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Para além de equipamento, o pro-

cesso de pesca de atum esteve em 

volto em muitos entraves, dentre 

eles a escassez da isca que não 

existia nas águas territoriais e era 

preciso ser importada.

Além de encarecer as operações, 

isso fez com que os barcos não 

pescassem com regularidade e, 

por via disso, pagavam altos cus-

tos com a atracagem dos barcos.

Agi Anlaué disse ao tribunal 

que, enquanto trabalhava para a 

EMATUM, foi também desta-

cado para Mozambique Asset Ma-
nagement (MAM), onde assumiu 

a responsabilidade de coordenar 

a instalação do estaleiro naval de 

Pemba e no melhoramento das 

bases navais da Beira e Maputo. 

Tal como na EMATUM, para a 

MAM foi indicado por ACR.

Frisou que o contrato de forneci-

mento assinado entre a MAM e 

a ProIndicus previa a construção 

de um estaleiro naval na cidade de 

Pemba, contudo, quando chega-

ram ao local destinado à edifica-

ção da infra-estrutura verificaram 

que não estava disponível, porque 

o mesmo era da pertença da em-

presa, Portos de Cabo Delgado 

(PCD), que também previa cons-

truir o mesmo tipo de empreen-

dimento.

De acordo com Anlaué, outro 

constrangimento tinha a ver com 

as autoridades públicas, porque o 

governo provincial de Cabo Del-

gado não tinha conhecimento do 

projecto da MAM. 

Daí, explica o declarante, pediu 

ao grupo Privinvest para que for-

necesse o projecto de engenharia 

do estaleiro naval de Pemba, a fim 

de fazer uma apresentação junto 

do governo provincial e dos Ca-

minhos de Ferro de Moçambique 

(CFM), na qualidade de accionis-

ta maioritário do PCD. Contudo, 

para a sua surpresa, a Privinvest 

recusou.

O declarante conta que foi a par-

tir dessa fase que começou a ter 

dificuldades de relacionamento 

com a empresa libanesa.

“A partir desse momento, senti 

enormes dificuldades de trabalhar 

com o representante da Privin-

vest, que dava instruções ao seu 

subordinado para não me dar in-

formações detalhadas sobre o que 

estava acontecer”, disse, para de-

pois enfatizar que, na realidade, a 

Privinvest não era um fornecedor 

normal e tinha a capacidade de 

influenciar decisões ao mais alto 

nível e, por fim, deixaram de co-

laborar com ela.

“Meritíssimo, na verdade senti 

que tinha responsabilidades, mas 

não tinha nenhuma autoridade. 

Isso me desmotivou e deixei de ir 

aos escritórios da MAM. Tempos 

depois, cessei funções, mas não fi-

quei surpreendido, porque estava 

claro que devia sair”, desabafou o 

declarante.

Agi Anlaué deixou a MAM em 

finais de 2015, e até essa altu-

ra ainda não tinha se instalado o 

estaleiro de Pemba e nem havia 

obras nas bases navais da Beira e 

Maputo. 

Referiu que não foi feito nenhum 

estudo de viabilidade para a im-

plantação da MAM, e relativa-

mente à EMATUM o estava mal 

feito e apresentava uma sequência 

de erros que tornavam inviável o 

negócio de atum.           

Contudo, a par de ACR, Agi An-

laué auferia salário nas três em-

presas. Também auferia salário no 

SISE, onde era a terceira figura 

na hierarquia, depois de Gregório 

Leão e ACR.

Como director, Anlaué auferia 

cerca 140 mil meticais, em cada 

uma das três empresas, quando 

assumiu o cargo de administra-

dor, a remuneração subiu para o 

intervalo de 200 a 300 mil meti-

cais em cada uma das empresas 

onde assumiu os cargos.   

Nos seus depoimentos, o de-

clarante não escondeu a relação 

tensa com ACR. A não ocultação 

desse sentimento fez com que o 

juiz, Efigénio Baptista, questio-

nasse se tinha alguma contenda 

com o réu ACR ao que afirmou 

que: “não tenho nenhum proble-

ma com ACR. É um amigo, con-

tudo, desde a sua detenção, nunca 

fui lhe visitar no estabelecimento 

penitenciário, porque ele, o ACR, 

acusou-me de ter mandado pren-

der todos, incluindo o meu ex. 

director-geral, alegando que dei 

toda informação aos investigado-

res da Kroll, mas não tenho esses 

poderes”, desabafou.        

ACR não deixava aceder 
à documentação dos 
projectos
Quem também contrariou as 

declarações de ACR, foi Nazir 

Aboobacar, oficial do SISE e an-

tigo director de administração e 

Finanças da MAM, ouvido de-

pois de Agi Anlaué.

Disse ao juiz que a MAM con-

seguiu ficar com o estaleiro naval 

de Maputo, depois da intervenção 

do governo de Filipe Nyusi, con-

traindo os depoimentos de ACR 

segundo os quais os projectos do 

Sistema Integrado de Monitoria 

e Protecção (SIMP) não avança-

ram porque foram sabotados pelo 

governo do dia.  

“A convite do PCA da MAM, 

ACR, fui a uma sessão do Conse-

lho de Ministros. Não me recordo 

da data, mas, nesse dia,  pergun-

tou porque é que a MAM e outras 

empresas [ProIndicus e EMA-

TUM] não estavam a produzir. 

Explicamos que a MAM estava a 

enfrentar dificuldades para aceder 

ao estaleiro naval de Maputo, que 

estava concessionado à empresa 

SOMONAV”, disse.

Aboobacar explicou que depois 

dessa explicação, Filipe Nyusi 

ordenou-o para que fosse ter com 

o Ministro da Economia e Fi-

nanças, Adriano Maleiane, para 

tratar do processo de reversão do 

estaleiro de Maputo; e mandatou 

o então Ministro dos Transportes 

e Comunicações, Carlos Mesqui-

ta, para acompanhar o processo 

e, por fim, a MAM ficou com o 

estaleