. 

Alegada indisciplina no seio das FDS

Mangrasse fala de análise “caso a caso” 
Ou seja, entrou na lógica de que a 

haver indisciplina, a mesma não 

deve ser generalizada. É preciso 

identificar os casos, desagregá-los e 

trabalhar em torno dos mesmos. 

O Comandante-Geral da Polícia, 

Bernardino Rafael, também já tinha 

feito abordagem semelhante, quan-

do questionado sobre as recorrentes 

queixas das populações locais, em 

torno do cenário de extorsões de 

que supostamente têm sido víti-

mas, em acções protagonizadas por 

elementos da Unidade de Interven-

ção Rápida (UIR) e do Grupo de 

Operações Especiais (GOE). Estas 

são unidades especiais da Polícia 

da República de Moçambique que 

foram colocadas em vários pontos 

das regiões centro e norte de Cabo 

Delgado, para tentar conter o avan-

ço terrorista. 

Entretanto, apesar de ter defendido 

a necessidade de não generalização 

dos comportamentos nas Forças 

Armadas, Joaquim Mangrasse saiu 

em defesa dos seus homens, dizen-

do que “tenho orgulho nos meus 

militares”. Nesta abordagem, Man-

grasse anotou que as Forças Arma-

das estavam comprometidas com a 

realização das operações “de forma 

transparente” e não havia medo em 

relação a isso. 

Ele apontou que a análise caso a 

caso é que iria garantir que os ca-

sos que assim indicassem pudessem 

ser encaminhados a uma abordagem 

disciplinar, ou então, criminal. 

União Europeia
Os pronunciamentos de Joaquim 

Mangrasse foram feitos, na manhã 

desta quarta-feira, no lançamento 

da formação militar da União Eu-

ropeia em Moçambique, uma ceri-

mónia que teve lugar na Companhia 

de Fuzileiros da Ka Tembe, do outro 

lado da baía de Maputo. 

O processo formativo irá durar 

sensivelmente 24 meses, devendo 

formar 11 companhias das forças 

especiais, nomeadamente comandos 

e fuzileiros. As 11 companhias cor-

respondem a cerca de 1.100 tropas 

especializadas para o combate ao 

terrorismo, que continua a fustigar a 

província de Cabo Delgado. 

Os 24 meses são um prazo indicati-

vo, que pode ser estendido de acor-

do com as necessidades no terreno, 

devendo a formação acontecer na 

cidade de Maputo e em Chimoio, 

província de Manica. 

A acção de formação militar da 

União Europeia inclui ainda o for-

necimento, a Moçambique, de di-

verso equipamento militar não letal, 

cujo custo está avaliado em cerca de 

15 milhões de euros. 

(Redacção) 

Joaquim Mangrasse, Chefe de Estado Maior General

A 
vida tende a regres-
sar à normalidade no 
distrito de Macomia, 
província de Cabo Del-

gado, apesar de alguns focos de 
terrorismo, com casos de deca-
pitações, tal como sucedeu em 
Mucojo. 

A ocupação dos jovens para que 

não adiram às fileiras dos ter-

roristas é o grande desafio do 

momento no distrito, como em 

todos os pontos da província de 

Cabo Delgado, assolados pela 

violência armada.

Nessas áreas, a juventude clama 

por oportunidades de emprego, 

para que não fique vulnerável ao 

recrutamento por insurgentes.

A Secretaria de Estado da Ju-

ventude e Emprego (SEJE) 

prometeu mobilizar uma uni-

dade móvel de formação profis-

sional, para munir os jovens de 

conhecimentos e habilidades de 

trabalho, pois só com essas fer-

ramentas terão oportunidades 

de criar os próprios empregos 

ou tomar parte no processo de 

reconstrução em curso em Cabo 

Delgado. 

Localizado a 200 quilómetros 

da capital provincial, Pemba, o 

distrito de Macomia conta ac-

tualmente com cerca de 4.322 

pessoas regressadas, depois do 

abrandamento dos ataques, de 

um total de 116.405 pessoas 

que lá viviam, segundo deu a co-

nhecer o administrador distrital, 

Tomás Badai. 

O pequeno comércio tem ga-

rantido o abastecimento das popu-

lações. A agricultura é outra fonte 

de sobrevivência.   

Há um regresso tímido das popula-

ções, que, no entanto, ressentem-se 

da falta de alguns serviços adminis-

trativos públicos. 

Badai explicou que nenhuma insti-

tuição do governo está a funcionar 

plenamente, mas, semanalmente, 

há equipas de saúde, agricultura, 

educação, infra-estruturas e de ou-

tros serviços administrativos, que 

se deslocam às aldeias seguras para 

prestarem assistência necessária às 

populações. 

O administrador disse que 15 es-

colas primárias retomaram no ar-

ranque do presente ano lectivo. A 

maioria encontra-se na vila-sede. 

Garantiu que a vila está segura e não 

há motivos de queixas, sublinhando 

que as Forças de Defesa e Seguran-

ça (FDS) nacionais estão a controlar 

o território, enquanto a Força em 

Estado de Alerta da SADC (co-

nhecida pela sigla inglesa, SAMIM) 

controla os postos administrativos 

de Quiterajo e Mucojo. 

Segundo Tomás Badai, nos locais 

controlados pela SAMIM, não há 

populações, são zonas abandonadas. 

Foi precisamente em Mucojo, na 

aldeia Olumbo, onde foi reportada 

a decapitação de duas pessoas idas 

do bairro Liwekulo, na localidade 

de Matemo, distrito de Ibo, quando 

iam à busca de água num poço. 

Os relatos apontam que os decapi-

tados terão sido surpreendidos pelos 

jihadistas, que estão em debandada, 

quando procuravam pelo precioso 

líquido naquele local. 

A escassez de água naquela ilha, 

devido à falta de chuva, tem obriga-

do as populações a deslocarem-se à 

zona continental. 

O local do assassinato dista cerca de 

20 quilómetros da sede do posto ad-

ministrativo de Mucojo, onde está 

estacionada a força da SAMIM. 

No entanto, com vista a criar condi-

ções para a recepção da população, 

que deixou o distrito para trás, devi-

do às acções terroristas, que assolam 

alguns distritos de Cabo Delgado, 

desde 2017, realizou-se uma cam-

panha de limpeza nas instituições 

públicas. 

Trata-se de infra-estruturas destruí-

das durante os ataques armados. A 

acção foi mobilizada pela SEJE, que 

depois manteve um encontro com 

alguns jovens residentes na vila sede 

de Macomia. 

Na reunião, a instituição explicou as 

suas atribuições e projectos para os 

jovens.

A SEJE apelou aos jovens para ade-

rirem ao voluntariado, visando per-

mitir a limpeza do distrito, enquan-

to as FDS, que também dão o seu 

apoio, se concentram na garantia da 

ordem e segurança.  

Bau Machemba regressou à vila, 

depois de as incursões dos jihadistas 
terem sido travadas, mas lamenta a 

falta de oportunidades de emprego, 

que possa garantir uma vida condig-

na para a sua família. 

Pediu à SEJE que crie condições 

para que a juventude de Macomia 

tenha oportunidades de emprego.

Tudo quanto a juventude quer é um 

ponto de partida, para a subsistên-

cia. 

Barnabé Alamisse queixou-se da 

corrupção nos pequenos postos de 

trabalho que surgem, fazendo que 

com os mais desfavorecidos não 

consigam aceder às oportunidades 

de trabalho. 

Os obstáculos no acesso ao emprego 

e a corrupção, prosseguiu, provocam 

revolta nos jovens e deixam-nos ex-

postos ao recrutamento por grupos 

extremistas.

Por sua vez, Cosme Profilo disse 

que uma das grandes preocupações 

é que não há oportunidades de tra-

balho para os locais de Macomia. 

Profilo avançou que antes dos ata-

ques, as vagas para trabalhos como 

serralharia e carpintaria eram ocu-

padas pela mão-de-obra “importa-

da” de outras províncias, principal-

mente Nampula e Maputo. 

A exclusão de jovens de Cabo Del-

gado deixa-os vulneráveis, acrescen-

tou. 

Apelou ao SEJE para que continue 

a promover acções de capacitação de 

forma que os jovens possam apro-

veitar as oportunidades de emprego 

geradas na província de Cabo Del-

gado.      

Jovens devem estar 
ocupados
Depois de ouvir as preocupações 

dos jovens, o secretário de Estado 

da Juventude e Emprego, Osvaldo 

Petersburgo, disse que é hora de agir 

rapidamente, desencadeando acções 

de formação profissional e distribui-

ção de “kits” de auto-emprego, que 

estavam destinados aos jovens dos 

distritos afectados pela violência, 

mas que não chegaram ao destino, 

devido ao clima de insegurança. 

Petersburgo prometeu mobilizar 

uma unidade móvel de formação, 
para que os jovens sejam capaci-
tados e recomecem as suas vidas, 
fazendo negócios para a geração 
de renda e emprego para si e para 
outros. 
“Nós temos que habilitar esta ju-
ventude, dando formação profis-
sional. Por isso, vamos mobilizar 
os nossos parceiros para formar 
esses jovens, para ocupar as suas 
mentes com aspectos positivos”, 
afirmou.
A participação da juventude na 
reconstrução dos distritos de 
Cabo Delgado tem que ser ga-
rantida através da capacitação 
técnico-profissional e a assimila-
ção de valores patrióticos, pros-
seguiu.
O governante assinalou que o 
processo de reconstrução de 
Cabo Delgado vai arrancar, den-
tro em breve, e vai precisar de 
canalizadores, pedreiros, electri-
cistas, serralheiros e carpinteiros.
Esses técnicos, continuou, de-
vem ser recrutados entre a ju-
ventude local, impondo-se a sua 
capacitação técnico-profissional. 
Orçado em USD 300 milhões, o 
plano de reconstrução de Cabo 
Delgado será implementado en-
tre 2021- 2024, obedecendo a 
três fases, curto, médio e longo 
prazo. 

A primeira fase já arrancou, com 

a formação de alguns jovens e 

construção de 36 centros silos de 

reassentamento, reinserção social 

e aquisição de unidades móveis 

de assistência médica. 

Jovens de Macomia querem oportunidades 
Por Argunaldo Nhampossa

Cabo Delgado
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Abuso sexual de alunas

Professores aproveitam-se da pobreza 

SOCIEDADE

A 
pobreza, crenças sociais 
e baixo aproveitamento 
escolar tornam a rapari-
ga vulnerável ao abuso e 

exploração sexual pelos professo-

res. O vínculo entre o criminoso 

e a vítima começa na escola, po-

dendo culminar com uma união 

prematura entre o professor e a 

aluna. 

Os casos acontecem, geralmente, 

com o consentimento dos pais e 

encarregados de educação, em vir-

tude das recompensas monetárias 

e o prestígio social de que o pro-

fessor goza.

Um dos casos que o SAVANA 
trás como amostra  da prevalên-

cia do assédio  e exploração se-

xual da rapariga nas instituições 

de ensino em Moçambique é de 

Márcia Mondlane (nome fictício), 

de 15 anos de idade, residente em 

Chongoene, província de Gaza. 

Esta sofria assédio sexual por 

parte do professor, na Escola Se-

cundária de Chongoene, tendo, 

finalmente, cedido aos intentos do 

estuprador. 

Segundo revelou, fizeram com que 

aceitasse a proposta do professor, 

mesmo tendo menos de 15 anos 

de idade, factores como a pobreza, 

o baixo aproveitamento escolar e o 

desejo de ter um parceiro com boa 

reputação social.

A mãe da vítima conta que, certo 

dia, notou que a filha estava estra-

nha e quando a questionou sobre o 

que se estava a passar, ela descon-

versou. Tempos depois, descobriu 

que a filha estava grávida. A mãe 

decidiu, então, ir à escola, acom-

panhada do seu marido, a fim de 

entender o que estava a acontecer 

com a menina. Para o seu espanto, 

o casal ficou a saber que a gravidez 

era justamente do professor.

Porém, o assunto acabou conhe-

cendo uma resolução pacífica en-

tre a família do professor e a da 

menor. Assim se procedeu porque 

o professor comprometeu-se a 

apoiar financeiramente a menor e 

a família desta.

Contudo, o caso chegou à direc-

ção da escola e o director quis 

realmente saber de quem era a 

gravidez, a menina e os pais des-

mentiram tudo alegando que o pai 

do bebé é um jovem que mora na 

África do Sul.

Após nove meses de gravidez, a 

rapariga teve a criança e o profes-

sor assume algumas despesas da 

família da menor. 

Actualmente, Márcia é segunda 

mulher do professor e está a fazer 

a 10ª classe na mesma escola. 

Em entrevista, Márcia revelou que 

o professor a abordou, pela pri-

meira vez, com promessas de me-

lhorar as suas notas escolares, que 

estavam péssimas, e de melhorar a 

sua situação económica. 

“Eu tinha péssimas notas e ele 

prometeu ajudar-me, inclusiva-

mente, nas outras disciplinas, por-

que iria falar com os seus colegas 

professores. (….) A minha vida 

melhorou muito e já não passo 

fome nem vergonha em aspectos 

como roupa e uniforme escolar. 

Tenho sapatos bons e tenho um 

quarto de alvenaria para mim e 

para o meu filho, já temos energia 

e água em casa”, narrou.

Sobre o vínculo com o pai do fi-

lho, não tem dúvidas: “Amo ele e 

ele me ama, ajuda-me em tudo o 

que eu quero”.

Márcia admitiu que vive a relação 

com o professor às escondidas, 

porque se trata de um crime. O 

professor vai à casa da aluna du-

rante a noite e sai de madrugada 

para que ninguém desconfie.

A mãe confessa que sabe que a 

relação entre a filha e o professor 

é ilícita e imoral, mas a condição 

financeira do pai do seu neto fez 

com que consentisse. 

“Não era o que sonhei para a mi-

nha filha, mas confesso que o nos-

so estilo de vida melhorou muito. 

Sei que é errado, por isso nunca 

aceitamos quando as pessoas per-

guntam”, diz. Ainda assim, refere 

que a sua filha é sortuda por ter 

sido escolhida pelo professor. 

“Para mim, a minha filha teve sor-

te, porque aquele senhor a ama e a 

considera, este mundo está cheio 

de mulheres que criam filhos sozi-

nhas, porque os progenitores nem 

se quer assume a paternidade”, 

observa. 

Para além de construir um quar-

to de alvenaria para a sua aluna, o 

professor melhorou a casa dos pais 

e colocou energia elétrica. 

Embora compreenda a relação 

entre a sua filha e o professor, pe-

las razões aqui apontadas, a mãe 

culpa a rapariga pelo sucedido e 

diz que esta nunca quis ouvir as 

suas instruções. 

“O que está feito está feito. Mas, 

apesar de ela ser muito fingida ou 

manifestar criancice, se pudesse 

voltar no tempo teria mais aten-

ção com a minha filha. Não sei, 

mas ela se fazia de muito ingénua, 

infelizmente a vida lhe mostrou”, 

lamenta a mãe.

O que é abuso sexual de 
menores?
O Relatório do Estudo Sobre o 

Abuso Sexual nas Escolas Mo-

çambicanas feito pelo pesquisa-

dor, Joaquim Matavele, em 2005, 

define o abuso sexual de menores 

como o envolvimento de uma 

criança em qualquer acto ou acti-

vidade sexual, com um adulto ou 

crianças mais velhas, que ocorre 

antes da idade ou consentimento 

reconhecido legalmente. 

O mesmo documento refere que 

a persuasão envolvendo a argu-

mentação parece ser a forma mais 

frequente. 

Esta persuasão é, regra geral, mo-

tivada por algum complexo de in-

ferioridade e baixa autoestima pe-

rante os argumentos do abusador.

 A Save the Children define o 

abuso sexual de crianças como a 

imposição de actos sexuais ou ac-

tos de natureza sexual por uma ou 

mais pessoas sobre uma criança, 

seja à força ou através do abuso, 

numa situação de vulnerabilida-

de, poder diferencial ou confiança. 

As duas definições enquadram-se 

no caso de Márcia Mondlane e 

adiciona-se a exploração sexual, 

que é quando a vítima usufrui de 

benefícios monetários.

Frisar que o Código Penal apro-

vado pela Lei n.º 24/2019, de 24 

de Dezembro, preceitua, no seu 

artigo 202, que: “quem tiver trato 

sexual com menor de doze anos é 

punido com a pena de prisão de 

16 a 20 anos”. 

O artigo 203, n.º 1, vem acrescen-

tar que: “quem, mediante violên-

cia ou ameaça grave, praticar acto 

sexual com menor de 16 anos ou 

levar a que ele seja por este prati-

cado com outrem é condenado a 

pena de 8 a 12 anos de prisão”.

O que os especialistas 
dizem?
Segundo Berchaba Messa, as-

sistente do Projecto Quebran-

do Barreiras na Actionaid, uma 

ONG que trabalha para o empo-

deramento da mulher, pais e en-

carregados de educação das zonas 

rurais veem a relação de abuso se-

xual entre o professor e a rapariga 

como um privilégio para a menor 

e sua família. 

O facto acontece por este ter po-

der financeiro para sustentar a ra-

pariga e seu agregado familiar. 

“É uma pessoa favorável para que 

esteja unida à rapariga, porque vai 

apoiar a família da rapariga”, su-

blinhou.

Por outro lado, a questão cultu-

ral tem peso na atitude perante o 

abuso sexual e as uniões prematu-

ras, pois são práticas normaliza-

das, a nível da comunidade. 

“Apesar de estarmos a bater sem-

pre na mesma tecla, há muitas 

lacunas, há fraca intervenção. O 

violador, a vítima e as pessoas que 

estão ao redor, normalizam essas 

práticas, principalmente nas zo-

nas rurais”, referiu.

E se o abuso resultar em gravidez 

precoce, é normal que ninguém 

denuncie e culmine em união pre-

matura em que a rapariga é usada 

como uma moeda de troca, expli-

cou.

Berchaba Messa defendeu que é 

necessário que o combate ao assé-

dio, abuso e exploração sexual nas 

escolas seja liderado por entidade 

autónoma nas escolas e não pelos 

funcionários da escola como tem 

acontecido. 

Com a criação dessas estruturas, 

será possível garantir a imparcia-

lidade e confiabilidade nos me-

canismos de denúncia e encami-

nhamento de casos às instituições 

competentes.

No entendimento da antropóloga 

Maria Luísa, a sociedade ainda 

sente dificuldades em incorporar 

as leis vigentes no país sobre a 

matéria. 

Luísa considerou que a comuni-

dade escolar é bastante caracteri-

zada pelas relações de poder.

Os pais, alunas e as pessoas em 

redor ocupam posições inferiores 

comparativamente ao professor, 

que detém autoridade e alvo de 

admiração e respeito da sociedade. 

Esta consciência faz com que as 

vítimas tenham medo de se quei-

xar e sentem-se psicologicamente 

pressionadas a consentir, porque 

o autor é socialmente acarinhado 

pelo seu valor académico e econó-

mico. 

Apesar de conhecerem a lei, os 

professores a ignoram e olham 

para o corpo da rapariga como 

uma mulher pronta. 

Por sua vez, a rapariga sente-se 

sortuda por ser “amada” pelo pro-

fessor, mas também tem  medo de 

rejeitar alguém que pode aparen-

temente lhe dar um futuro melhor. 

É importante referir que, ainda 

há na sociedade a crença de que a 

mulher só pode vencer a pobreza 

através de uma união conjugal. 

Num outro ângulo, a académica 

observou que as famílias procu-

ram estatuto social, ao consenti-

rem o abuso e exploração sexual 

das educandas, chegando a obri-

gar a rapariga a se unir prematu-

ramente a pessoas muito mais ve-

lhas e com poder económico. 

Segundo Paula Sengo, especialista 

de Protecção na “Save The Chil-

dren”, uma ONG de protecção da 

criança, a desconstrução de cren-

ças culturais e partilha dos direitos 

das crianças, através de palestras e 

criação de clubes da rapariga, traz 

a mudança de comportamento na 

forma como o assédio e abuso se-

xual é olhado.

“A partir dos clubes escolares, 

damos a entender aos estudantes 

quais são os comportamentos po-

sitivos e aceitáveis, para garantir 

que haja um ambiente saudável”, 

notou.

A iniciativa também passa por 

trabalhar com as comunidades, 

pois o assédio sexual não é enca-

rado como problema.

Graças à consciencialização, os 

alunos têm tido coragem para 

escrever queixas e reclamações, 

recorrendo às instâncias escolares 

competentes.

Por Benedita Félix

Raparigas vítimas de assédio e abuso sexual pelos professores acabam se unindo prematuramente com o infrator com o 
apoio dos encarregados de educação
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Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:
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Resultados disponíveis até 
ao fecho desta edição in-
dicavam que o Congresso 
Nacional Africano (ANC, 

na sigla inglesa), partido no poder 

na África do Sul, vai ganhar as elei-

ções municipais, mas será obrigado 

a negociar com partidos da oposi-

ção para poder governar em várias 

áreas, incluindo em municípios 

muito importantes. 

À hora do fecho, o partido no poder 

ia à frente do escrutínio, com 47% 

de votos, quando estavam processa-

dos cerca de 50% das urnas. 

Na contagem, em segundo lugar se-

guia a Aliança Democrática (DA) 

com 20%, e em terceiro seguia o 

Economic Freedom Front (EFF), 

de Julius Malema, com 9%. 

Ciente de que o partido está em 

apuros em municípios importantes, 

o ANC anunciou, na quarta-feira, 

disponibilidade para negociar a 

formação de coligações nos mu-

nicípios onde não conseguiu uma 

maioria suficiente para formar go-

verno. 

De acordo com os resultados dis-

poníveis à hora do fecho, o par-

tido do Presidente Cyril Rama-

phosa será forçado a negociar 

para poder dirigir os estratégicos 

municípios de Joanesburgo, Tsh-

wane, Ekurhuleni e eThekwini. 

Nesses territórios, o ANC ficou 

aquém de 50% de votos. 

Na quarta-feira, o partido de Nel-

son Mandela avançou que terá de 

encontrar parceiros em negociações 

visando a formação de plataformas 

que viabilizem a formação de exe-

cutivos locais. 

A secretária-geral do partido, Jes-

sie Duarte, disse, em conferência 

de imprensa, que os resultados e a 

baixa afluência às urnas são uma 

mensagem para uma reflexão. 

“O ANC ouviu a mensagem alto e 

claro”, afirmou Duarte.  

A subida no número de conselhos 

municipais sem maioria traduz a 

necessidade de governos de coliga-

ção ou de outras formas de coope-

ração, acrescentou.  

A secretária-geral do ANC avan-

çou que a necessidade de o partido 

negociar coligações não é inédita, 

desde a realização das primeiras 

eleições gerais multirraciais no par-

tido. 

Jessie Duarte apontou o caso da ca-

pital económica da África do Sul, 

Joanesburgo, onde o partido no 

poder governa em coligação, como 

exemplo de coabitação política a 

que o ANC está habituado. 

O partido, prosseguiu Jessie Duar-

te, vai defender coligações baseadas 

em princípios e não em expedien-

tes. 

Duarte assinalou que o partido vai 

assumir a liderança na formação de 

governos de coligação, porque reu-

niu o maior número de votos, ainda 

que não suficientes para governar 

sozinho. 

O secretário do tesouro do ANC, 

Paul Mashatile, considerou inevi-

tável que o ANC opere num am-

biente de coligação em vários mu-

nicípios. 

“As coligações constituem uma 

confusão, apenas quando começam 

com o pé errado. É por isso que es-

tamos a considerar cautelosamente 

como é que vamos entrar nas coli-

gações”, afirmou Mashatile. 

O ANC vai firmar entendimentos 

com base na análise da abordagem 

e programa de cada parceiro. 

“Estaremos em condições de traba-

lhar com os partidos com os quais 

chegarmos a acordo”, destacou. 

O líder da Aliança Democráti-

ca, John Steenhuisen, afastou qual-

quer possibilidade de negociar coli-

gações com o ANC. 

A secretária-geral do ANC assegu-

rou que o partido não vai negociar 

numa posição de fraqueza, adian-

tando que não vai trabalhar com 

partidos que têm uma “agenda ra-

cista”. 

Uma equipa liderada pelo director 

de política do ANC, Jeff Radebe, 

vai analisar os resultados das elei-

ções municipais e entregar ao parti-

do uma apresentação detalhada do 

panorama pós-eleitoral. 

A apresentação vai indicar os mu-

nicípios onde o partido terá de for-

mar coligações ou outras formas de 

cooperação, afirmou Jessie Duarte.  

Seguidamente, o ANC vai elaborar 

princípios e directrizes para as ne-

gociações com outros partidos. 

Até ao momento, continuou, o par-

tido ainda não iniciou negociações 

formais com qualquer partido. 

De acordo com a Comissão Elei-

toral Independente (IEC, na sigla 

inglesa), 12 milhões de eleitores 

votaram nas eleições municipais de 

segunda-feira, menos de metade 

dos 26 milhões de eleitores inscri-

tos. 

Para as eleições municipais de se-

gunda-feira, o presidente da África 

do Sul autorizou o destacamento 

de 10 mil soldados para assegurar 

as eleições municipais do país.  

O ANC, no poder desde o fim do 

‘apartheid’ e do estabelecimento da 

democracia, em 1994, está a lutar 

para recuperar a sua popularidade, 

depois de múltiplos escândalos de 

corrupção e de frágeis indicadores 

económicos.  

O 
m o v i m e n t o 

Nova Demo-

cracia (ND) 

diz que o povo 

moçambicano deve exi-

gir a responsabilização 

dos governantes pelas 

constantes notícias que 

ligam o nosso país ao 

narcotráfico, acusando 

o partido no poder de 

cumplicidade. 

Em comunicado, o par-

tido assinala que uma 

das causas por detrás da 

guerra em Cabo Delga-

do pode ser o narcotrá-

fico, frisando que a pro-

víncia é uma das rotas de 

droga em trânsito para 

várias partes do mundo. 

Na nota de imprensa, o ND 

defende que os moçambicanos 

devem exigir a responsabiliza-

ção ou retirar do poder o par-

tido que governa o país, dada a 

inércia nesse assunto. 

O ND faz menção a um vídeo, 

da emissora televisiva e-NCA, 

que aponta Moçambique, Áfri-

ca do Sul e Brasil como rotas do 

narcotráfico. 

Os relatos do vídeo, segundo 

aquele movimento político, fa-

zem notar que há destacados 

membros do partido Frelimo 

que podem estar por detrás daquele 

negócio juntamente com os trafi-

cantes. 

Alerta ainda para a possibilidade de 

a violência armada em Cabo Del-

gado estar ligada ao narcotráfico, 

apontando a anterior ocupação do 

aeródromo e do porto de Mocím-

boa da Praia, por grupos armados, 

como parte da tentativa de controlo 

do território das rotas de droga.

“Moçambique tem-se tornado no 

pior Estado do mundo, graças a 

uma classe de políticos corruptos 

e corruptíveis que se venderam ao 

crime organizado inter-

nacional”, lê-se no texto.

O ND fez um levanta-

mento de vários casos 

de apreensões de drogas 

no país, cujos mentores 

não são alegadamente 

revelados pela justiça 

moçambicana.

A situação sugere a exis-

tência de um sindicato 

altamente enraizado em 

Moçambique, observa o 

movimento. 

Destacou que estas ac-

ções acontecem sob o 
suposto olhar cúmplice 
do governo da Frelimo. 
O ND questiona a ale-
gada inércia do executi-
vo no combate ao tráfico 

de drogas. 
“Não há razões bastantes para 
que estejamos sujeitos a con-
viver com barões do tráfico de 
droga, tão pouco precisamos 
que a juventude seja infestada 
de psicóticos, potencialmen-
te nocivos à vida dos nossos 
concidadãos”, refere a nota de 
imprensa. 
O povo deve unir-se para der-
rubar e responsabilizar todos 
aqueles que, ao lado do go-
verno, encontram protecção e 

abrigo para viverem do narco-

tráfico.    

ND acusa Frelimo de cumplicidade

ANC em apuros nas municipais

Salomão Muchanga, líder do ND

Coligações abertas: o chefe de campanha do ANC, Fikile Mbalula, secretária-geral adjunta Jessie Duarte e o tesoureiro Paul 
Mashatile. (Delwyn Verasamy / M & G)
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Estados do Sul global e sociedade civil mantêm o 
momentum para regular as corporações transnacionais 
na legislação internacional de direitos humanos

2 Novembro 2021, Genebra

De 25 a 29 de outubro, os Estados-Membro das Nações 
Unidas prosseguiram com as negociações para a elaboração 
de um instrumento internacional legalmente vinculativo (LBI, 
na sigla em inglês) para regular, na legislação internacional 
dos direitos humanos, as actividades das corporações 
transnacionais (CTNs), incluindo todos as empresas ao 
longo das suas cadeias globais de produção. Este processo 
histórico celebrou a sua sétima sessão do Grupo de Trabalho 
Intergovernamental de Composição Aberta (OEIGWG, 
na sigla em inglês), organizado pelo Conselho de Direitos 
Humanos no Palais des Nations em Genebra. 

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle 
Bachelet, abriu a sessão defendendo que o mundo está a 
testemunhar um “crescente consenso sobre a necessidade 
de normas vinculativas sobre empresas e direitos humanos”. 

As negociações em torno do Tratado Vinculativo da ONU - 
como é comumente conhecido - deram um salto qualitativo 
com a nova metodologia adoptada para esta sessão, que 
trouxe transparência e incentivou os Estados a posicionarem-

total de 69 Estados participou na sessão, ao longo de toda a 
semana. Mais importante ainda, alguns conteúdos principais e 
indispensáveis foram reintroduzidos e defendidos por alguns 
Estados, de acordo com o mandato da Resolução 26/9, com 
vista a preencher as lacunas do direito internacional dos 
direitos humanos que permitem a impunidade das empresas 
transnacionais. Entre outros, notamos a positiva e construtiva 
participação da África do Sul, Egipto, Palestina, Camarões, 
Namíbia, Panamá e Cuba. 

A este respeito, Julia Garcia, do Movimento de Pessoas 
Atingidas por Barragens (MAB) e coordenadora da 
Campanha Global
facto de que muitos Estados estão a negociar obrigações 
legais directas e claras para as empresas transnacionais e 
outras empresas com actividades transnacionais, superando 
as limitações normativas a nível nacional, que contribuem 
para a impunidade. Queremos destacar a importância das 
propostas que têm defendido a primazia dos direitos humanos 
sobre os direitos das empresas em toda a cadeia produtiva 
global”. 

Como todos os anos, foi fundamental o papel da sociedade 
civil, defendendo a continuidade deste processo e fornecendo 
análises detalhadas, argumentos fortes e propostas de 
conteúdo muito concretas. A Campanha Global para 
Reivindicar a Soberania dos Povos, Desmantelar o Poder 
Corporativo e Acabar com a Impunidade (Campanha Global), 
representando 260 milhões de pessoas globalmente afectadas 
por corporações transnacionais, participou directamente 
nas negociações, retomando parcialmente a presença física 
que no ano passado não foi possível devido à pandemia do 
COVID-19. 

“Acesso às vias de recursos, a reparações e à justiça têm se 
tornado uma luta intergeneracional repleta de obstáculos”, 
declarou Joseph Purugganan, da organização Focus on 
the Global South e da Asian Task Force on the Binding 
Treaty. Continuou defendendo que “face às assimetrias de 
poder que predominam na maioria dos países, a protecção 
dos indivíduos e comunidades afectadas, através da criação 
de mecanismos fortes de acesso à justiça e a reparações, 
deve ser uma prioridade neste processo”.

Hugo Barretto, assessor da Confederação Sindical das 
Américas (TUCA), reiterou que a Campanha Global defende 

COMUNICADO DE IMPRENSA
de direitos humanos para empresas transnacionais e as 
demais empresas nas suas cadeias globais de produção, 
que são em grande parte responsáveis pela crise climática 
e da biodiversidade, pela exploração do trabalhador, e pelos 
actuais níveis de desigualdade sem precedentes. A conduta 
reprovável destas empresas põe em risco o futuro da 
humanidade e do planeta. ” 

Raffaele Morgantini do CETIM explicou “Alguns Estados 
ocidentais e representantes de empresas defenderam 
repetidamente a relevância dos actuais quadros voluntárias, 

Tratado Vinculativo, como parte de uma estratégia liderada 
pelos EUA para enfraquecer o processo e promover caminhos 
alternativos e fúteis. No entanto, a necessidade de dar um 

as lacunas jurídicas que ainda existem a nível internacional 
foi sentida de forma preponderante durante toda a semana. 
Vale destacar também que vários Estados reconheceram a 
importância da participação da sociedade civil e o valor das 
nossas propostas.” 

No entanto, existem algumas preocupações sobre o risco 
de perda de transparência do processo. Erika Mendes, 
da Justiça Ambiental / Amigos da Terra Moçambique 

do processo de negociações, que irá avançar no formato 
do denominado ‘Grupo de Amigos do Presidente’ durante o 
período entre sessões. É importante que a nova metodologia 
de negociação entre Estados garanta a participação da 
sociedade civil, e que a voz das comunidades afectadas 
seja ouvida e considerada. Ao mesmo tempo, apelamos ao 
Presidente do OEIGWG e aos Estados para que protejam o 

que, em vez de defender os direitos humanos, fazem lobby 
pela protecção dos seus próprios interesses económicos”.

Fernanda Melchionna, deputada federal do Congresso 
Nacional Brasileiro e membro da Rede Global 
Interparlamentar (GIN) em apoio ao Tratado Vinculativo 

poder das transnacionais e coloque os direitos humanos 
e ambientais acima do poder corporativo é uma luta 
estratégica e fundamental para o mundo. O papel que 
cumpriu a Campanha Global, de articulação e mobilização 
para não deixar que países retirassem a essência do texto, 
é a demonstração de que a sociedade civil, as populações 
atingidas e os movimentos sociais têm um contributo 
fundamental para este processo.”

A Campanha Global continuará com o seu compromisso 

ambição da Resolução 26/9. Para tal, mobilizamo-nos a nível 
nacional para garantir que os nossos governos participem 
activamente nas negociações, representando as necessidades 
e aspirações dos povos de cada país. 
NOTA PARA EDITORES
Para mais informações ou para organizar entrevistas, 

Sol Trumbo Vila
Julia García,
stopcorporateimpunity.org
Erika Mendes,
A Campanha Global para Reivindicar a Soberania dos Povos, 
Desmantelar o Poder Corporativo e Acabar com a Impunidade 
(Campanha Global) é uma rede de mais de 250 Movimentos 
Sociais, organizações da sociedade civil (OSCs), sindicatos 
e comunidades afetadas pelas atividades das empresas 
transnacionais (TNCs), representando 260 milhões de pessoas 
em todo o mundo. g
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Preços de combustíveis preocupam sectores económicos 
A 

revisão em alta de preços de 
combustíveis tem motiva-
do preocupação, protestos e 
alertas nos diversos sectores 

económicos, com alguns actores a ar-

gumentarem que, sem uma interven-

ção do Estado, o impacto será enorme 

e demolidor. Efectivamente, ainda não 

foram contabilizadas três semanas des-

de que o governo decidiu mexer com 

os preços dos combustíveis e alguns 

sectores já falam de insustentabilida-

de e apelam para o reajuste em alta de 

alguns produtos para acompanhar o 

ritmo dos combustíveis. 

Até ao momento, há uma grande pres-
são para o reajustamento de tarifas de 
transportes e dos principais produtos 
básicos.
Por se considerar que os preços de 
combustíveis vão continuar a aumentar 
no mercado internacional e pelo facto 
de o país depender de importações, es-
pecialistas observam que o impacto do 
reajuste deste produto vai continuar e a 
dar golpes na economia.
Explicam que muitos sectores serão 
afectados, porque, em primeira ins-
tância, as empresas necessitam de 
combustíveis para funcionarem, o que 
impacta nos custos de operacionaliza-
ção. Em segundo plano, o reajuste vai 
afectar o custo dos transportes, o que 
equivale, consequentemente, a consi-
derar que os preços dos produtos tam-
bém vão ser agravados. 
Explicam que esta questão vai se mes-
clar com o facto de se estar a aproximar 
da quadra festiva, que, por “tradição”, 
regista agravamentos nos preços dos 
produtos de primeira necessidade. 
Apesar de o Ministro das Finanças, 
Adriano Maleiane, ter dito que o 

Marrengula, economista e docente 
universitário, o reajuste em alta de pre-
ços de combustíveis faz soar alarmes 
para os dias que se avizinham, prin-
cipalmente, na questão dos preços dos 
produtos de primeira necessidade.
Isso porque, explicou, o efeito imedia-
to que se verifica em função do reajuste 
dos preços de combustíveis recai sobre 
os custos do transporte. 
“O preço do combustível, como in-
sumo, quando se reajusta acaba obri-
gando a que se reajustem quase todos 
os outros preços. Sobe o preço do 
combustível e, em princípio, sobe a 
tarifa do transporte. Se sobe a tarifa 
do transporte, todos os outros bens so-
frem agravamento, porque precisam de 
transporte”, explicou. 
Marrengula prosseguiu assinala-
do que: “outros sectores são aqueles 
que usam muito o combustível como 

em vigor a nível doméstico.  É um mo-
mento muito curto até o aparecimento 
de impactos”, sentenciou. 
Marrengula explicou ainda que o rea-
juste em alta de preços de combustíveis 
ocorre por conta do desconfinamento, 
que se está a verificar em alguns países 
do mundo. 
“Durante algum tempo, o preço do 
combustível a nível internacional este-
ve em queda, em resultado das medi-
das de confinamento. A economia não 
estava no seu melhor estado. Então, 
o que veio a seguir foi o processo de 
desconfinamento, em que as fábricas 
começam a operar, aumenta a circula-
ção de pessoas e de bens, e aí o que se 
pode ter como consequência é o ajus-
tamento do preço. As pessoas estão a 
circular mais, a procura aumentou e 
então o preço tem efectivamente que 
ser ajustado. Este é o primeiro efeito”, 
sustentou. 
Mas, também, continuou, pelo fac-
to de se ter uma fraca capacidade de 
amortecimento dos diversos choques 
oriundos do mercado internacional, o 
país acaba se vendo encurralado e obri-
gado a reajustar o preço.

“Subsidiar os mais frágeis”
Para refrear um impacto mais devas-
tador sobre o poder de compra do ci-
dadão, a fonte explica que a solução 
poderia passar por proteger os grupos 
menos providos, de modo que consi-
gam fazer face ao momento difícil em 
que o país se encontra. 
“Noutras sociedades organizadas co-
meçam as discussões dos sindicatos 
para que se resolva por meio dos salá-
rios, mas para o nosso caso, a questão 
dos salários não é um canal a conside-
rar a curto prazo, talvez um ou dois 
anos depois, se o ajustamento do preço 
persistir”, disse. 
“O esforço que é preciso ser feito é, em 
princípio, proteger as famílias que po-
dem ficar profundamente prejudicadas 
por uma situação de ajustamento do 
preço dos produtos. Todos precisam 
de subsídio, vivemos num ambiente 
de pobreza generalizada, mas pode 
não ser sustentável do ponto de vista 
do próprio orçamento fazer um subsí-
dio generalizado, mas, pode ser que se 
consiga formas de proteger os grupos 
sociais de rendimento baixo” apontou. 
Marrengula disse que ante essas di-
nâmicas internacionais, o governo só 
tem duas alternativas para responder 
a questão: subsidiar de forma genera-
lizada e tentar encontrar recursos em 
“outras partes do orçamento ou então 
deixar que o efeito externo se transmi-
ta ao nível local”.
O economista sublinha ainda haver 
necessidade de se clarificar se o rea-
juste de preços do combustíveis vai ser 
permanente ou transitório. 
“Eu penso que o governo vai ter que 
encontrar uma forma de reprimir os 
preços, evitar que se ajuste de forma 
persistente. Toda a política económica 
anda receosa, o ambiente político não 
favorece muito e a falta de subsídio não 
penso que seja uma medida a ter em 
conta”, disse. 
Por outro lado, o Centro de Integridade 
Publica (CIP) entende haver necessi-
dade de se impor medidas que contor-
nem o actual cenário. 
“O aumento de preço de combustível 
tem implicações directas no aumento 
de preço de diversos bens e serviços, 
principalmente, no sector de transpor-
tes onde cerca de 60% da estrutura dos 

custos corresponde aos combustíveis. 
Tendo em conta que Moçambique não 
possui mecanismos para influenciar o 
preço internacional do petróleo, asso-
ciado ao facto de o país encontrar-se 
numa fase de recuperação económica 
devido à retoma da actividade econó-
mica pós-covid-19, é urgente a defini-
ção de um plano de acção e de incen-
tivos que possa reduzir os impactos da 
subida de preços de combustíveis para 
o cidadão”, sugere aquela organização 
da sociedade civil.

“Impacto negativo no preço 
dos produtos”
Quem também argumenta que o im-
pacto de reajuste de preços de com-
bustíveis é negativo para a economia é 
Sudecar Novela, o eterno presidente da 
Associação dos micro-importadores 
transfronteiriços, vulgo “mukheristas”.
Explicou que o reajuste em alta de pre-
ços do combustíveis afecta a questão 
do custo dos transportes das mercado-
rias, o que coloca o pequeno importa-
dor numa situação desconfortável e de 
redução de lucros. 
Deste modo, continuou, obriga a que 
sejam reajustados também os preços 
dos produtos, de forma que se man-
tenha o equilíbrio entre os custos de 
transporte e a sustentabilidade do 
negócio. 
Mesmo sem avançar com números, a 
fonte referiu que o impacto no preço 
dos principais produtos de primeira 
necessidade verifica-se desde a anterior 
semana. Mas, elucidou, ele vai se notar 
com mais clareza nos próximos dias. 
A fonte referiu que “se continuarmos 
a ver o aumento de preços de combus-
tíveis, continuaremos a ver o aumento 
dos produtos, não só de primeira ne-
cessidade mais de todos eles”. 
No seu entendimento, o executivo 
deve buscar alternativas capazes de 
evitar cenários dramáticos, em que o 
poder de compra do cidadão comum é 
inexistente. 
Não podemos nos encontrar numa 
situação em que “as pessoas que-
rem comprar frango mas não podem 

comprar, querem comprar um kg de 
açúcar, mas não podem comprar, isso é 
mau ao consumidor”, explicou. 
Numa ronda pelo principal merca-
do grossita da província de Maputo, 
Zimpeto, o SAVANA constatou haver 
uma disparidade nos preços de produ-
tos de primeira necessidade. Enquanto 
alguns produtos mantem-se estáveis, 
outros tendem a sofrer um agravamen-
to, principalmente, os nacionais. 
O destaque vai para produtos como to-
mate e óleo de cozinha. 
Paulo Mateus, comerciante de diver-
sos produtos, até há bem pouco tempo, 
vendia cinco litros de óleo por 500 ou 
550 meticais no máximo, dependen-
do da marca, mas, até esta terça-feira 
o preço praticado para este produto 
fixava-se em 600 meticais. 
A fonte explicou que os principais pro-
dutos que estão a sofrer o agravamen-
to são os nacionais. Todavia, a fonte 
não sabe explicar a causa que origina 
o agravamento. Apenas sabe dizer que 
tal deve-se ao facto de os custos de 
aquisição a grosso terem aumentado. 
“A batata e cebola da África do Sul 
ainda não subiram, mas, todos produ-
tos nacionais estão a subir, a única coi-
sa que não subiu ainda é o açúcar, que 
continuamos a vender a 76 meticais. 
Mas o óleo, o tomate, a cebola daqui 
estão a subir. A batata antes custava 
330 e agora 360-370, por exemplo”, 
rematou. 

“Aviso dos transportadores”
De acordo com Adriano Munguambe, 
vendedor no mercado grossista, os 
transportadores responsáveis por fazer 
o escoamento de produtos da África do 
Sul para Moçambique informaram aos 
“mukheristas” que os custos de trans-
porte precisam ser revistos. 
Por isso, garante, haverá necessida-
de de fazer um agravamento consi-
derável no preço dos produtos por si 
comercializados. 
Explicou que pelo facto deste reajuste 
não ter sido efectivado, ainda não alte-
rou o preço dos produtos que comer-
cializa (Batata, tomate, cebola), mas 
será incontornável nos próximos dias. 
Para os produtos oriundos da África, 
a fonte explicou que os pequenos im-
portadores pagam entre 13 a 18 mil 
meticais, por 10 toneladas, e até 25 mil 
meticais por produtos de até 16 mil 
toneladas. 
E para pontos como Moamba, na pro-
víncia de Maputo, o preço varia de 8 
a 9 mil meticais. Deste modo, referiu, 
mesmo sem saber em que proporções 
deverá ocorrer, aguarda o agravamento 
dos custos de transporte e prepara-se 
também para actualizar o preço dos 
produtos por si comercializados. 

Reajuste da tarifa dos 
transportes de passageiros 
Por outro lado, em virtude do aumento 
de preços de combustíveis, em alguns 
pontos do país, os transportadores 
rodoviários pretendem, nos próximos 
dias, reajustar em alta a tarifa de trans-
porte de passageiros. Os operadores 
entendem que a subida de preços de 
combustíveis veio agravar a difícil si-
tuação em que estes se encontram e 
que urge, então, um reajuste, como 
medida necessária para salvar o seu 
negócio. 
A manifestação foi feita, na anterior se-
gunda-feira, na cidade da Matola, pelo 
presidente da Federação Moçambicana 
das Associações dos Transportadores 
Rodoviários (FEMATRO), Castigo 
Nhamane. 
A fonte explicou que o negócio 

tornou-se insustentável e não há mais 
condições para continuar operar. 
A subida de preços de combustíveis, de 
acordo com Nhamane, chega numa al-
tura em que os transportadores se en-
contram “numa guerra” com Ministério 
dos Transportes e Comunicações para 
o reajuste da tarifa. 
A fonte explicou que em 2020 foi en-
viada uma carta àquela instituição que 
tutela o sector, no entanto, não se ob-
teve resposta. Conforme argumenta a 
fonte, a expectativa era que a entidade 
propusesse uma alternativa que favo-
recesse o sector. Mas, com o silêncio 
da entidade, e com a cada vez eviden-
te insustentabilidade do negócio, pelo 
que explica, não há alternativas senão 
optar pelo reajuste da tarifa. Segundo 
eles, a tarifa não é actualizada há cinco 
anos.
No entanto, mesmo após insistências 
do SAVANA, Nhamane não aceitou 
detalhar em que proporções seria feito 
o reajuste da tarifa. 
A fonte explicou que a FEMATRO 
está expectante por uma reação 
do Ministério dos Transportes e 
Comunicações nos próximos dias. 
Refere que se não houver uma respos-
ta, aí sim, vai se avançar para o rea-
juste, a partir do primeiro dia do mês 
de Novembro. Todavia, até o final 
desta semana, a medida ainda havia se 
concretizado.
“Os operadores não têm capacidade. 
Continuando nessas condições é difí-
cil. Os operadores não vão fazer mi-
lagres para comprar os combustíveis”, 
lamentou. 
Este cenário, insistiu, é porque os 
transportadores se sentem abandona-
dos pelo governo. Entendem que o seu 
negócio não está a ter o devido acom-
panhamento, num contexto em que os 
custos do combustível, manutenção de 
viaturas, estão a deixar o negócio de 
rastos. 
“Não estamos a receber o subsídio. 
Não estamos a dizer que queremos 
apenas o dinheiro. Não queremos di-
nheiro. Há muitas formas de subsidiar. 
Como sabe, o preço do combustível 
contém taxas e pode-se muito bem 

retirar algumas taxas para os transpor-
tadores como também pode-se iden-
tificar algumas bombas que ofereçam 
preços acessíveis aos operadores” ex-
plicou Nhamane. 
Por outro lado, para além dos trans-
portadores, a situação está também 
a causar um desconforto no cidadão 
comum, que se vê forçado a pegar na 
calculadora e fazer os ajustes nas des-
pesas mensais. 
“Nós sabemos que em Moçambique os 
salários não são condignos. E um me-
tical muda tudo. Onde eu gastava mil, 
gasto 1500 Mt”, lamentou Joaquim 
Muchanga. 
A fonte explicou que reside no 
bairro Santa Isabel, no distrito de 
Marracuene, mas “trabalho na cida-
de. Em cada três semanas punha “full 
tanque” (encher o tanque da viatura), 
com 2500 meticais, mas agora tenho 
que voltar a fazer as contas” desabafou, 
acrescentando que haverá necessidade 
de fazer algumas alterações tendo em 
conta a existência doutras despesas. 

Impacto no volume de 
importações 
Moçambique importa anualmente 
1.500 mil toneladas em combustíveis 
de diferentes tipos, com maior enfo-
que para o gasóleo, jet, gasolina e gás 
de cozinha. 
De acordo com dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), nos 
primeiros três meses do ano, a im-
portação da gasolina e gasóleo redu-
ziu em cerca de 21,39% e 39,50%, em 
comparação com igual período do ano 
anterior. 
Em 2019, Moçambique gastou USD 
890 milhões para importar combus-
tíveis líquidos. Naquela altura, o país 
adquiriu 1.449 milhões de toneladas 
métricas de diferentes tipos. 
Uma das explicações existentes na 
compreensão do reajuste em alta de 
preços de combustíveis tem que ver 
com o facto de ter havido pouco in-
vestimento na produção do petróleo, 
resultando numa produção que está 
desnivelada negativamente ante a 
procura. 
Não obstante, a Importadora 
Moçambicana de Petróleos 
(IMOPETRO) diz ser prematuro ava-
liar o impacto que este reajuste vai cau-
sar, sobretudo, no volume de importa-
ções, num contexto em que há indícios 
de os preços continuarem a aumentar.
“Não sei, é uma pergunta que prova-
velmente não tenho resposta para ela. 
Talvez seja cedo e também depende 
de muitas coisas” disse João Macanja, 
director-geral da IMOPETRO. 
A fonte explicou que com o decorrer 
do tempo, poderá, provavelmente, ha-
ver uma compreensão, mas, sublinhou, 
mesmo sem detalhar, “isso depende de 
vários aspectos”. 
João Macanja começou por explicar 
como ocorre o processo de impor-
tações no país. A fonte referiu que o 
país não tem um mercado específi-
co em que recorre para aquisição dos 
combustíveis, porque o processo é feito 
mediante concursos nos quais busca-se 
uma facturação mais “simpática”. 
“Nós organizamos um concurso e sele-
cionamos o fornecedor. Agora, há uma 
regra no concurso, que tem a ver com 
a facturação apenas. Porque o mercado 
pode ir carregar nos Estados Unidos, 
na China, ou onde quiser. Mas, o que 
conta é que ele vai facturar aqueles 
produtos com base no mercado do 

golfo árabe, o mercado que apresenta 
os preços mais baixos para gasóleo e 
jet” explicou
“Como sabe, a gasolina é mais consu-
mida na Europa. O mercado para  a 
sua facturação é o europeu. Não signi-
fica que a gasolina que consumimos é 
carregada na Europa, estamos a dizer 
apenas o “pricing”, a facturação. Isso 
é o mesmo que uma pessoa negociar 
num contrato em que pretende com-
prar milho na África do Sul, mas ou-
tra vai fazer o preço de Malawi, por 
exemplo. Portanto, o milho vem da 
África do Sul, mas, o preço aplicado é 
de Malawi”, disse.
Deste modo, explicou, para a gasolina 
“é o mercado europeu porque é onde 
há mais gasolina e é mais barato e para 
o jet e o gasóleo é o golfo árabe”. 
Explicou que IMOPETRO impor-
ta aquelas que são as demandas das 
gasolineiras. Elas, continuou, é que 
dizem as quantidades que pretendem 
comercializar. 

O reajuste deve ocorrer 
todos os meses
De acordo com o secretário-geral 

da Associação Moçambicana dos 

Empresários Petrolíferos, Ricardo 

Cumbe, caso o reajuste de preços de 

combustíveis não fosse feito, corria-se 

o risco de agravar a difícil situação das 

empresas petrolíferas. 

A fonte explicou haver necessida-

de de os preços praticados no país 

acompanharem as dinâmicas do mer-

cado internacional, para que o negó-

cio não seja insustentável e repila o 

empresariado. 

Explica que em diversos momentos 

nos últimos meses houve necessidade 

de reajuste de preços de combustíveis 

e pelo facto de não ter havido mexidas, 

os danos já se fazem sentir no empre-

sariado petrolífero. 

Em consequência disso, disse, “sofre-

mos corrosões naquilo que são os ní-

veis de importações, porque os preços 

têm estado a variar no mercado inter-

nacional e aqui não temos estado a se-

guir a mesma direcção do mundo fora. 

Recentemente, a África do Sul voltou 

a ajustar os preços, e o reajuste já esta-

va acima daquilo que foi o ajustamento 

que tivemos aqui no país, estamos a 

falar de 18 rands/litro”.

“Desde Novembro de 2020, o preço 

estava estagnado, nunca havia sido 

ajustado. Mas, isso não espelha aqui-

lo que decorreu durante os últimos 12 

meses. O decreto 89/2019 determina 

os parâmetros, na base dos quais, o 

preço deve ser ajustado. Entretanto, 

esses parâmetros variaram tanto nos 

últimos 12 meses, em que havia condi-

ções, durante algum momento, para a 

redução e para o ajustamento em alta, 

pese embora quando era para ir para 

baixo, era em pequena escala, mas isso 

não chegou a se manifestar” explicou 

Cumbe. 

Caso o congelamento de preços tives-

se prevalecido a situação das empresas 

seria dramática, reforça. 

“A não ocorrer o que vai acontecer, as 

empresas petrolíferas é que vão sofrer 

aquilo que é o impacto negativo disso. 

Vão importar o combustível a um certo 

preço e a estrutura aqui não vai permi-

tir que se recuperem os investimentos. 

Em outras palavras, vamos incorrer em 

prejuízos”, disse.

A fonte clarificou ainda que o aumento 

anual “não está sustentado em nenhu-

ma legislação. A legislação sustenta 

que o ajustamento deve ocorrer men-

salmente, dependendo daquilo que são 

os factores. Os factores são o custo e o 

câmbio. Portanto, são 3% de variação 

do custo que permitem que a estru-

tura seja revista. Isso sempre ocorreu 

nos últimos 12 meses e, por alguma 

razão, que eu não posso descrever, a 

Autoridade Reguladora achou por 

bem não ajustar”.

Existem em Moçambique 30 em-

presas petrolíferas, incluindo a 

IMOPETRO, de acordo com da-

dos da Associação Moçambicana das 

Empresas Petrolíferas. 

Aumento abaixo das 
expectativas
Apesar de representar uma medida 
que está a merecer o dedo acusador 
de vários cidadãos do país, o Ministro 
da Economia e Finanças, Adriano 
Maleiane, explicou, na anterior sema-
na, na Assembleia da República, que o 
reajuste de preços de combustíveis está 
abaixo daquilo que era esperado. 
Na sessão em que o governo foi prestar 
informações aos deputados, Maleiane 

Por Elias Nhaca

reajuste está abaixo daquilo que as 

normas exigem, entende-se que algu-

mas medidas devem ser tomadas pelo 

governo, como, por exemplo, a dispo-

nibilização do subsídio ou a bonifica-

ção do preço para os transportadores 

como forma de manter o mercado está-

vel e não originar uma inflação que vai 

pesar sobre o consumidor. 

Por outro lado, a Associação 

Moçambicana das Empresas 

Petrolíferas considera que não havendo 

o reajuste do preço dos combustíveis, 

numa altura em que a tendência do 

mercado internacional assim impele, 

corre-se o risco de as empresas soma-

rem prejuízos e não suportarem mais o 

negócio, o que vai impactar negativa-

mente no volume de importações. 

“Dias difíceis se aproximam”
De acordo com Constantino 

insumo, o sector da agricultura, pesca, 
por exemplo. Uma parte da indústria 
deve usar o combustível e os seus de-
rivados como insumo e esses sectores 
acabam sofrendo o efeito como a pri-
meira leva e depois vão tendo a segun-
da leva do efeito por via do mecanismo 
do transporte”, enfatizou. 
Deste modo, entende ser coerente ha-
ver a percepção de os próximos dias se 
tornem difíceis para os diversos sec-
tores de actividade, com realce para o 
alimentício que depende de um con-
siderável volume de importações de 
produtos da África do Sul, para além, 
também, do facto de se obter os pro-
dutos internos em pontos geográficos 
consideravelmente distantes dos locais 
de comercialização. 
“Tenho a impressão de que os próxi-
mos tempos poderão ser duros do lado 
dos preços, sobretudo, agora que esta-
mos a nos aproximar da quadra festi-
va. Este ajustamento dos preços dos 
combustíveis acaba ficando associado e 
agravado também com o fortalecimen-
to do dólar”, precisou.  
“Como tudo esteve parado, a reaber-
tura cria problemas muito sérios de 
logística, como está a acontecer nos 
portos, um pouco por todo o mundo. 
Os portos estão congestionados e os 
preços de frete subiram. Então, o efei-
to disso, em princípio, são preços mais 
altos no mercado internacional e nós 
temos uma fraca capacidade de amor-
tecimento deste tipo de choques e não 
fazemos refinamento” elucidou. 
“Talvez a dimensão do mercado seja 
pequena para termos uma refinaria 
local, então, com essa fraca capaci-
dade de choques, sobretudo, choques 
ligados ao petróleo, choques ligados a 
cereais que a gente importa, nós sofre-
mos uma transmissão entre a mudança 
de preço no mercado exterior e o preço 

enfatizou que o preço da gasolina de-
veria estar fixado nos 75 meticais, ao 
invés de 69 meticais recentemente em 
vigor. 
O governante fundamentou referindo 
que a fórmula usada para determinar o 
reajuste tem em conta o preço do barril 
de crude e a taxa de câmbio do meti-
cal, e prevendo alterações sempre que 
as variações forem superiores a 3%. 
Explicou que o reajuste recentemente 
feito só não obedeceu a esses pressu-
postos porque o governo entende que 
as mexidas devem ser feitas de forma 
gradual, até que se esteja, uma vez 
mais, na fórmula acordada entre o exe-
cutivo e as gasolineiras. 
Ademais, Maleiane referiu que o rea-
juste em alta ocorre numa altura em 
que o sector vinha se ressentindo do 
impacto da pandemia da Covid-19 e 
do facto de não ter havido o reajuste 
há um ano. 
Explicou que todo combustível em 
Moçambique é importado e represen-
ta, em média, uma factura de USD 
850 milhões por ano. 
Aprofundando a explicação sobre a 
importância que o combustível tem 
para o país, Maleiane disse que, do 
universo de 1,3 mil milhões de produ-
tos tradicionais, à excepção dos mine-
rais e metais, que o país exporta, 66% 
dos ganhos obtidos é para comprar 
combustível. 

Adriano Maleiane – Ministro da 
Economia e Finanças 

Constantino Marengula – Economista e 
docente universitário

João Macanja – director-geral da 
IMOPETRO

Sudecar Novela – Presidente da Asso-
ciação dos Pequenos Importadores 

“Especialistas referem que o agravamento de preços de combustíveis vai agravar o custo de vida e sufocar o poder de compra dos cidadãos”.
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conhecimento a nível global para os países em vias de desenvolvimento. 

países pobres a reduzirem a pobreza, aumentarem o crescimento económico 

de última geração, o Grupo Banco Mundial procura constantemente melhorar 
a sua forma de funcionamento. As principais prioridades incluem a entrega 

que se refere ao desenvolvimento, e a melhoria do acesso à informação e 
aos dados referentes ao desenvolvimento.

CONTEXTO DA PROTEÇÃO SOCIAL E DA PRÁTICA LABORAL A NÍVEL 
GLOBAL

Num mundo repleto de riscos e potencialidades, as políticas e os programas 

emprego, a melhorarem a produtividade, a lidarem com os choques, a 

envelhecida.
Os programas de protecção social, entre os quais se incluem os programas 

Podem ter um impacto directo positivo sobre as famílias pobres, através 
do desenvolvimento do capital humano e do fortalecimento da sua inclusão 
produtiva.
Os empregos também são cruciais para reduzir a pobreza e promover a 
prosperidade. Todos os países, independentemente dos seus níveis de 

de oportunidades de emprego adequadas para os seus cidadãos.
O Banco Mundial apoia a implementação de programas de protecção 
social e emprego nos países em desenvolvimento, como parte fulcral da 

longo dos últimos anos, o seu envolvimento nas áreas da protecção social 
e do emprego.
A estratégia a 10 anos do Banco Mundial para a protecção social e 

implementação de sistemas harmonizados em matéria de protecção social 
e laboral. Concentra-se em tornar esses sistemas mais inclusivos para as 
pessoas vulneráveis e mais sintonizados no que se refere à capacitação 
dos indivíduos e à melhoria da produtividade do seu trabalho. A estratégia 
estabelece várias formas de aprofundar o envolvimento, a capacidade, o 
conhecimento e o impacto do Banco na protecção social e laboral.

área da concepção e implementação de políticas e programas de protecção 

esses sistemas em Moçambique.

CONTEXTO NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

desaceleraram a economia e, muito provavelmente, deterioraram a 
situação socioeconómica dos pobres. Em 2017, o país teve um crescimento 
de 3,7%, enquanto as estimativas referentes a 2018 mostram que, nesse 
ano, houve um abrandamento do crescimento económico do país, que terá 

moçambicanas, pelo aumento dos níveis da dívida e pela desvalorização 
da moeda de Moçambique, a par da subida dos preços dos alimentos 

Nas últimas décadas, Moçambique tem vindo a apresentar uma redução 
sustentada da pobreza, que passou de 68% em 1997 para 48,4% em 2015. 

Termos de Referência
Coordenação de Doadores e Parceiros na Área da Protecção Social 

Consultor a Curto Prazo

No entanto, a pobreza absoluta e a desigualdade continuam a aumentar. 

Moçambique continua a ser um dos países com maiores níveis de desigualdade 

Gini de 0,47 para 0,56 entre 2009 e 2015. No mesmo sentido, o consumo anual 
do quintil superior de rendimentos aumentou 7,5%, o que corresponde a uma 

na parte inferior da pirâmide de rendimentos. Esses desenvolvimentos, além 

pobreza, também podem ter efeitos adversos na segurança alimentar e no 
acesso a serviços sociais básicos, o que, por sua vez, pode afectar a evolução 
e os resultados no que se refere ao capital humano. Esse facto enfatiza a 

recuperação económica e a prosperidade dos mais pobres. 

ACTIVIDADES DE PROTECÇÃO SOCIAL DO BM EM MOÇAMBIQUE:

dos mesmos.
O desenvolvimento dos blocos de construção para a protecção social terá 
de ser acompanhado por um aumento da capacidade operacional a nível 
descentralizado e pelo reforço da coordenação e colaboração com os outros 
sectores fundamentais que contribuem para a protecção social, como o da 
saúde e o da educação, de forma que cada sector possa actuar com base 

da pobreza.
O apoio à protecção social prestado pelo Banco Mundial abrange a prestação 

prestação de apoio analítico, através da implementação do apoio à reforma 

Nos últimos 3 anos, o portefólio de protecção social do BM aumentou e o 
Banco Mundial passou a ser um dos principais parceiros de desenvolvimento 
no sector da protecção social em Moçambique. O Banco Mundial é um 

sociedade civil.
O apoio operacional concentra-se na criação dos blocos básicos para o 
desenvolvimento do sistema de protecção social em Moçambique, incluindo 
um sistema de segmentação, um sistema de registo único, um sistema 

intensiva de mão de obra, um programa de promoção do desenvolvimento 

concebido para dar resposta a choques e apoiar as famílias afectadas por 
incidentes negativos, quer estes se manifestem de forma lenta ou rápida. 

Moçambique, para que este possa operacionalizar as redes de segurança e 

relacionados com o desenvolvimento do capital social e humano, e com a 

através da disponibilização de alguns trabalhos analíticos relevantes. O 
trabalho analítico apoia a estratégia do Governo para reduzir a pobreza rural, 

DEVERES E RESPONSABILIDADES:
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Moçambique;

Orientar a preparação e entrega de planos de trabalho semestrais, de 

Orientar o desenvolvimento de outros materiais de divulgação 

país, com o apoio do Governo, entre a comunidade de doadores e 
outros parceiros de desenvolvimento, e também internamente, no 
próprio Banco, tanto ao nível da unidade de gestão do país como da 
sede. 

da própria equipa do BM, para apresentar relatórios regulares aos 
doadores e às partes interessadas; 

Coordenar e colaborar com os principais parceiros de desenvolvimento e 

pelos parceiros de desenvolvimento, evitar a duplicação de esforços 

sempre actualizada; 

contributos dos doadores e dos principais parceiros de desenvolvimento. 
Orientar a realização desta tarefa, nomeadamente, desempenhando 
a função de ponto de contacto com os doadores e com as partes 
interessadas; 

relativas à protecção social e laboral;

parceiros de desenvolvimento nas áreas relevantes para os programas 
do Banco Mundial em matéria de protecção social e laboral;

Prestar outros tipos de apoio técnico e operacional em certas áreas 

Prestação de apoio técnico no país e estabelecimento de contactos com 
as partes governamentais associadas à implementação das actividades 
em curso, ou de quaisquer actividades futuras apoiadas pelo BM, como 

Garantir/controlar a qualidade do trabalho analítico do CP; 

emergentes da implementação das redes de segurança em Moçambique, 

monetárias direccionadas para Moçambique; 

regulares entre as partes interessadas e o BM;
Contribuir para o desenvolvimento de negócios e para a preparação de 

Outros.

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO: 

relacionada;

do desenvolvimento, preferencialmente, nos sectores sociais de 
Moçambique, com destaque para a concepção e implementação 

com os doadores, com a sociedade civil e com outras partes 
interessadas;
Elevada capacidade de organização e coordenação, e capacidade 

ambiente de trabalho em equipa; 

de gestão de perspectivas e interesses diversos e, por vezes, 
concorrentes entre si, de forma a fazer com que as partes cheguem 
a um consenso duradouro;

divulgação;

trabalhos e estudos analíticos;
Capacidade de trabalhar com prazos apertados e múltiplos 

vezes, concorrentes entre si, de forma a fazer com que as partes 
cheguem a um consenso duradouro;

DURAÇÃO DO TRABALHO:
Os presentes TDRs referem-se a um trabalho de consultoria a 
curto prazo, a ser executado num período máximo de 150 dias, 
até 30 de Junho de 2022. Com base nas necessidades do negócio, na 
disponibilidade e no desempenho do contratado, o contrato poderá ser 

RESULTADOS PRÁTICOS:
e-mail com a equipa interna 

e com os parceiros

presente contrato.
Outros relatórios ou contributos analíticos, conforme acordado com a 

RELATÓRIOS E DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:
O local do posto de trabalho é a cidade de Maputo, com possíveis viagens 

dentro do país, de acordo com a política de viagens em vigor. 
O Consultor trabalhará sob a orientação e em colaboração com a equipa da 

RELATÓRIOS E DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:
O local do posto de trabalho é a cidade de Maputo, com possíveis viagens 

dentro do país, de acordo com a política de viagens em vigor. 
O Consultor trabalhará sob a orientação e em colaboração com a equipa da 

COMO APRESENTAR A CANDIDATURA:
As candidaturas serão analisadas continuamente. Agradecemos que 

; com 
; 

Edmundo Murrugarra 
Chimal . 

CANDIDATURAS ELECTRÓNICAS

devem apresentar uma candidatura online em www.worldbank.org/jobs 
em “Current Openings” Apply today
emprego > pesquisar o ReqID 12848 Keyword or 
ReqID”. Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
O Banco Mundial está empenhado em alcançar a diversidade de 
género, raça, nacionalidade, cultura e contexto educacional. As 

se.  

O prazo limite para a apresentação de candidaturas é 10 de 
Novembro de 2021.
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Cartoon
EDITORIAL
Na tenda das 
revelações: demagogia, 
fantasia e imprudência
Com o julgamento das dívidas ocultas ainda a meio, será prudente 

ter uma atitude mais reservada sobre o que é dito naquela tenda 

gigante, onde a fina flor da classe moçambicana de juristas vai exi-

bindo o seu cultuo do Direito, cada um procurando fazer valer a 

sua posição, tudo em nome da verdade, mas onde também esta, 

conforme as conveniências, por vezes é sacrificada.

Não passa despercebido, porém, que sejam quais tiverem sido as 

motivações para a conceptualização do projecto de protecção cos-

teira, todas as premissas e cálculos económicos sobre o mesmo fo-

ram feitos com um excesso de optimismo, atirando para a janela 

fora os princípios básicos do erro do lado do pessimismo.

Ouvimos, de viva voz, que em três anos, todos os projectos teriam 

sido pagos, e desde aí a produzir lucros. Um deles, o da MAM, 

precisava apenas de um ano para se pagar a si próprio. Se não tives-

se sido sabotado, dizem agora os seus promotores, poderia até ter 

sido escolhido para produzir a plataforma flutuante para o Projec-

to Coral Sul, actualmente em preparação nas águas profundas de 

Cabo Delgado. A Arábia Saudita, essa rica nação de petro-dólares, 

encomendaria as suas lanchas e outros activos marítimos Made in 
Mozambique.
Se isto não é fantasia, então é preciso encontrar outro significa-

do para o termo. Mas os cálculos estavam bons demais para serem 

verdadeiros. E isso, presumindo que tenha havido cálculos. Quan-

to mais explicações são dadas, torna-se cristalizada a ideia de um 

grupo de adultos, com a responsabilidade de garantir o bem-estar 

e a estabilidade de um país nas suas mãos, mas sem a mínima ideia 

sobre o que isso requer. Mais garantias, e cada vez mais garantias 

soberanas, sem se quer parar um minuto para se questionarem 

sobre o que aconteceria a dezenas de milhões de cidadãos, se por 

qualquer motivo, todos ou alguns dos seus pressupostos não se ma-

terializassem.

Houve conversas de cortesia com os dirigentes de algumas das 

empresas que se supunha que seriam clientes, mas nenhuma das 

partes quis se dar ao trabalho de elaborar compromissos firmes e 

legalmente vinculativos, para garantir que as conversas eram sobre 

assuntos sérios.

E agora surge a conversa fiada e demagógica do Ocidente que pro-

cura sabotar os esforços para o desenvolvimento de Moçambique, 

mesmo quando esse mesmo Ocidente é quem subscreve a factura 

para a sobrevivência da Nação. 

Também as explicações sobre a racionalidade de criação de três 

empresas gigantes, cada uma com um capital social de centenas 

de milhões de dólares, tudo realizado na forma de dívida, quan-

do uma única empresa poderia ter sido suficiente, também levanta 

questionamentos cujas respostas talvez terão de esperar pelo dia da 

sentença. Mesmo que as três empresas fossem pertinentes, gestores 

mais prudentes teriam optado pelo gradualismo, com a primeira 

empresa a pagar a sua dívida, depois a produzir lucros para expandir 

as suas operações. Já é questionável que os serviços de segurança 

do Estado usurpem as atribuições que são eminentemente da Ma-

rinha de Guerra, mas tentar transformar espiões em empresários 

pertence, realmente, ao mundo da fantasia. Houve tempos em que a 

SOCIMO era um pouco disso, mas dentro de um quadro lógico do 

financiamento de operações não cobertas pelo Orçamento Geral 

do Estado, e numa escala que a todos os níveis fazia sentido.

As dívidas não são ocultas, simplesmente não foram publicitadas, 

diz o maestro desta orquestra dissonante, sem se aperceber de que 

Moçambique já contraiu tantas outras dívidas que nunca foram pu-

blicitadas, mas que nem por isso foram chamadas de ocultas. 

Num sistema onde os governantes são sujeitos à prestação de con-

tas, e onde, na sua actuação, os serviços de segurança do Estado 

obedecem à lei e não se confundem elas próprias com a lei, este 

tipo de excessos poderia ter sido detectado e travado ainda na sua 

infância. E Moçambique não estaria tão empobrecido como está.

Milhões de olhos, uma 

só tenda. No interior, 

toneladas de papéis nas 

mesas; juízes e advoga-

dos com vestimentas pretas que 

lhes escondem os fatos cuidadosa-

mente escolhidos; duas faixas en-

carnadas, uma para cada uma, por 

cima das vestimentas pretas que 

as procuradoras vestem; no vácuo 

retangular que fica entre as mesas, 

uma dezena de pessoas que trajam 

uniformes de cor laranja; vários 

cabos eléctricos, câmaras e micro-

fones. Milhões de olhos, uma só 

tenda. 

Fora da tenda, o país, como sem-

pre, aquece mais que o interior 

de uma panela sentada em cima 

de um par de lenhas. Milhões de 

olhos, uma só tenda. Mais uma 

vez andamos a brincar de faz con-

tas e assim o país avança. Milhões 

de olhos, uma só tenda e mais um 

cidadão é empurrado para dentro 

de um carro contra a sua vontade. 

Sinceramente, um médico raptado 

em Maputo.

O céu cinzento nesta tarde de 

domingo em que os meus olhos 

tremelicam. Pouca luz em Lisboa 

e os meus olhinhos secos a arde-

rem como uma ferida a tomar um 

banho de álcool. Sinceramente, 

pouca luz na cidade, mas os olhos 

abertos e os aviões que desfilam 

no céu sempre a lembrarem-me 

o caminho para Moçambique. 

Por mais longe que seja, nunca se 

esquece o caminho de casa. Esta-

mos distantes de casa, mas o país 

sempre a galgar-nos as escadas da 

memória. Por mais longe que se 

esteja, nunca se consegue ignorar 

o que acontece em casa.  

Muita violência e muito sangue 

derramado em Moçambique num 

curto espaço de tempo: 10 anos 

de guerra pela independência, 16 

anos de guerra horrenda nos anos 

a seguir à independência, tantos 

anos do dito conflito político-

-militar que só muda de caras, mas 

continua a espalhar horror e, ago-

ra, Cabo Delgado. Pelo meio disso, 

como se não bastasse, uma indús-

tria criminosa que, aos olhos im-

pávidos das autoridades, sequestra 

e assassina cidadãos à luz do dia. 

Desta vez, um médico e a música 

continua a mesma de há aproxi-

madamente cinco anos, quando 

esta indústria começou a operar 

no país:

 estamos a investigar. 

 Recentemente, o Estado pro-

vou-nos que quando quer fazer 

algo faz. Após aproximadamente 

quatro anos de muito terror em 

Cabo Delgado, o Estado assumiu 

a seriedade do conflito, aliou-se a 

forças internacionais e está a con-

seguir restaurar a paz; após aproxi-

madamente três anos de Mariano 

Nyongo aterrorizar o Centro do 

país, foi-lhe dado um ultimato 

e cinco dias depois o homem foi 

morto. Quando o Estado tenciona 

olhar para a problemática dos se-

questros e assassinatos? Quando o 

Estado tenciona restaurar a segu-

rança dos seus cidadãos e de todos 

que vivem em Moçambique?

Um Estado que nada faz para 

restaurar a segurança dos seus ci-

dadãos arrisca-se a ver a sua au-

toridade sequestrada e substituída 

pela barbárie e violência imposta 

pelos criminosos enquanto limpa 

o disco para voltar a tocar a mesma 

música:

“Estamos a investigar”.

 Ainda bem que o colírio ajuda os 

meus olhos a resistirem para que 

possa olhar para este papel e não 

deixar que o nosso silêncio seja a 

estufa onde cresce o medo e a in-

diferença de um país que merece 

enterrar a violência nas covas mais 

longínquas da sua memória colec-

tiva e individual. 

 O céu muito cinzento nesta tarde 

de domingo em que os olhos tre-

melicam. Por mais longe que seja, 

nunca se esquece o caminho para 

casa. Estamos distantes de casa, 

mas o país sempre a galgar-nos 

as escadas da memória. Por mais 

longe que se esteja, nunca se con-

segue ignorar o que acontece em 

casa e, juro palavra de honra, an-

damos a brincar de faz de contas. 

Um médico sequestrado. Milhões 

de olhos, uma só tenda. 

,

Milhões de olhos, uma só tenda: 
não deixem a autoridade do país ser 
sequestrada
Por Miguel Luís
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Justiça Ujaama como estética da existência
Na sua primeira aparição pú-

blica, depois do início do julga-

mento das dívidas (não mais) 

ocultas, o juiz Efigénio Baptista 

foi hosanado messiânicamen-

te, no sentido soteriológico do 

termo, como um pop star. A sua 

exaltação pelo nosso passivo (e 

não pacífico) povo não se devia à 

sua beleza, juventude ou corte de 

cabelo – apesar de ter-se torna-

do, à maneira de Andy Warhol, 

num ícone da pop art, em certos 

salões e/ou representações tea-

trais – mas à identificação popu-

lar do  acto de julgar de que ele 

estava investido, com a reposição 

da justiça. Volvidas algumas se-

manas, o mesmo juiz voltou a 

público mas desta vez os ramos 

de oliveira não se ergueram, nem 

se ouviram os aves dos morituri 
a saudar o ex-novo César. Não é 

uma coincidência que este iní-

cio de refracção ou pelo menos 

suspeita de alinhamento do juiz 

com uma nomenclatura não ju-

ridiciável apareça imediatamen-

te depois de ele ter sentencia-

do, apodíticamente, que Nyusi, 

Guebuza e Mondlane não fa-

riam parte do processo, porque 

o rastreio das suas contas não 

tinha evidenciado nenhum traço 

do dinheiro das dívidas ocultas. 

Da parte do povo não tinha ha-

vido nenhuma reação particular 

perante a escolha do código de 

1929 – visivelmente passado, 

mas não ultrapassado –, apenas 

alguns sussurros  de desaprova-

ção  à permissividade do juiz pe-

rante a manifesta má educação 

e arrogância de alguns réus, e 

compreensão – apesar da contes-

tação da ordem dos advogados 

– da pletórica  excomunhão do 

herético Chivale, culpado – aos 

olhos dos cânones da procura-

dora – do pecado do conflito de 

interesses e, talvez, para  o juiz, 

de cumplicidade no calote.

O mesmo Salomão, o grande juiz 

vetero-testamentário, aplaudido 

dias antes como imaculado de-

fensor do justo, tinha perdido o 

favor  da vox popoli,  não pela sua 

ciceriana fidelidade aos canonis  
jus,  mas porque o seu legalis-

mo e a sua casuística, parecendo 

encobrir, em nome de provas, 

certas eminências grisas,  apare-

cia – ou se revelava – cúmplice 

e, por isso mesmo, contrário à 

busca da Justiça que atormenta 

os moçambicanos. Este descon-

forto evidencia, in primis, a sabe-

doria (bom senso) do povo (que 

até Maquiavel reconhecia), mas 

também a discrepância, cienti-

ficamente reconhecida (Norbert 

Rouland, Antropologia Jurídica), 

entre o legal (cujos procedimen-

tos e leis resultam estranhos ao 

ethos das pessoas) e o justo, de 

um direito deslocado em relação 

ao nosso viver-em-comum.

Ndambi Guebuza pode reivindi-

car, como filho do ex-presidente, 

o direito legal de viajar (e fazer 

negociatas) à custa do erário pú-

blico; Nhangumele, por sua vez, 

poderá invocar o facto de ter fei-

to, como lobista, simplesmente o 

seu trabalho. Legalmente talvez 

não haja nada que os possa incri-

minar, mas, se o objectivo último 

do direito é a vida em sociedade, 

é aceitável e justo, que perante 

a pobreza ambiente, um indiví-

duo, porque filho de um suposto 

servidor público (presidente), se 

permita ou se dê luxos de uma 

star de Hollywood quando os 

seus concidadãos – que pagam 

os impostos – sucumbem na 

miséria? É aceitável e justo que 

um lobista (cujo mérito é saber, 

xiconhocamente, se infiltrar nos 

permeáveis corredores do po-

der) ganhe somas que distritos 

inteiros – habitados por muitos 

milhares de pessoas – não têm 

durante décadas? Pertencemos 

todos à mesma comunidade? 

As novas “realezas” e os seus 

“príncipes” sacrificam, no altar 

do individualismo, os valores da 

Igualdade e Fraternidade que a 

Revolução Francesa, in illo tem-
pore, tinha concomitantemente 

proclamado com a Liberdade. 

Tudo o que é permitido pela lei 

é legal, e só são ilegais as acções 

contrárias ao direito existente e 

estabelecido. É fácil, num pri-

meiro tempo, identificar o ilegal 

e o injusto. Porém, esta identi-

ficação é problemática e levanta 

problemas (Ronald Dworkin). É 

legal, por exemplo, que Moçam-

bique pague as dívidas ocultas, 

porque assim foi decidido pelo 

parlamento, sabendo que isso foi 

obra de changues e nhangume-

les (em conluio com máfias es-

trangeiras) para seu próprio be-

nefício? Essa legalidade é justa, é 

conforme ao ideal do direito? A 

universalidade supõe a igualda-

de dos indivíduos diante da lei, 

pressuposto fundamental para a 

justiça. É uma verdade à la pa-
lisse que alguns super cidadãos, 

são claramente “mais iguais do 

que outros” perante a lei. Aliás, 

esta desigualdade está escrita 

nos próprios textos legais, que 

aplicam um tratamento de favor 

para alguns, pela simples base 

de serem filhos de quem são, ou 

porque, supostamente, servem, 

exercendo uma função política. 

O exemplo disso são as imuni-

dades:  do presidente, dos parla-

mentares ou da necessidade de 

passar pelo conselho do Estado 

para ouvir o ex- presidente, o 

que levanta questões no interior 

mesmo da democracia represen-

tativa.  Isto falsifica também a 

política, porque alguns – ojms, 

omms,  mdms, renamos, socie-

dades civis e outras holdings 

– entram a fazer política, não 

porque têm algum interesse pela 

coisa pública, mas pelos privilé-

gios que a política e a pertença 

ao parlamento, por exemplo, lhes 

confere. A política tende, nesse 

sentido, a atirar os piores chan-

gues (caracteres), aqueles, cujos 

fins – como o Maquiavel do 

Príncipe – justificavam os meios. 

No caso do processo – e estra-

tégias demagógicas – em curso, 

isto põe-nos diante de um dile-

ma disjuntivo perigoso: a imuni-

dade (e os privilégios da função) 

– do cidadão Nyusi enquanto for 

presidente da República, e o pe-

rigo de ser constituído arguido, 

quando e se cessasse as funções 

magestáticas, pode alimentar 

tentações, humanamente com-

preensíveis, de se perpetuar, de-

fensivamente, no poder.

Uma lei pode ser injusta segundo 

dois critérios: a sua concepção ou 

a sua aplicação. Quando uma lei 

é injusta na sua concepção, isso 

põe em causa o poder legislati-

vo que promulga as leis; quando 

os deputados, em unanimidade, 

votam para eles próprios, salá-

rios exorbitantes, mordomias, 

carros de luxo, privilégios exces-

sivos, num país que nada num 

mar de miséria; nesse caso, o 

direito favorece abertamente um 

grupo social (parlamentares) em 

relação aos demais cidadãos, e 

a justiça torna-se um flatus vo-
cis. Uma lei justa cuja aplicação 

é injusta, põe em causa quer o 

poder judiciário – em relação ao 

desenrolamento do processo  e à 

ulterior proclamação da senten-

ça – quer o poder executivo – em 

relação ao  desenrolamento da 

investigação e no estabelecimen-

to e aplicação da pena determi-

nada pela sentença.  Rastrear 

simplesmente os vestígios con-

venientes do dinheiro e ignorar 

provas claras – que até provêm 

de outros tribunais como o de 

Nova York ou o de Londres – da 

implicação dos que eram política 

e moralmente mais responsáveis, 

vicia e anula o valor catártico do 

processo e a confiança do povo 

nas suas instituições, tanto as do 

governo como as da justiça.

As injustiças podem relevar da 

corrupção de leões, rosários ou 

outros moçacanistas quaisquer, 

de uma instituição ou do siste-

ma, o que não apela ao mesmo 

tipo de resposta da parte dos ci-

dadãos. Se só os Nhangumeles 

desta, ou de qualquer outra vida, 

ou uma gang de trapaceiros, in-

filtrados na segurança do Esta-

do,  favorece(m) ou promove(m) 

falcatruas, os critérios de justiça 

publicamente aceites não estão 

em causa. Mas, se a corrupção se 

torna sistémica e a gatunice e in-

justiça viram regra do funciona-

mento do Estado, então o cida-

dão não pode apelar a nenhuma 

autoridade para obter justiça e, 

por isso mesmo, legitima for-

mas violentas de reivindicação 

da justiça, ou até revoluções e/ou 

mudanças de sistema.

O changanismo, como o conhe-

cemos hoje, é um sistema que 

capturou o Estado (Mosca) do 

interior. Ele não compreende 

só os Nhangumelos desta vida 

mas é pilotado por super ho-

mens – que estão para além do 

bem e do mal (Nietzsche) – que 

não controlam só os sistemas 

paralelos, mas também os dife-

rentes poderes do Estado: o Par-

lamento, para votar a favor dos 

seus interesses, o judiciário, para 

não agir ou para agir de maneira 

tendenciosa e desvirtuar a justi-

ça. É em nome desta distinção, 

entre a injustiça dos ‘quaisquer’ e 

a injustiça sistémica que Rawls 

estima que a injustiça de uma lei 

não é uma razão suficiente para 

não lhe obedecer, mas  que é ne-

cessário julgar o sistema.

O que interessa ao filósofo, 

quando pensa no direito, não é a 

sua dimensão reguladora, mas os 

seus fundamentos e a  legitimi-

dade das leis que produz. Quan-

do fazemos regras, não fazemos 

nada mais, nada menos que 

criar os pressupostos que fazem 

com que todos possamos ter, no 

campo dos possíveis, as mesmas 

oportunidades, e no campo dos 

deveres, as mesmas obrigações. 

O essencial da Justiça não é a 

aplicação de regras, não é man-

ter os leões, ndambis e rosários 

nas cadeias (que depois temos 

de sustentar); não é só expulsar 

os promíscuos chivales dos tri-

bunais ou proteger os intocáveis 

chefes dos ‘comandos conjuntos’ 

e ‘operativos’. O essencial do fi-

losófico logos – do verbo grego 

legen, juntar – da Justiça é reco-

zer as relações, restabelecer con-

sensos, pegar em fios (grupos, 

tendências, fações) separados 

para tecer e fazer comunia (co-

munidade); converter os chitanes  
(metanóia), para que, em vez de 

criar divisões e conflitos, sejam 

transformados, harmonizados e 

participem a fazer Ujaama.  Se 

a Justiça caiu no descrédito e o 

julgamento da BO aparece como 

a segunda grande telenovela mo-

çambicana, digna de Netflix, não 

é, in primis,  o judiciário que está 

em causa, apesar dos seus muitos 

pecados (nem todos veniais). O 

que está em descrédito é o “chi-

valismo” sistémico da promiscui-

dade, em que os supostos garan-

tes da Lei – a partir dos escalões 

mais elevados do Estado – são 

os mentores e fautores das trans-

gressões e manipulações da lei. É 

o chivalismo promíscuo dos go-

vernantes que viola as regras do 

Estado de Direito, falsifica as re-

gras do viver-em-comum,   e põe 

em perigo um futuro consensual 

e de paz.

 A vida em comum exige um 

mínimo de consenso axiológico, 

em volta de um certo número 

de valores partilhados e sobre a 

necessidade de instituições, que 

permitam a criação de leis  e têm 

capacidade de as fazer respeitar, 

o que permite dar corpo à vida 

colectiva. Cícero falava da “con-
venientia consensuque naturae”, 
Habermas  sublinhava o “con-

sentir como forma de pensar 

juntos” e Bidima, na “Palabre”, 
afirma a primazia do consen-

so sobre a competição política.   

Sem consenso nas leis que regem 

o viver em comum e nas institui-

ções que fazem as leis, soçobra-

mos no conflito. 

Senhores Juízes, senhores Procu-

radores, senhores Deputados, se-

nhores Ministros: consenso não 

é  obediência a uma doutrina, a 

uma verdade ou a um partido, 

mas abertura a uma possível par-

ticipação de todos na elaboração 

de um pensamento partilhado 

sem o qual não há comunidade. 

O Direito em acto na BO es-

mera-se em tentar separar  as 

águas, o trigo do joio, o bem do 

mal. Este ‘juridismo’ fica aquém 

do telos filosófico da justiça. Re-
petita iuvant, e sem sexismo, a 

justiça pode ser representada por 

uma mulher. Não as minervas ou 

marianas que cortam, dividem, 

separam; mas uma costurei-

ra que pega em fios dispersos e 

com muita paciência e tenacida-

de junta-os, coze-os para criar 

um tecido – social – comum. 

Quanto mais fios usamos, mais 

sólido é o tecido e melhor nos 

ajuda a aguentar as metamorfo-

ses sociais (guerras, terrorismo e 

dívidas ocultas)  e as intempéries 

dos tempos (Idais e Kenneths). 

Quanto mais diversidades – de 

cores, de religiões, de credos – 

mais o embelezamos. 

As bem-aventuranças políticas 

residem na capacidade de mili-

tar contra o chivale-chivalismo 

(versão extremada do “Javali/

Javalismo”); ousar a tolerância, 

o diálogo e a cordialidade de 

construir o comum com os ou-

tros, todos os outros, para além 

das pertenças políticas, raciais 

ou de credos; é nisto  que consis-

te a costura ( Justiça), a estética 

(Ujaama) política da existência 

de uma nação.

Por Severino Ngoenha e Carlos Carvalho
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Se Lourenço Marques foi uma 

cidade pensada, podemos, en-

tão, dizer que Maputo circuns-

creveu-se a essa lógica sem, 

no entanto, capacitar-se em termos de 

continuidade. A parte pensada não dei-

xou de ser aquela que o habitante desta 

capital continua a considerar, de facto, 

como cidade. A organização espacial 

em quadrícula domina esse pensamento. 

Avenidas e ruas entrecruzam-se. Nesse 

tabuleiro de xadrez, os quarteirões são 

compostos pelas construções em altura. 

A evidência da cidade são assim os pré-

dios que se apertam, lembrando caixas 

de fósforos em várias posições. Caixas de 

fósforos por vezes duplicadas ou mesmo 

triplicadas. As pracetas, por seu turno, 

impõem-se no seu espaço de pertença 

a um conjunto maior. Porém, o conteú-

do dos quarteirões não se circunscreve 

apenas à parte edificada. Encontramos 

pessoas. Muito mais do que pessoas, en-

contramos a intersecção da física da cidade 

com as suas gentes. A crescente multietni-

cidade em combinação com a multirracia-

lidade produz, mas não esgota, a cultura da 

cidade. Ou seja, Maputo está a ser cada vez 

mais cidade por celebrar consistentemen-

te a diversidade étnico-linguística do país. 

A expressão “Moçambique não é Maputo” 

goza com “Maputo não é Moçambique”. É 

a lógica do espaço como fonte de poder. No 

fundo, Maputo é Maputo porque é cada vez 

mais Moçambique, é cada vez mais a região 

dos Grandes Lagos, é cada vez mais Nigé-

ria, enfim, é cada vez mais África, um pouco 

da Europa e Ásia. Maputo extravasou os 

limites pensados para Lourenço Marques 

como cidade europeia com alguma quota 

para os não europeus. 

Com o advento da independência, diversos 

factores contribuíram para a descontinui-

dade da materialização da lógica formal 

de Maputo como cidade pensada. Isto é, o 

défice em termos de recursos financeiros, 

humanos e materiais, associado ao factor 

político-militar traduzido pela busca de 

segurança na capital, obsoletaram a cidade 

pensada sob auspícios da lógica formal. Isso 

não impediu que a cidade crescesse sob uma 

nova lógica, agora mais presente – a lógica 

informal. A administração do Parque Imo-

biliário do Estado (APIE), subsidiada pelas 

Nacionalizações, ocorridas após a indepen-

dência, política, rendeu-se à forte pressão 

demográfica (e de segurança) no quadro dos 

ventos socialistas gerados por alta pressão da 

Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim 

criou espaço para uma melhor percepção de 

Moçambique como país na conjuntura in-

ternacional. Os altos níveis de pobreza aos 

quais os vários relatórios internacionais se 

referiam eram mais expressivos no avanço 

da ocupação do espaço maputense dentro 

da lógica informal. As continuidades e des-

continuidades do conflito político-militar 

eram acompanhadas por um relativo avan-

ço ou recuo na economia urbana, traduzi-

dos em mais bloco e cimento e menos 

caniço na periferia da capital. A cidade 

de cimento invadiu o subúrbio sem, no 

entanto, perder o seu espírito. Nesse 

avanço, uma nova insegurança surgiu: a 

inconformidade espacial com o aspecto 

legal. O Direito de Uso e Aproveita-

mento de Terra (DUAT) parece esperar 

pela lógica formal do planeamento terri-

torial, dizem uns, justificando a demora 

na sua atribuição ao cidadão. Não basta 

requerê-lo. Muito mais importante do 

que isso é o facto de o cidadão sentir-se 

forçado a desenvolver com disciplina de 

ferro na arte de saber esperar. A lógica 

formal teme, assim, acompanhar a lógi-

ca informal. As teorias que formatam as 

lógicas de gestão da cidade não intera-

gem com a “ordem” da lógica encontrada 

longe da geometria que exigem. Come-

morar Maputo é um imperativo intenso 

em Novembro.  

Maputo no diálogo de lógicas

Com a crise keynesiana, no passado 

século XX, que advogava um Estado 

interventivo na economia, sempre 

que fosse necessário, visando evitar 

a retracção económica e garantir o pleno 

emprego, os países socialistas de economias 

periféricas (e não só) abriram-se ao finan-

ciamento às suas economias e, consequente-

mente, ao sector da Educação. Isso pressu-

pôs que, entre as reformas feitas, no âmbito 

dos acordos com os Bretton Woods (FMI e 

BANCO MUNDIAL), o estado deixaria 

de financiar a Educação passando esta tarefa 

ao privado. O privado, por sua vez, passaria 

“implicitamente” a definir o que deve ou não 

ser leccionado. É aqui onde toda a “desgraça” 

começa. Perdeu-se o controlo total e com-

pleto sobre a gestão educativa sectorial, em 

benefício de um financiamento que colocou 

o país na actual alienação gravosa. 

Ganhou o neoliberalismo e o comunismo 

(embora não seja integralmente melhor) foi 

enterrado para sempre. Vale a pena lembrar 

que os ultraneoliberais são os capitalistas 

outrora criticados por Karl Marx e Antonio 

Gramsci, por terem fomentado um tipo de 

Educação que perpetua desigualdades de 

classes - formar a classe baixa para o fazer - 

apenas para servir o mercado (trabalhando) 

e formar a classe alta para o saber intelectual 

capaz de conferir liberdade intelectual (pen-

sar sem alienação) e gerir as classes perene-

mente subordinadas. 

Abro parenteses para frisar que, quanto a 

mim, a questão não reside no combate ao 

neoliberalismo, tão pouco advogo o retorno 

ao comunismo, mas defendo a restruturação 

dos pressupostos de ambos. Dito de outro 

modo, primo pelo hibridismo - a coabitação 

pacífica entre os valores vitais do comunis-

As manhas do neoliberalismo, a morbidade sindical 
dos professores e a alienação dos otários inocentes
Por Circle Langa*

mo e do neoliberalismo capazes de existir 

sem colisão a favor da humanização. Do que 

há na memória colectiva, alguns exemplos 

a ter em conta são dos países escandina-

vos. Tudo que seja inerente à humanização 

não colide. Por exemplo, se os dispositivos 

mediáticos como são os casos da Televisão, 

plataformas digitais, etc. são produtos do 

neoliberalismo, que se usem para libertar o 

indivíduo e não os ter como aparelhos ideo-

lógicos que alienam este indivíduo subal-

terno. Idem para as igrejas que não devem 

firmar-se por aparelhos ideológicos aliena-

tórios – mas este não é o âmago da minha 

questão – releguemos para outro momento 

e voltemos à minha negação sobre o tipo de 

Educação que perpetua desigualdades de 

classes - formar a classe baixa para o fazer 
- apenas para servir o mercado (trabalhando 

submissamente) e formar a classe alta para o 

saber capaz de conferir liberdade intelectual 

(pensar sem alienação e decidir por si sobre 

seu próprio destino) – algo que os habilita 

a gerir as classes perenemente subordinadas. 

Esta parte da desigualdade de classes é a que 

leva os nossos dirigentes conscientes e ca-

pazes, em Moçambique, a enviarem os seus 

filhos para estudar no exterior, em escolas 

cuja qualidade é inquestionável. O fazem 

para que os seus não sejam parte integrante 

da massa subalterna no futuro, porque têm 

consciência plena do paupérrimo sistema 

educativo alienatório – havendo, todavia, al-

guns raros excelentes exemplos de superação 

de ex-subalternos que se firmaram no melhor 

sentido. 

Relativamente aos professores, como refe-

ri acima, o comunismo morreu e ganhou 

o neoliberalismo. Isso significa que em to-

dos os quadrantes do mundo, a elevação do 

neoliberalismo veio matar os sindicatos dos 

professores e tantos outros. A morte de tais 

sindicatos pelo neoliberalismo não pressu-

põe extinção das instituições de defesa dos 

direitos das classes dos professores e outros 

profissionais. Elas continuam existindo, mas 

com as suas forças inactivas senão castradas. 

Aliás, quem financia tais sindicatos são os 

próprios neoliberais que exercem controlo 

sobre estes, no âmbito dos seus interesses 

em manter estagnados todos os organismos 

que agem em defesa dos interesses das clas-

ses mais desfavorecidas. Foi o que aconteceu 

com a ONP, SNJ, OTM e tantos outros que 

não foram extintos, existindo dentro de uma 

sonolência mórbida que os coloca na condi-

ção inerte.

Não fomos capazes de higienizar o espírito 

neoliberal que se abateu sobre o nosso país. 

As manhas do neoliberalismo conduziram-

-nos a um estágio mórbido na nossa Educa-

ção, quer em termos sindicais dos professo-

res, quer em sob ponto de vista de alienação 

dos educandos, empurrados a serem otários 
inocentes e permanentes escravos de um 

mercado cujos mentores e seguidores de-

votam-se para o manter, ignorando todas as 

insensibilidades contra a condição humana. 

Somos insensíveis e alheios à sorte do aluno 

e às preocupações do professor, quando co-

locamos este último a leccionar, por exem-

plo, uma disciplina prática sem laboratório 

e o cobramos resultados. Somos insensíveis 

aos professores pesquisadores, quando co-

bramos artigos científicos e afirmamos estar 

sem verba para financiar uma investigação, 

entretanto conseguimos colocar chamussas e 

castanhas por cima de uma mesa para en-

treter os estômagos dos gestores educativos 

numa reunião de rotina. Somos insensíveis 

ao aluno, quando o obrigamos a participar 

numa aula virtual, sujeita à avaliação, mesmo 

sabendo que o censo moçambicano 2017 

informa-nos que 52% têm acesso ao tele-

móvel em Moçambique e somente 7% têm 

acesso à internet, sendo 8.9% com acesso 

ao computador. Somos insensíveis, quando 

tomamos decisão de avançar com pacotes 

educativos aprovados, mesmo sabendo que 

as nossas utopias de formação colidem com 

estes números sobre a realidade do país. So-

mos insensíveis quando as grandes decisões 

tomadas não são em função dos resultados 

de investigação, mas apenas políticos. Somos 

coadjuvantes da qualidade educativa que os 

neoliberais “impõem” às massas subalternas.

Se, para os capitalistas, a Educação das mas-

sas deve ser de baixa qualidade e precisa for-

mar somente para o mercado, tais sindicatos 

não vão vincar porque o sistema educativo 

mundial pensado pela classe dominante é o 

de manter, através da própria Educação, a 

distinção entre essas duas classes (dominan-

te e dominada proletária). Portanto a ideia 

de cindicalizar o sector da Educação em 

Moçambique é boa, mas, para que não seja 

uma ideia romântica, precisamos estar bem 

cientes da magnitude do problema, de modo 

a estarmos melhor preparados (sem emoção) 

para jorrar muito sangue, porque o assunto 

é estrutural, sistemático e de dimensão uni-

versal. É por causa de tudo isto e mais algu-

ma coisa que tenho dito: “ser professor não 

é apenas uma profissão, é mais do que isso, é 

uma MISSÃO cuja meta revela quão árdua 

foi a trajetória”.

*Comunicólogo e Pedagogo

circlemz2@yahoo.com
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Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Dissemos, recente-

mente, que se enga-

nam os analistas des-

portivos e não só, que 

têm referido, amiúde, que os 

registos iniciais numa com-

petição não premeditam o 

futuro, pois muitos são os ca-

sos em que as equipas iniciam 

uma competição de forma no-

tável e bem conseguida, para 

ao longo do tempo mostrarem 

a sua pequenez. 

Outrossim, enganam-se, redon-

damente, aqueles que advogam 

que o primeiro milho é para os 

pardais, no sentido de que quem 

começa bem raramente termina 

bem. Com efeito, a Associação 

Black Bulls tratou de desmen-

tir este argumento, daí que, 

desde o início do Moçambola 

ato longojornadasmbola,alquer 

vivalma.lesmente omunidades- 

O caso do Distrito de Inhas-

soro, provincia motorizado” 

inclusive o roché ao passado 

quando sagrou-se campeão na-

cional, vinha demonstrado uma 

vontade, entrega, determinação 

e sentido de responsabilidade 

simplesmente de fazer inveja a 

qualquer vivalma.    

Na verdade, ao longo  das 25 

jornadas, a Associação Black 

Bulls demonstrou uma insa-

ciável necessidade de ganhar, 

razão pela qual foi distribuindo 

derrotas aos seus adversários, 

sendo que a uma jornada do fim 

da prova soma 57 pontos, con-

tra 50 do segundo classificado, 

o Ferroviário da Beira.  Mas há 

um nome que deve ser gravado 

com letras garrafais e que  é o 

rosto mais visível do triunfo da 

Associação Black Bull: Juneid 

Lalgy.

A Associação Black Bulls jun-

ta o útil ao agradável, pois, para 

além de ser das poucas colecti-

vidades que ainda apostam na 

formação de jogadores, num 

mercado que tende a ser de-

pendente de atletas vindos do 

exterior, está também a sur-

preender a todos na componen-

te infra-estruturas, facto que 

provoca inveja a alguns clubes 

com muitos anos de existência. 

Que o digam os moribundos 

Desportivo e Maxaquene, por 

exemplo, clubes históricos, que 

aos poucos vão perdendo o seu 

património.

Mas, se para uns, os bons resul-

tados conseguidos pela turma 

Quando a inteligência 
suplanta a astúcia!
Por Paulo Mubalo

de Tchumene (no Município da 

Matola) devem-se, em parte, à 

instabilidade, falta de confiança 

e de pragmatismo dos emble-

máticos e históricos candidatos 

ao título no país, para outros, a 

campanha vitoriosa da equipa é 

vista como a demonstração da 

ambição e vontade de se firmar 

no pódio do futebol nacional. 

E como fundamentam os sim-

patizantes da colectividade, 

os resultados conseguidos, até 

aqui, são fruto do trabalho 

notável que tem sido feito pelo 

clube, primeiro, por ter recru-

tado e reunido bons jogadores, 

e, segundo, por ter um projecto 

aceitável num contexto em que 

a seriedade e profissionalização 

dos clubes nacionais tendem a 

virar uma miragem. 

O projecto é promissor, quando 

se avalia a qualidade dos joga-

dores, até porque o mesmo está 

centrado nos jovens. A confir-

mação observa-se quando se 

nota que a média etária da equi-

pa principal encontra-se nos 22 

anos. 

O exemplo notável da qualidade 

dos jogadores é o avançado ni-

geriano, Ejaita, que já se cogita 

que adquira uma nacionalidade 

moçambicana para representar 

os “Mambas”. Este vai  mos-

trando a sua classe, marcando 

golos de todos os tipos e feitios, 

para o delírio do público, ac-

tualmente soma 17 golos, con-

tra 12 do Djei, do Ferroviário 

de Lichinga, e 11 de Dayo, do 

Ferroviário da Beira.

Aposta na formação
A Associação Black Bulls tem 

impressionado e desafiado os 

demais clubes, não apenas pe-

los resultados conseguidos, mas 

também pelos projectos que 

tem apresentado. Surpreenden-

tes, interessantes e bem delinea-

dos.

Para além de ter exibido um 

complexo desportivo, o clube 

tem demonstrado, na verdade, 

uma vocação na componente 

formação de jogadores, por si-

nal, um dos aspectos que têm 

sido tema de debate em vá-

rios quadrantes, especialmente 

depois de vários desaires dos 

“Mambas”. 

Como que a recordar o esta-

tuto do Grupo Desportivo de 

Maputo, de maior formador de 

jogadores, a Associação Black 

Bulls está a desencadear um 

projecto que tem em vista a 

formação de novos jogadores e 

que, inclusive, tem se reflectido 

ao nível das camadas inferiores 

da selecção nacional, não sendo 

de estranhar o seu grande con-

tributo na disponibilização de 

jogadores que estiveram na con-

quista do torneio da COSAFA, 

no anterior ano, pelos “Mam-

binhas”, uma vez  ter cedido o 

maior número de atletas. 

E não faltaram as más línguas, 

as quais viam na posição assu-

mida pelo seleccionador, Dário 

Monteiro, uma verdadeira 

aberração, tendo em conta que 

havia outros jogadores, na óp-

tica desses segmentos, que ti-

nham sido preteridos, provavel-

mente por jogarem em clubes 

de fora da capital do país. 

Ademais, na mesma senda, o 

clube tem organizado concur-

sos com o fim de avaliar crian-

ças nascidas entre os anos 2006 

e 2009, para ingressarem nas 

categorias de formação daquela 

associação desportiva. 

 Mas se é um facto incontro-

verso que a conquista do tí-

tulo é um dado que se reveste 

de significado especial, para os 

“touros”, uma vez terem logrado 

esse feito no primeiro ano em 

que participam no Moçambola, 

não deixa , também, de signi-

ficar um grande desafio, tendo 

em conta que, pela primeira vez, 

vão representar o país nas com-

ABB um caso para enaltecer!

Associação Black Bulls

Envelhecer bem
1- Não se meta na vida dos filhos.

2- Não interfira na educação dos netos.

3- Ame seu genro e nora, foi seu filho(a) quem fez a escolha.

4- Nunca tome partido ou opine no casamento deles. 

5- Não fique um velho(a) resmungão.

6- Não seja um velho(a) com pena de si mesmo.

7- Não fique falando NO MEU TEMPO, ele já passou.

8- Tenha planos pr’o futuro.

9- Não fique falando de doenças. Tenha a certeza de que ninguém quer saber. 

10- Não importa quanto ganhe, poupe todo mês uma quantia.

11- Guarde dinheiro pr’o funeral ou tenha um plano. Não deixe essa para 

os filhos. 

12- Tenha um plano de saúde ou guarde dinheiro para despesas médicas. 

(Se for possível)

13- Não fique ligado(a) em noticiário ou política, afinal não resolverá nada 

mesmo.

14- Só veja TV para se divertir, não pr’a ficar nervoso(a).

15- Se gostar, tenha um bichinho de estimação pr’a entreter-te.

16- Ao levantares-te invente: Cozinhe, faça horta, faça exercício, mas não 

fique parado esperando a morte.

17- Seja um(a) velho(a) limpinho(a) e cheiroso(a). Velho(a) sim, fedorento(a) 

não.

18- Tenha alegria por ter ficado velho(a), muitos já ficaram pelo caminho.

19- Tenha uma casa onde todos queiram ir, e um modo de vida atraente. 

Depende de ti.

20- Use a idade como uma ponte para o futuro, e jamais uma escada para o 

passado. 

Para a ponte do futuro sempre terás companhia.

Finalmente, não deixe o vinho nem a cerveja para amanhã, pode ser tarde!

Pense nestas coisas, porque ainda pode ir a tempo.

                                                CONTINUAÇÃO

1. O ESTÔMAGO é ferido quando não toma o pequeno-almoço.

2. Os RINS são feridos quando não bebe pelo menos 10 copos de água por 

dia.

3. A VESÍCULA BILIAR se machuca quando não dorme até as 21 horas e 

não acorda ao nascer do sol.

4. O INTESTINO DELGADO é ferido quando come alimentos frios e 

obsoletos.

5. O INTESTINO GROSSO é ferido quando come mais alimentos fritos, 

gordurosos e picantes.

6. Os PULMÕES são feridos quando respira fumaça e permanece em um 

ambiente poluído de qualquer substância.

7. O FÍGADO é ferido quando come frituras pesadas, fast-food e bebidas 

alcoólicas.

8. O CORAÇÃO é ferido quando come sua refeição com mais sal e coles-

terol.

9. O PÂNCREAS fica ferido, quando come coisas doces e açucaradas por 

serem saborosas e estão disponíveis facilmente em qualquer lugar.

10. Os OLHOS ficam feridos quando trabalha à luz do telefone celular e da 

tela do computador no escuro.

11. O CÉREBRO é ferido quando começa a ter pensamentos negativos.

Portanto, cuide-se bem e mantenha o seu corpo saudável

              

                                      COMUNIDADE INTERNACIONAL

Nos anos de 1986, se a Comunidade Internacional nos tivesse dado atenção, 

quando éramos um país sério, honesto, incorrupto e incorruptível, mesmo 

com muitos senões, teríamos sido felizes.

No tempo deste anúncio, éramos todos iguais, excepto a classe dirigente, que 

tinha a Loja Especial.

*Não se roubava. Agora, até se rouba nas cerimónias fúnebres.

*Quando nos esquecíamos de um objecto ou de um valor, uns bons tempos 

depois ainda estava lá, para que fôssemos buscar.

*Não havia marandzas.
 *Havia maningue solidariedade.

*Havia respeito pelo próximo

*Não havia racismo.

*Éramos um país sem associações étnicas.

*Havia moral, sem cultos religiosos.

*Trabalhava-se com o espírito de missão e de servir o país.

*É certo que havia também algumas coisas desagradáveis…, e só por isso, a 

Comunidade Internacional mandou-nos lixar.

Agora, essa mesma Comunidade Internacional, é oque se vê na tenda!

O que vale é que só tenho saudades do futuro!!!
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petições africanas. E estamos a 

falar de provas em que as equi-

pas moçambicanas têm oscilado 

entre o bem e o mal.

 Aliás, basta recordar as pres-

tações descoloridas dos nossos 

representantes, os quais, em 

muitos casos, não passam da 

primeira fase, para mostrar que 

as expectativas dos moçambi-

canos estarão depositadas nessa 

formação, porque nos faz so-

nhar alto.

Isto porque trata-se de um clu-

be com ambição, com perspec-

tivas, com pés bem assentes no 

chão e com uma direcção clari-

vidente, focada num objectivo 

claro, principalmente o seu pre-

sidente. Estamos a falar de um 

homem que sempre mostrou 

estar no desporto para o servir e 

nunca para se servir dele, como, 

infelizmente, tem acontecido 

com muitos que pululam em al-

guns clubes ou instituições des-

portivas nacionais.

Passado triste
Por muitas vezes afirmamos 

que 2021 seria, à semelhança 

de 2020,  um ano simplesmente 

para esquecer, no que aos resul-

tados desportivos diz respeito, e 

claramente esta profecia  aca-

bou consumando-se, para a sur-

presa apenas dos menos atentos, 

ainda que de permeio tenham 

surgido algumas vitórias em de-

terminadas modalidades.

São, sem dúvida, triunfos que 

não passaram de mero acaso, 

pois nada tinham a ver com o 

trabalho realizado, quer pelos 

clubes, associações, quer pelas 

federações que superintendem 

essas modalidades.  É que de lá 

a esta parte, o país desportivo 

continuou a cometer os meus 

erros de palmatória: improvisa-

ção, falta de iniciativa criadora 

e, para usar a hermenêutica po-

pular, espírito de deixa-andar. 

São algumas vitórias ad hoc 

que nos levaram a pensar que 

estávamos no caminho cer-

to, a exemplo da conquista do 

torneio da COSAFA pelos 

Mambinhas, a participação de 

Moçambique nos Jogos Olím-

picos de Japão,  com um total de 

10 atletas, o segundo lugar no 

campeonato africano de futebol 

de praia, evento realizado este 

ano, em Senegal, entre outras.

 Por falar nos Jogos Olímpicos 

de Tóquio, a qualificação de um 

atleta moçambicano para os 

quartos-de-final, por exemplo, 

foi festejada com júbilo, como 

se se tratasse da conquista de 

uma medalha de ouro, feito até 

aqui protagonizado pela Lurdes 

Mutola, nos Jogos Olímpicos 

de Sydney, em 2000, ou seja, há 

sensivelmente 21 anos. E isto é 

um sinal inequívoco de que des-

portivamente estamos no fundo 

do poço.

E há a ajuntar, em relação aos 

Mambinhas, que já no CAN de 

Mauritânia, estiveram inseridos 

no Grupo “A”, juntamente com 

Uganda, Camarões, e aquele 

país anfitrião, mas não lograram 

ganhar uma única partida, ten-

do terminado na última posição, 

com apenas um golo marcado, 

conseguido na humilhante der-

rota por 1-4, diante dos Cama-

rões.

Entretanto, alguns feitos quase 

que “cegaram” muitos dirigentes  

desportivos a vários níveis, os 

quais começaram a pensar que 

Moçambique  é uma referência 

desportiva a nível continental e, 

quiçá, mundial, o que não cor-

responde à verdade.

Entendidos em desporto a vá-

rios níveis têm sido mais exaus-

tivos nas suas abordagens, des-

tacando como calcanhares de 

Aquiles, que estariam na ori-

gem dos fracos resultados des-

portivos das nossas selecções e 

clubes, os seguintes:

- O facto de as selecções não 

se beneficiarem de períodos de 

preparação ao mais alto nível, 

antes de se apresentarem em 

qualquer competição, sobretudo 

internacional;

- A não realização de torneios 

e/ou campeonatos nacionais, 

especialmente devido à pan-

demia, o que lhes coloca numa 

situação de falta de ritmo com-

petitivo;

- O facto de os torneios de pre-

paração em vésperas de eventos 

oficiais se revelarem contrapro-

ducentes, uma vez não bastarem 

para potenciar as qualidades dos 

talentos que são descobertos 

numa ou noutra modalidade;

- A teimosia em participar 

numa competição internacio-

nal, mesmo antes da gritante 

falta de ritmo, quando o mais 

sensato seria não fazê-lo para 

se evitar derrotas humilhantes, 

como a da nossa selecção de 

futsal, no torneio interconti-

nental de Tailândia;

- A falta de projectos específicos 

em cada modalidade, projectos 

claros para o seu crescimento.

A derrota da nossa selecção de 

futsal por 10 bolas sem respos-

ta, por exemplo, não só beliscou 

a imagem do nosso país, como 

demonstrou que o caminho a 

seguir é longo e sinuoso, e que, 

acima de tudo, precisa de pes-

soas mais sérias. Mas também 

foi uma demostração inequí-

voca de que vivemos mais de 

saudosismo, de conquistas do 

passado, do que de trabalho que 

temos que seguir.

 Num passado tão recente, foi a 

selecção feminina de futebol a 

manchar grandemente  a ima-

gem do nosso país com derrotas 

simplesmente humilhantes.

Enquanto isto, e para não variar, 

os Mambas, que jogaram para a 

qualificação, pelo Grupo “F”, ao 

CAN-2021, sofreram duas der-

rotas, diante dos Camarões (0-4 

em Doualá, e 0-2 em Mapu-

to). Resultados que mostraram, 

uma vez mais, que os Camarões, 

independentemente do escalão, 

são um verdadeiro osso duro de 

roer.

Em Setembro deste ano, Mo-

çambique terminou em quinto 

lugar no Afrobasket, competi-

ção realizada nos Camarões.

Esta posição foi tida como “dig-

nificante”, tendo em conta que 

a prestação foi uma lástima, e a 

ida da selecção àquele evento foi 

conseguida à última hora, atra-

vés da Secretaria de Estado de 

Desporto, numa altura em que 

a federação que tutela a modali-

dade já tinha dito que não havia 

dinheiro para viabilizar a deslo-

cação do conjunto.

 Para não falar do afastamento 

precoce da UDS nas Afrotaças, 

ao ser eliminada pelo AS Otoho 

do Congo.

 Mas se para os moçambicanos 

no geral, os resultados são maus, 

há quem procure entreter-nos  

dando a impressão de que esta-

mos no caminho certo.

Enfim, é esta a realidade dura 

do nosso desporto, onde os re-

sultados continuam a ser uma 

miragem!
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1. INTRODUÇÃO

“Nós, os pobres.” É assim que Francisco Chicompa apresenta as 
famílias camponesas que vivem em Napai II, uma aldeia no distrito 
de Mecuburi, província de Nampula. O rótulo pegou-se-lhes que 
nem lapa: pobres lhe chamam, pobres se vêem. Ainda assim, 
com 60 anos, Francisco nunca pensou ser outra coisa que não 
camponês. Uma vida difícil que o ensinou a resistir aos caprichos da 
natureza e à incerteza das sementeiras, que lhe calejou as mãos e 
vergou o corpo já franzino. Uma vida difícil que não escolheu, mas 
que também nunca pensou abandonar. Ou, pelo menos, não desta 
forma.

terra trazia o dinheiro para comprar roupa e mandar as crianças à 
escola. Na terra, conservava as memórias dos seus antepassados, 
um diamante que tinha obrigação de passar intacto às gerações 
futuras. Aos sete hectares que os pais lhe deixaram, somou mais 
três que desmatou com as próprias mãos. Era tudo o que tinha e 
hoje sabe que era tanto.

(…) Hoje tem apenas um hectare de terra, que pediu emprestado 
a um vizinho, onde planta mandioca, feijão e milho. Deixou de ter 

vender.”

Documentário “Terra de todos, terra de alguns” de Boaventura 

.

de ¼ 

 e vice-versa.

Destaque Rural nº 144

SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR SILENCIADAS NO PROCESSO DE REVISÃO 
DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

1

2.  O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E A SEGURANÇA ALIMENTAR 
NO PROCESSO DE REVISÃO DA PNT

sociedade (Joala et al., 2020).

Uma política e legislação de terras alinhada e facilitadora do objectivo 
central presente no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, 
no quadro da estratégia do sector da agricultura de transformação 
e modernização de sua cadeia de valor, o que passa por um maior 
envolvimento do sector privado para aumentar a produção e produtividade 
e, assegurar uma maior integração dos produtores nacionais com os 

Segurança Alimentar e Nutricional, criar mais empregos e aumentar a 
renda das famílias e do país.

et al., 2021).

comunidades, sem salvaguarda dos seus direitos e sem considerar o 

e Machoco, 2020).
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social. 

3.  UM OLHAR SOBRE A SOBERANIA ALIMENTAR

desta natureza.

A soberania alimentar coloca as aspirações e necessidades daqueles 
que produzem, distribuem e consomem alimentos no centro 
das políticas e sistemas alimentares, e não nas demandas dos 
mercados internacionais e das empresas. Defende os interesses e 
a inclusão das gerações futuras. (...) A soberania alimentar prioriza 
as economias e mercados locais e nacionais, e empodera os(as) 
camponeses(as) e os(as) produtores(as) familiares – agricultura, 
pesca artesanal, pastoreio – e promove a produção, distribuição 
e consumo de alimentos com base na sustentabilidade ambiental, 
social e económica. (...) Garante que os direitos de uso e gestão 
das terras, territórios, águas, sementes, gado e biodiversidade sejam 
detidos por aqueles que produzem os alimentos e protegidos pelos 
estados. A soberania alimentar implica novas relações sociais livres 
de opressão e desigualdade entre homens e mulheres, povos, grupos 
raciais, classes sociais e económicas e gerações.

actuais. 

rumo a um desenvolvimento rural integrado, sustentável e inclusivo.

1

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

 NECROLOGIA   NECROLOGIA  NECROLOGIA  NECROLOGIA  NECROLOGIA  NECROLOGIA

 NECROLOGIA   NECROLOGIA  NECROLOGIA  NECROLOGIA  NECROLOGIA  NECROLOGIA

AURÉLIO TAMELE
Seis meses de eterna saudade

VIOLETA CATARINA 
ARONE CHIZIANE

Faleceu

Papá, fazes tanta falta. Nunca imaginamos que perder alguém que 
amamos causasse uma dor tão grande. Os seis meses passados são 
como se tivesse sido ontem. A angústia é a mesma, o pesar ainda 

se pudéssemos te ter novamente, mesmo que fosse pela última vez. 
A vida vai continuar e o tempo vai avançar indiferente ao que sen-

Elsa, Eduardo e Hermínia; gênros António e Carlos; nora Suzete; netos, Áneth, Thandy,  Luan, Den-
zel, Yunat, Tainara, Hylan e demais familiares recordam a passagem dos seis meses do falecimento 

-
funda mágoa e conternação, o falecimento da sua ente-
querida Violeta Catarina Arone Chiziane, ocorrido no dia 
30/10/2021, vítima de doenca, cujo funeral realizou-se no 
dia 02/11/2021. Paz à sua alma.
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O 
pesadelo de raparigas for-

çadas a viver com homens 

muito mais velhos nas co-

munidades moçambicanas 

não passa com o seu resgate, por-

que o sofrimento continua, devido 

à falta de políticas claras na rein-

serção social das vítimas, alertam 

organizações da sociedade civil.

Ana Guizado, gestora de projectos 

da organização internacional de de-

fesa dos direitos da criança, Save The 

Children, afirmou, em entrevista ao 
SAVANA, que as famílias não es-

tão preparadas para receber as filhas 

que são recuperadas das chamadas 

uniões prematuras.

Guizado avançou que a conclusão 

resulta de auscultações feitas pela 

sua organização aos Comités Co-

munitários de Protecção da Criança 

(CCPC), em Maio de 2021, nos dis-

tritos de Manica, Machaze, Tamba-

ra e Macossa, província de Manica, 

centro do país.

A incapacidade dos pais no acolhi-

mento das vítimas de uniões prema-

turas deve-se à pobreza que as famí-

lias enfrentam e às práticas culturais, 

declarou aquela activista de defesa 

dos direitos da criança.

Por outro lado, prosseguiu, o des-

conhecimento da Lei de Prevenção 

e Combate às Uniões Prematuras, 

aprovada em 2019, também impede 

o sucesso do combate ao fenómeno.

“As crenças culturais e o desconheci-

mento da lei fazem com que os pais 

que têm as suas filhas numa união 

prematura passem a responsabili-

dade de cuidar destas meninas para 

o esposo e a sua família”, observou 

Ana Guizado.

As raparigas grávidas ou com bebés 

são as que mais drama enfrentam. 

Quando voltam para casa, são vistas 

como despesa pelos pais, explicou 

Guizado.

Para que as vítimas não sofram du-

plamente, continuou, o governo, a 

sociedade civil e os demais interve-

nientes devem garantir apoio econó-

mico e não se limitar ao resgate das 

raparigas.

A gestora de projectos da organi-

zação internacional de defesa dos 

direitos da criança apontou igual-

mente a necessidade de reforço do 

investimento na assistência psico-

-social às raparigas resgatadas, para 

que possam enfrentar a discrimina-

ção e violência na família e na so-

ciedade.

Uniões prematuras

Faltam políticas de reintegração
Por Eunice Chemane

 “A rapariga até pode receber apoio 

económico, mas a parte do apoio 

psico-social fica aquém do esperado. 

Se ela não tiver o devido apoio das 

instituições de direito, acaba sendo 

afectada psicologicamente”, frisou.

Um outro problema levantado pela 

organização tem a ver com a moro-

sidade na tramitação dos processos 

judiciais de uniões prematuras, até à 

decisão final.

Essa demora permite que alguns 

pais encontrem mecanismos de um 

segundo registo de identificação das 

raparigas, na tentativa de comprovar 

que são maiores de idade.

Maninha Pedro, de 15 anos, vive no 

distrito de Macossa, na província de 

Manica. É a 13ª filha entre os 17 ir-

mãos de uma relação de poligamia 

entre o pai e a mãe e uma madrasta.

Contou que viveu maritalmente com 

um homem muito mais velho, numa 

união prematura arranjada pelos 

pais, e não lhe foi dada a possibilida-

de de escolha.

Como consequência, foi obrigada 

abandonar a escola na 6ª classe.

“A família do meu marido veio à mi-

nha casa falar com o meu pai e deu 

a ele 1.500 meticais e uma enxada, 

e, no dia seguinte, fui levada para 

ir viver com ele. Lá lavava a loiça 

e cozinhava para os meus sogros e 

cunhados, que eram mais ou menos 

15”, narrou.

Maninha Pedro foi resgatada de 

uma união forçada em 2021, quando 

estava grávida de quatro meses. Dis-

se ter vontade de voltar à escola, mas 

receia que seja alvo de piadas por 

parte de colegas e amigas.

“Eu gostaria de voltar à escola, mas 

não sei se os meus pais vão deixar, 

porque já estou grávida. Cada vez 

que o tempo passa, a barriga vai cres-

cendo e todos vão ver e tenho medo 

que as minhas colegas e amigas se 

riam de mim”, afirmou. 

Reforço da reintegração
Benilde Nhalivilo, directora- exe-

cutiva do Fórum da Sociedade 

Civil para os Direitos da Criança 

(ROSC), entende que o resgate das 

raparigas das uniões prematuras é 

um grande passo para que se possa 

combater este fenómeno.

Segundo observou, quando abor-

dada pelo SAVANA, a reinserção 

social das raparigas resgatadas no 

mesmo ambiente onde vivem as pes-

soas que compactuaram com a união 

prematura é uma falha que deve ser 

revista, porque propicia, de certa for-

ma, o retorno das raparigas resgata-

das às uniões prematuras.

Nhalivilo sugeriu o reforço dos me-

canismos de reintegração, através da 

criação de lares institucionais ou a 

identificação de outros membros da 

família interessados no acolhimento 

das vítimas.

Têm de ser famílias que estejam em 

condições de cuidar das raparigas até 

que se tenha a certeza de que a aco-

lhida está reintegrada em segurança, 

na sociedade.

 “Os crimes de uniões prematuras 

são diferentes de outros tipos de 

violência, porque quem comete são 

pessoas muito próximas, com algum 

poder sobre a vítima, como o caso 

dos pais e tios, que vendem as suas 

filhas em troca de algum benefício 

ou mesmo para pagar alguma dívi-

da”, observou a diretora-executiva 

do ROSC.

Benilde Nhalivilo notou que, quan-

do as raparigas voltam para a casa 

dos pais, muitas vezes, são ameaça-

das e pressionadas a regressarem. 

Uma vez que muitas não têm alter-

nativa, acabam cedendo, frisou.

A aposta na educação da rapariga, 

prosseguiu, é crucial para o combate 

às uniões prematuras, porque a prá-

tica generalizada nas comunidades 

rurais moçambicanas é a primazia 

dada aos estudos dos rapazes.

 Aquela activista social apontou 

igualmente o estigma e a discrimina-

ção da sociedade contra as raparigas 

resgatadas, principalmente, as que já 

são mães, uma realidade que força as 

vítimas a voltarem ao homem adulto 

com quem foram obrigadas a viver 

como marido.

“A sociedade ainda pensa que a ra-

pariga só existe para gerar filhos e 

cuidar do marido, e quando se de-

para com este tipo de situações, a 

tendência é de julgar e olhar para as 

vítimas como aquelas que não con-

seguiram segurar o lar”, observou.

Infelizmente, as mulheres neste país 

não são educadas para serem felizes, 

mas somente para o lar, sem a preo-

cupação de saber se vão sofrer ou 

não, assinalou Benilde Nhalivilo.

Temos dado o apoio possível – go-

verno

A directora nacional da Criança no 

Ministério do Género, Criança e 

Acção social (MGCAS), Angélica 

Magaia, assinalou que o governo não 

se limita apenas ao resgate e rein-

serção das raparigas no seio fami-

liar, procurando também assegurar, 

dentro das condições existentes, que 

todas as raparigas resgatadas bene-

ficiem de algum tipo de assistência, 

para que sejam empoderadas.

As autoridades, prosseguiu, fazem 

o que podem para evitar o prolon-

gamento do sofrimento das vítimas 

das uniões prematuras, afirmou Ma-

gaia. 

Acrescentou que as raparigas cujas 

famílias vivem um cenário de po-

breza extrema são incluídas nos pro-

gramas de protecção social imple-

mentados pelo Instituto Nacional de 

Acção Social (INAS).

Mesmo com essas ajudas estatais, 

apenas com o fortalecimento das 

áreas de empoderamento, educação, 

serviços de saúde sexual e reprodu-

tiva é que se pode garantir que as 

raparigas se vejam livres deste mal, 

destacou.

 Avançou que as raparigas grávidas 

e as que têm filhos, na sua maioria, 

não aceitam ser resgatadas e optam 

em permanecer no lar.

Nesses casos, são encaminhadas aos 

serviços de saúde sexual e repro-

dutiva, para os cursos de formação 

profissional e capacitação em em-

preendedorismo e beneficiam de 

treinamento em matérias de violên-

cia doméstica, de modo a saberem 

identificar casos de abusos dentro da 

união e como proceder. 

De acordo com Magaia, no primeiro 

semestre de 2021, registaram-se, em 

todo o país, 150 denúncias de casos 

de uniões prematuras, contra 80 de 

igual período de 2020.

A acção das autoridades permitiu o 

resgate de 196 raparigas menores de 

18 anos, das quais 53 na província 

de Nampula, sete na província de 

Manica, 22 em Inhambane, 42 na 

província de Gaza e 72 raparigas na 

província de Maputo. 

Esta cifra representa um aumento 

de 121 resgates, comparativamente 

com igual período de 2020, ano em 

que houve um resgate de 75 rapari-

gas.

O aumento de casos de resgate 

de raparigas que vivem em uniões 

prematuras resultou de um esforço 

conjugado entre o governo, líderes 

tradicionais e as organizações da 

sociedade civil, à luz da Lei de Pre-

venção e Combate das Uniões Pre-

maturas. 

Dados do Inquérito Demográfico e 

de Saúde (IDS), realizado no país 

em 2011, apontam que 48% de mu-

lheres da faixa etária entre 20 e 24 

anos uniram-se maritalmente, antes 

dos 18 anos, e 14%, antes de 15 anos. 

Face a este cenário, o governo pre-

vê uma redução da prevalência das 

uniões prematuras em 10%, até 

2024.

Angélica Magaia, Directora Nacional da Criança, no Ministério do Género, Criança 
e Acção Social (MGCAS)

Benilde Nhalivilo, Directora Executiva do Fórum da Sociedade Civil Para os Direitos 
da Criança (ROSC)

Ana Guizado, Gestora de projectos na Save the Children
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Pedro Madruga (Texto)

Mapiko das luzes?

Naíta Ussene (Fotos)

Desta vez os fotojornalistas, esses caçadores dos momentos mágicos na 

tenda das revelações, foram flagrados. Afinal de contas eles são carica-

turistas de tudo mexe por ali, mas tornaram-se, eles próprios, cativos das 

suas vítimas de estimação. Diz-se à boca pequena na rádio-boca que 

Naíta, Farahat, Jorge Tomé e Inácio Pereira dançaram mapiko, como os DJ`s que 

vibram com a sua própria música.

*

- Conta-nos, oh Inácio Pereira que estória é essa do roubo das perucas?

- (Risos do Inácio) A vida das mulheres está terrível. Se não são arrancadas o 

telemóvel, a moda de hoje em dia é arrancarem-lhes as perucas e jóias. Parece 

que são obrigadas a gradear os cabelos...

- Mas como? ( Insistência da Inês Moiane e da Mbanda Buque, a falarem ao 

mesmo tempo).

- Epá, lá fora a coisa está difícil. Para além da subida dos preços de quase tudo, 

homens e mulheres tomam mil um cuidados. O perigo ronda ao virar de cada 

esquina. Há jovens que andam de motorizadas e roubam descaradamente: car-

teiras, celulares e perucas. De uma coisa tenho certeza. Vocês estão bem aqui.

- Sabes de uma coisa, Inácio? – Questionou a Ângela.

- Não.

- Enquanto não vos permitirem ir às praias à vontade, vocês, nessa fantasia de 

liberdade, serão sempre como nós. Presos sem grades – Atirou Ângela Leão, 

sempre ela a fazer a diferença com nota artística e bem humorada.

*

- Desta vez não vais dizer que esta foto foi martelada, Rosário. – Disse Naíta 

Ussene.

- Eu já não acredito em nada. Sabes bem que com a tecnologia até tu podes ser 

um  martelanço... – atirou António do Rosário.

- Neste sítio, a única pessoa original, que não é um martelanço és tu, Rosário. 

Qualquer dia vais dizer que a chuva e o sol foram martelados pelo Altíssimo... 

– Sentenciou Naíta.

*

- Oh Farahat. Tem certeza, meu caro amigo?

- Sim, Meretíssimo. Eu sou dono da minha palavra. Uma fotografia para mim é 

uma mulher. Eu e ela  temos certeza de que um foi feito para o outro.

- Se assim diz o Farahat,  quem sou eu para desmentir...

- Nada disso, Meretíssimo. Imodéstia minha, mas o meu prognóstico não falha.

- O tempo dirá, meu caro. Aguardemos para ver como isto tudo vai acabar...

*

- Calma aí, senhores. Um de cada vez, por favor.

- Okay. Ok.

- Mas para que precisam das fotos?

- Oh, Jorge Tomé nós também  usamos redes sociais. E também não faz mal ao 

espítito santo um gajo passear a classe – Disse Nhangumele.

- Isso eu entendo. Vou mandar por whatsaap para cada um. Mas antes que me 

esqueça de um pormenor: não tenho os vossos contactos. Para facilitar o pro-

cesso, podem anotar o meu e depois mando para cada um. Combinado?

- Combinado.

*

Quem reparou na dança dos fotógrafos, de certeza não terá motivos para dizer 

que eles estavam em fora-do-jogo naquele bailado, caso para dizer que era um 

mapiko das luzes, dos flash`s das câmeras.

M
ui
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ga
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Naita Ussene

A 
Renamo, na Assembleia 
Municipal da Matola, 
contestou, nesta segunda-
-feira, a decisão do execu-

tivo de começar a cobrar taxas de 
saneamento aos munícipes daquela 
edilidade, através de facturas do 
consumo de água do Fundo de In-
vestimento e Património do Abas-
tecimento de Água (FIPAG). 

A bancada entende que essa questão 
necessita de um debate aberto, consi-
derando as contribuições dos muní-
cipes, tendo em conta a sua natureza, 
complexidade, impacto social e sufo-
co financeiro que irá representar na 
vida dos utentes. 
“A bancada do partido Renamo, na 
Assembleia Municipal da Cidade da 
Matola, tomou conhecimento com 
muita preocupação, de um comuni-
cado que circula em várias platafor-
mas de comunicação, dando conta 
da entrada em vigor, no dia um de 
Novembro do ano em curso, da taxa 
de saneamento que será cobrada aos 
munícipes, através da factura do con-
sumo de água do FIPAG”, disse Luís 
Maezane, chefe da bancada da Rena-
mo, naquela autarquia. 
“A referida taxa corresponde a uma 
sobretaxa sobre o consumo de água 
aplicável a todos os domicílios que 
beneficiem dos sistemas de distri-
buição pública e privada de água, que 
será de 15% para os consumidores de 
água de escalão doméstico e 20% para 
os consumidores de água de escalão 
industrial e comercial”, explicou.
A Renamo diz estranhar a entrada 
em vigor da postura municipal, uma 
vez que acreditava que ela não teria 
avançado. 
“No comunicado em referência, o 
conselho Municipal da Cidade da 
Matola fundamenta o seu posicio-
namento com base na resolução nº 

Município da Matola

Renamo contesta taxas de saneamento
009/2019, aprovada na II sessão or-
dinária da Assembleia municipal da 
Cidade da Matola, decorrida entre os 
dias 29 e 30 de Abril de 2019. Nesta 
sessão, a bancada da Renamo votou 
contra a proposta da postura de sa-
neamento, por entender que ela care-
cia de debate público mais alargado” 
justificou. 
A Assembleia Municipal é compos-
ta por 59 membros, divididos por 
três bancadas, sendo 29 membros da 
bancada da Frelimo, 28 da Renamo e 
dois do MDM, o que significa que a 
oposição é maioria. Ou seja, a opo-
sição [Renamo e MDM], querendo, 
podem bloquear propostas trazidas 
pelo executivo liderado pela Frelimo, 
o que, muitas vezes, não acontece. 
Sublinha ainda, referindo que esta 
postura é incoerente, porque, para 
além dos aspectos arrolados, ela não 
apresenta um estudo de viabilida-
de que ateste a sua eficiência para 
o munícipe, bem como os projectos 
técnicos que garantam a sua imple-
mentação. 
“Dada a situação económica e fi-
nanceira que afecta os munícipes 
da Matola, causada pela Covid-19, 
desemprego, aumento de preços de 
combustíveis e o consequente au-
mento de custo de vida, ciente das 
suas responsabilidades, a bancada da 
Renamo reitera o seu posicionamen-
to, distanciando-se do comunicado 
em referência e entende ser inoportu-
na a cobrança da taxa de saneamen-
to”, disse.
A bancada apela ao executivo muni-
cipal, liderado por Calisto Cossa, a 
voltar atrás no seu posicionamento. 

Comunicado da edilidade
O comunicado da edilidade, datado 

de 01 de Outubro de 2021, indica 
que, com vista a prover melhores ser-
viços, a edilidade passa, a partir desta 
semana, 01 de Novembro, a cobrar 
taxas de saneamento que variam de 
15 a 20%. 
Além de invocar melhorias na provi-
são dos serviços de saneamento, fun-
damenta que a medida está prevista 
na postura de saneamento, aprovada 
pela Assembleia Municipal, atra-
vés da resolução nº 009/2019, de 30 
de Abril, e ancorando-se no quadro 
regulatório para os serviços de sane-
amento da cidade da Matola, firma-
do com Autoridade Reguladora de 
Águas, Instituto Público. 
“Em conformidade com os nºs 1 e 
2 da supracitada postura, a taxa de 
saneamento corresponde a uma so-
bretaxa sobre o consumo de água 
aplicável a todos os domicílios que 
beneficiem dos sistemas de distribui-
ção pública e privada de água”, lê-se 
no comunicado. 
Explica ainda que a taxa de sanea-
mento será de 15% para os consumi-
dores de água do escalão doméstico 
e público, e 20% para os consumi-
dores de água do escalão comercial 
e industrial. A cobrança será feita 
pela entidade gestora dos serviços de 
abastecimento de água ao abrigo do 
contrato de prestação de serviços de 
cobrança e faturação da taxa de sane-
amento assinado em Junho de 2021, 
entre o FIPAG, a edilidade da Mato-
la e a empresa municipal de águas e 
saneamento da Matola. 
O comunicado explica, todavia, que a 
taxa de saneamento não será aplicável 
aos consumidores de água de escalão 
doméstico que beneficiam da tarifa 
social, consumos domésticos iguais 
ou inferiores a 5m3  e a consumidores 
abastecidos por fontanários. 

• Faltam 14 dias para entrar em vigor a selagem das cervejas, 
uma das mais aberrantes decisões governamentais dos úl-
timos anos. E, pelos vistos, nem ministros como Maleiane 
e Mesquita põem cobro à diatribe da menina das taxas e 
taxinhas. A indústria garante, que ainda não esgotou todas 
as munições.  

• Circula um arranjo fotográfico mostrando os primeiros-
-ministros de Cabo Verde e de Moçambique discursando 
na recente cimeira do clima, em Glasgow. O primeiro, a 
apresentar metas para a redução do aquecimento global, o 
segundo a pedir ajuda para a luta contra as mudanças climá-
ticas. Não que seja pecado pedir ajuda para tão nobre causa, 
mas é notável a forma como os doadores são quase sujeitos 
à extorsão para salvar Moçambique.

• Outra frente onde o peditório está bastante activo é na so-
frida província de Cabo Delgado. Até parece que a respon-
sabilidade de salvar vidas é dos estrangeiros. Só que mesmo 
quando essa ajuda é dada, é preciso muito esforço para os 
potenciais beneficiários a receberem. O que é frustrante 
para quem quer dar.

• Na mesma conferência de Glasgow, onde o PM voltou a 
acenar ao mundo a mão estendida, não passou despercebi-
do o zelo de um director de informação, transformado em 
enviado especial para a capital mundial do clima. Quando 
directores de informação de canais públicos de um país che-
gam a chamar “sua excelência” aos governantes que eles de-
viam fiscalizar, só nos resta reconhecer o sucesso da missão 
daqueles que subverteram o jornalismo de quarto poder para 
quarto do poder, onde esse mesmo poder dorme e descansa.

• No quarto capítulo da telenovela das dívidas, vai ficando 
cada vez mais ténue a linha de argumentação do cérebro 
da secreta moçambicana. Os Nhangumeles da vida estavam 
mesmo por dentro de toda a meada e eles é que ligam liba-
neses, a espia sul-africana e a molecagem local. O resto é 
conversa para boi dormir e entreter os saudosistas da guerra 
fria.

• O enigmático intermediário de Moçambique junto dos 
empréstimos do Crédit Suisse também veio à ribalta. Nas 
contas mozas, ele terá levado USD10 milhões, enquanto na 
versão do regulador suíço ele esteve dois furos abaixo.

• Pelas terras dos macuas está a notabilizar-se um vocal tri-
buno que dá pelo nome de Kulyumba. Só que não gosta de 
certos jornais e jornalistas. As organizações do sector man-
têm debaixo de olho o político de verbo fácil.

• A propaganda do novo exército de caqui em versão drone 
quer-nos fazer acreditar que todos os que têm qualificações 
são elegíveis, independentemente do seu pendor ideológico. 
Mas será possível confrontar as listas com as bases de dados 
das alas juvenis das diferentes formações partidárias?

• Quando agonizam as estruturas de topo do desporto local 
sobre que fazer com selecções e resultados, um grupo de 
“touros negros”, em pouco mais de três anos, mostrou como 
é possível chegar ao topo através da formação e ligações 
empresariais. Dominguez e mais 10, Chiquinho, os Condes 
podem muito mais …

Em voz baixa
• Qual será a mensagem que um dos vice-presidentes da 

Exxon Mobil vem deixar a Maputo este fim-de-semana, 
depois de se terem agitado as águas com uma possível saída? 
Certo, certo é que não vai haver tão já DFI como gosta-
riam as hostes mozas, apesar dos avisos de Glasgow sobre os 
combustíveis fósseis. 

Por Elias Nhaca
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CRTG impulsiona produção em Moamba
Em cumprimento da sua 

responsabilidade social, a 

Central Térmica de Ressa-

no Garcia (CTG), lançou, 

semana passada, três projectos 

que visam garantir a protecção 

dos profissionais de saúde e o cres-

cimento da produção agrícola, no 

distrito de Moamba, província de 

Maputo, sul de Moçambique. 

Um dos principais objectivos dos 

projectos é de promover o empon-

deramento da mulher e contribuir 

para a formação de jovens naquela 

região. 

Trata-se do projecto “Tchvirika 

wansati” e dos projectos Instituto 

Agrário da Moamba e de Apoio 

para a Mitigação do Impacto da 

Covid-19 nos Profissionais de Saú-

de. 

Para a materialização destes projec-

tos, foram entregues diferentes kits, 

que prometem fazer diferença nas 

áreas acima descritas. 

Deste modo, a CRTG entregou à 

comunidade de Moamba diversos 

tipos de materiais de protecção 

contra a Covid-19, um sistema de 

regadio para o Instituto Agrário de 

Moamba e disponibilizou insumos 

para o aumento da produção. 

De acordo com Marília Manhiça, 

directora para área da responsabi-

Manhiça explicou que “no con-

texto da prevenção da Covid-19, 

a protecção dos recursos humanos 

de saúde mostra-se como factor 

primordial para o reforço da capa-

cidade do sistema de saúde. Para o 

controlo da pandemia, é necessário 

que existam medidas que visem o 

reforço da capacidade hospitalar, 

em particular o aumento do núme-

ro de camas e disponibilidade de 

material de protecção individual”.

Por outro lado, a administrado-

ra do distrito de Moamba, Teresa 

Boaventura Mauaie, assinalou que 

essas acções demonstram “um ges-

to de carinho e humanidade. Es-

tamos muito satisfeitos, porque o 

nosso material de protecção estava 

a esgotar. É verdade que o número 

de casos está a reduzir, mas a Co-

vid-19 ainda não acabou e temos 

que prevenir uma eventual quarta 

vaga. Esse material vai ajudar tam-

bém na prevenção de doenças hí-

dricas como a cólera”, frisou. 

Por outro lado, a governante obser-

vou que a disponibilização de insu-

mos e de um sistema de regadio vai 

permitir o aumento da produção, 

num contexto em que o distrito 

constitui o celeiro de Maputo. 

Enfatizou que o aumento da pro-

dução vai permitir que se abasteça 

o distrito e a província de Maputo. 

lidade social, a CTRG está empe-

nhada em colaborar para o desen-

volvimento das comunidades, seja 

em Ressano Garcia, onde está ins-

talada a planta da empresa, seja nos 

arredores da região. 

Frisou que a empresa identificou 

três ramos em que está a se focar e 

nas quais pretende dar o seu con-

tributo.

“Temos três ramos de actuação: 

educação, saúde e criação de empre-

go. Na componente criação de em-

prego, pretendemos dar um enfoque 

no empoderamento da mulher.  No 

projecto, “Tchvirika wansati”, pre-

tendemos abranger 200 mulheres, 

e, em 2021-2022, vamos abranger 

400 mulheres. Queremos, também, 

apoiar as comunidades em termos 

de saúde” explicou. 

Foi oferecido ainda um sistema de 

regadio e foram disponibilizados 

insumos para o Instituto Agro-In-

dustrial da Moamba, como mate-

rialização de um projecto que tem 

por objectivo reforçar a capacidade 

de produção, geração de receitas e 

contribuir para as aulas práticas na-

quela instituição de ensino.  

“A instalação do sistema de rega 

gota-a-gota e a produção de pepi-

no, numa área de 0.5 hectares, vai 

servir como subsídio técnico para 

as aulas práticas, produção de ali-

mentos para o abastecimento in-

terno e de receitas internas ao nível 

do instituto. Para a instalação do 

sistema de rega gota-a-gota, o or-

çamento é de 267.7 mil meticais e 

a compra de insumos para o cultivo 

de pepino corresponde a 83.2 mil 

meticais”, explicou Manhiça. 

Para além do sistema de regadio 

e dos insumos, a CTRG ofereceu 

14 071 kits de material de protec-

ção para 300 profissionais de saúde, 

afectos a 11 unidades sanitárias da-

quele distrito. 

Foram entregues: luvas de exame, 

luvas cirúrgicas, barretes, máscaras, 

aventais plásticos, álcool, hipoclori-

to, baldes de lixo, carinha de limpe-

za, sabão e botas. 

Revista Índico premiada
A 

Índico, uma revis-

ta de bordo da Li-

nhas Áreas de Mo-

çambique (LAM), 

produzida pela Executive 

Moçambique, venceu, pelo 

segundo ano consecutivo, o 

prémio da melhor revista de 

bordo das companhias aé-

reas africanas https://www.

worldtravel

awards.com/award-worlds-

-leading-inflight-magazi-

ne-2021. 

Esta distinção é fruto da vo-

tação feita pelos leitores e aprecia-

dores, de onde constam os passa-

geiros da companhia, profissionais 

da indústria de aviação e turismo. 

Em comentário ao anúncio do 

vencedor, feito no dia 21 de Ou-

tubro corrente, o director-geral da 

LAM, João Carlos Pó Jorge, ma-

nifestou gratidão pela preferência 

expressa por todos que votaram 

na revista: “Estamos encantados 

por este valioso feedback ao traba-

lho que temos desenvolvido para 

tornar a revista sempre actractiva. 

O reconhecimento, através de vo-

tação no World Travel Awards, 

demonstra que a revista é apre-

ciada e está a chegar a mais gente, 

em diversas demografias que via-

jam nas nossas aeronaves ou visi-

tam o nosso  site, onde a mesma 

está disponível, o que nos renova 

a responsabilidade de ter, em cada 

edição, uma melhor revista”, afir-

mou.

Por seu turno, a directora-geral 

da Executive Moçambique, Mia 

Temporário, manifestou o seu 

regozijou-se com o segundo pré-

mio consecutivo, em cinco anos 

de produção da revista Índico: “É 

gratificante perceber que o pú-

blico leitor está atento e aprecia 

a essência daquilo que fazemos 

para apresentar o país como um 

destino aprazível, através de um 

trabalho requintado de narrati-

vas, fotografias, designer gráfico 

apurado, entre outros factores que 

tornam a revista num projecto 

único”, disse.

Por via da conquista, pela segunda 

vez seguida, do prémio de melhor 

revista de bordo das companhias 

aéreas africanas, a ÍNDICO foi 

nomeada para o prémio glo-

bal de melhor revista de bordo 

do mundo (World’s Leading 

Inflight Magazine 2021). 

O primeiro prémio na cate-

goria de melhor revista afri-

cana de bordo foi atribuído 

à ÍNDICO em 2020. Em 

Moçambique, a revista foi 

distinguida com o Prémio de 

Melhor Parceiro do Turismo, 

atribuído pela AVITUM – 

Associação dos Agentes de 

Viagens e Operadores  Turís-

ticos de Moçambique.
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“Precisamos de espalhar esta 

abordagem dignificante e 

sustentável de apoio às famí-

lias, cujo sustento depende 

do chamado sector informal”. Esta 

recomendação foi dada por Júlio 

Parruque, governador da provín-

cia de Maputo, numa cerimónia de 

entrega de DUATS e concessão de 

financiamento realizada dia 28 de 

Outubro último, no Município de 

Boane, no âmbito da implementa-

ção do Programa de Desenvolvi-

mento de Mercados (PRODEM).

Parruque saudou a iniciativa do 

presidente do Município de Boane, 

Jacinto Loureiro, de criar o mercado 

de Umpala e organizá-lo à luz de 

uma estratégia concebida pela Gapi 

para reestruturar os mercados in-

formais periurbanos e, dessa forma, 

melhorar as condições de trabalho 

e protecção sanitária dos microem-

presários e utentes desses espaços.

O mercado de Umpala, em Boane, 

é um dos três espaços onde a Gapi 

está a implementar o PRODEM 

de uma forma piloto, com apoio da 

Organização Internacional do Tra-

balho (OIT) e financiamento do 

governo da Suécia. Os outros dois 

pilotos estão a decorrer em Xique-

lene, Cidade de Maputo e Mercado 

Novo de Vilankulo.

“A Gapi, ao disponibilizar não só 

recursos financeiros, mas também 

assistência técnica na gestão para 

que os empresários possam ter mais 

sucesso nos seus negócios, consolida 

uma visão dignificante para as famí-

lias, cuja subsistência depende desta 

actividade”, precisou Parruque.

O Município de Boane tem facilita-

do as condições para que esses em-

presários tenham acesso a DUAT 

(Direito de Uso e Acesso de Terra), 

reforçando assim a sua capacidade 

de endividamento e obtenção de 

créditos.

Na cerimónia, o governador de Ma-

puto e o presidente do Município 

de Boane entregaram simbolica-

mente seis DUAT, enquanto a Gapi 

emitiu quatro cheques com valo-

res entre 50 a 250 mil meticais. O 

Município já aprovou 24 DUAT e 

a Gapi já realizou várias actividades 

de formação e concedeu 44 créditos 

num montante total de 6,4 milhões 

de meticais. Nos três projectos-pi-

loto, a Gapi já disponibilizou 14,5 

milhões de meticais a um total de 

352 operadores.

“Este mercado, com mais de 600 

espaços de micros e pequenos negó-

cios é um exemplo a seguir.  A Gapi 

está convidada a trabalhar com o 

governo da província de Maputo, 

para levar esta experiência às várias 

vilas e cidades emergentes que en-

frentam problemas de um sector, 

dito informal, que é mal-entendido 

e está desenquadrado”, acrescentou 

Parruque.

O Presidente da Comissão Exe-

cutiva da Gapi, Adolfo Muholove, 

reafirmou o compromisso da Gapi 

de prosseguir a mobilização de 

competências e meios para que os 

projetos-piloto, agora em curso, e 

em particular o de Boane, se conso-

lidem e se implementem em todos 

os distritos e municípios de Mo-

çambique, cujas lideranças assim o 

solicitem.

“O nosso projecto mais completo 

inclui, entre outros aspectos, um 

módulo de digitalização que vai per-

mitir acesso local à informação dos 

produtos disponíveis, preços, procu-

ra por parte dos clientes, aquilo que 

se designa por ‘e-comerce”. Além 

disso, tal como fizemos em Ribaué 

[Nampula], montamos redes locais 

para que os operadores, particular-

mente jovens e mulheres, tenham 

acesso à internet e acedam a pro-

gramas de formação educativos e, 

em breve, a sistemas de pagamentos 

digitais”, informou o PCE da Gapi.

TVCABO galardoada

No ano em que celebra 25 

anos, a TVCABO Mo-

çambique voltou a ser dis-

tinguida como o melhor 

“Provedor de Serviço de Internet” 

do país, recebendo o mais elevado 

galardão do seu sector de activi-

dade, o Diamond Arrow Award. 

Atribuído pela PMR África, a 

qual premeia anualmente as me-

lhores marcas que actuam no 

mercado moçambicano, o Arrow 

Award contempla quatro níveis 

de distinção - Diamond, Gold, 

Silver e Bronze. 

Com este prémio, o mais elevado 

de todos, a TVCABO consolida a 

sua posição de melhor “Provedor 

de Serviço de internet” de Moçam-

bique, ao somar já oito Diamond 

Arrow Awards, sete deles consecu-

tivos desde 2015.

Este Diamond Arrow Award, além 

de celebrar o serviço de excelência 

resultante do empenho de uma 

equipa de profissionais dedicados, 

vem também reconhecer, uma vez 

mais, o contributo da TVCABO 

para o crescimento económico e 

social de Moçambique. 

Ao colocar telecomunicações de 

qualidade superior ao serviço das 

populações e, por esta via, promover 

a sua inclusão tecnológica, a TVCA-

BO tem contribuído, desde 1996, 

para o desenvolvimento social e o 

crescimento económico sustentável 

e inclusivo de Moçambique, rumo 

a uma sociedade do conhecimento.

Absa abre nova Agência na Macia  

O Absa Bank Moçambi-

que inaugurou, semana 

finda, na vila da Ma-

cia, distrito de Bilene, 

província de Gaza, uma nova 

agência que proporcionará um 

atendimento transversal a to-

dos os segmentos de clientes. 

Esta nova agência vem dar con-

tinuidade ao processo de re-

novação da imagem do banco, 

visando um atendimento mais 

fluído, dinâmico, com a entrega 

de serviços de excelência, através 

do modelo de equipas polivalen-

tes orientadas ao cliente. 

Na ocasião, o director da banca 

de retalho e negócios do Absa, 

Pedro Carvalho, referiu que o 

novo empreendimento do Absa 

nesta parcela da província de 

Gaza reafirma o compromisso 

do banco como instituição financei-

ra ao serviço dos moçambicanos e da 

economia moçambicana. 

No seu discurso inaugural, Carva-

lho salientou que os últimos dois 

anos têm sido atípicos, devido aos 

ciclones Idai e Kenneth, a situação 

de terrorismo no norte do país, e a 

pandemia da Covid-19, que afectou 

e continua a afectar a todos, mas 

avança que continuam focados em 

dar resposta aos desafios, imple-

mentando soluções inovadoras e 

agregadoras de valor, resultantes 

do forte empenho de cada um 

dos seus colaboradores. 

“Apesar de todos os desafios, 

continuamos a manter o apoio 

aos clientes, colaboradores, par-

ceiros de negócio e ao país em 

geral para que juntos possamos 

atravessar esta fase e continuar a 

desenvolver os nossos negócios”, 

concluiu.

Enquanto fornecedora e operadora 

de serviços de telecomunicações, a 

TVCABO tem um conhecimento 

sólido do mercado moçambicano 

de telecomunicações, assente em 

25 anos de experiência e introdução 

contínua de inovações tecnológicas, 

designadamente, com o lançamen-

to do projecto de rede em fibra 

óptica (FTTH) em 2011, pioneiro 

em África e que nunca cessou de 

evoluir e crescer desde então, com 

a expansão do acesso à banda larga 

para as províncias.

Além de proporcionar uma moder-

na infra-estrutura de rede em fibra 

óptica e em expansão contínua, 

serviços de telecomunicações de 

excelência e um sistema de gestão 

da qualidade certificado, a TVCA-

BO é também o único distribuidor 

Triple Play de Net+TV+VOZ do 

mercado moçambicano. 
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Total procura terceira geração de talentos
Sob o lema, “Ideias necessi-

tam de energia para cres-

cer!” foi lançado na passada 

sexta-feira em Maputo, o 

concurso Desafio Startupper do 

Ano, desenvolvido anualmente pela 

TotalEnergies Marketing, empresa 

subsidiária da petrolífera francesa, 

Total, que se dedica a operações de 

comercialização de energias à escala 

global.

O desafio é proposto a empreende-

dores do continente africano e visa 

desenvolver o potencial inovador 

em prol da saúde pública, segurança, 

educação, acessibilidade ou outras 

questões que afectem as comunida-

des locais.

O concurso obedece a duas fases, 

sendo uma nacional, cujos vencedores 

representarão o país na corrida conti-

nental, que prevê a participação de 32 

países, para encontrar o vencedor da 

terceira edição da inciativa da gigante 

TotalEnergies.

Na edição passada, em Moçambique, 

a TotalEnergies Marketing Moçam-

bique, S.A.  premiou, na fase nacio-

nal, Sebastião Coana e a sua iniciativa 

ECO PLANET MOZAMBIQUE 

LDA, que tem como objetivo o de-

senvolvimento sustentável da nossa 

economia, através da criação de pro-

dutos ecológicos com base em maté-

ria-prima local, promoção de empre-

go e equilíbrio de género na força de 

trabalho. 

Emelito Changadeia, concorreu com 

projecto, Água Potável Para Todos, 

para enfrentar a problemática qua-

se global da falta de água potável na 

maioria das vilas municipais em Mo-

çambique, e o mesmo foi parte inte-

grante na solução da falta de água em 

algumas zonas. 

Edson Nhancale apresentou a ideia 

Vegetais protegidos-Casa Verde para 

garantir a disponibilidade de hortí-

colas frescas e de qualidade durante 

todo ano, através de práticas para res-

ponder as mudanças climáticas.

Marta Uetela apresentou a startu-

pper Minimal LivingBox Minimal 

LivingBox, que se dedica ao dese-

nho e construção modular com base 

em contentores e perfis metálicos, de 

habitações, escritórios e instalações 

minimalistas para desenvolvimento 

de negócios. 

De acordo com Fanny Canet, dire-

tora-geral da TotalEnergies Marke-

ting Moçambique, esta 3ª edição do 

Desafio Startupper do Ano, reafirma 

o compromisso da TotalEnegies em 

apoiar o desenvolvimento socioeco-

nómico dos países, nos quais a Em-

presa opera em África, assim como 

contribui localmente para o fortale-

cimento do tecido social, apoiando os 

empreendedores mais inovadores na 

realização de seus projetos.

Por seu turno, Luísa Diogo, ma-

drinha do projecto, afirmou que a 

visão de desenvolvimento requer a 

inclusão rural e urbana, tendo real-

çado que o papel do sector privado 

é preponderante para assegurar esse 

processo de aceleração da riqueza 

nacional e que as PME devem trazer 

as soluções para os desafios do país.

Os candidatos às três categorias do 

desafio, designadamente, o “melhor 

projecto de criação de negócio’’, o 

“melhor startup com menos de três 

anos’’, o “melhor empreendedor’’ se-

rão avaliados por um júri local com-

posto por especialistas, pessoas do 

mundo das startups, gestores de em-

presas, que avaliarão a relevância dos 

projectos com base na sua resposta 

aos desafios de desenvolvimento sus-

tentável, seu carácter inovador, bem 

como a viabilidade e potencial desen-

volvimento.

O registo será aberto no dia 4 de 

Novembro de 2021 e será acessível 

directamente online, sendo que os 

candidatos poderão submeter as suas 

candidaturas até o dia 23 de Dezem-

bro de 2021. 

Access Bank junta-se à 
campanha contra o cancro 
da mama e colo do útero

Durante o mês de Outu-

bro, o Access Bank Mo-

zambique juntou-se à 

campanha mundial de 

sensibilização contra o cancro 

da mama e do colo do útero. A 

campanha pretende alertar a 

sociedade para esta realidade e 

prestar solidariedade às vítimas, 

com o objectivo de angariar fun-

dos para apoio à causa, nomea-

damente, tratamentos e medica-

mentos. 

O banco tem vindo a realizar vá-

rias iniciativas de sensibilização, 

como a divulgação de informação 

sobre a doença, a distribuição de 

laços cor-de-rosa por todos os co-

laboradores, o convite aos colabo-

radores a vestirem-se de cor-de-

-rosa, às sextas-feiras, para chamar 

a atenção para uma luta que é de 

todos.

Em parceria com a Associação 

Renascer, realizou, também, uma 

palestra que abordou temáticas 

como a prevenção, apoios à doen-

ça, auto-estima e superação.  

A palestra teve como objectivo 

informar e divulgar a doença de 

forma a mudar a atitude e o com-

portamento da sociedade. Foram 

oradoras, Carolina Araújo, mé-

dica especialista em Ginecologia 

e Obstetrícia; Marisa Martins e 

Olga Sousa, ambas activistas. 

As especialistas abordaram, sem 

tabus, as diversas temáticas asso-

ciadas ao cancro. Neste encontro, 

participaram também algumas 

pessoas que, tal como as palestran-

tes, já foram vítimas da doença, 

tendo superado o cancro e recons-

truído as suas vidas.

Com o apoio dos seus parceiros, 

nomeadamente o projecto Renas-

cer e a clínica Thula-Thula, o Ac-

cess Bank fez do mês de Outubro 

um período de consciencialização 

do cancro da mama e do colo do 

útero, alertando para as várias 

formas da doença e para a impor-

tância de um diagnóstico precoce. 

Estas acções enquadram-se no 

‘W- Initiative’, um programa do 

Access Bank que apoia a Mulher 

a vários níveis, incluindo na saúde, 

educação e empreendedorismo, 

entre outros. 

Diogo insta estudantes 
a pensarem globalmente

A 
Secretária de Estado na Pro-

víncia de Maputo, Vitória 

Diogo, instou os estudantes a 

terem uma visão ampla sobre a 

vida e o mundo em que estão inseridos, 

tornando-se mais úteis, sem se deixar 

limitar pelas fronteiras, a pensarem 

globalmente e agirem localmente, 

apostando, sobretudo, na qualidade.

Diogo, que falava numa palestra profe-

rida à comunidade académica sobre a 

temática: Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Tempos de Readaptação Social, no 

âmbito das VII Jornadas Científicas 

promovidas pela Universidade Wutivi 

(UniTiva), defende que numa era de 

economia de mercado, as entidades em-

pregadoras buscam colaboradores com 

qualidade de pensamento, análise, pro-

dutividade e com habilidades para a vida 

e não simples trabalhadores.

A governante chamou a atenção dos 

estudantes, para que estes não sejam 

consumidores da sapiência do docente, 

e sim que façam uso do saber baseado na 

pesquisa e métodos científicos, ligando a 

teoria e a prática, para resolver as neces-

sidades e preocupações da população, de 

modo contribuírem para a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade.

Durante os três dias das VII Jornadas 

Científicas, para além das apresentações 

realizadas pelos estudantes, o evento 

contou com a participação de docentes 

nacionais e internacionais, através da 

realização de palestras e mesas redon-

das.

Para o reitor da UniTiva, Nelson Cha-

cha, os trabalhos apresentados, durante 

as jornadas científicas, demonstraram o 

interesse dos estudantes pela investiga-

ção científica e pelo uso da ciência na 

identificação e resolução de problemas 

concretos que afectam as comunidades. 

“Tivemos intercâmbio científico cul-

tural com o sector público e privado 

com a presença da Empresa Nacional 

de Parques de Ciência e Tecnologia, o 

sector de estado, através do Conselho de 

Serviços de Representação de Estado 

na Província de Maputo e dos Serviços 

Provinciais de Acção Social. Teremos 

mais campos de estágio pré-profissional 

no maior parque industrial de Moçam-

bique, incubação de estudantes, acres-

centando valor à empregabilidade e 

empreendedorismo dos estudantes da 

UniTiva”, disse.

Na ocasião, o Conselho dos Serviços de 

Representação do Estado na Província 

de Maputo e a UniTiva assinaram um 

memorando de entendimento visando a 

busca de soluções a partir da pesquisa, 

onde a Secretária de Estado defendeu 

que a missão da academia só é legitima-

da se esta tiver as suas actividades volta-

das aos anseios da comunidade, baseada 

na tríade “Ensino, Pesquisa e Extensão”.
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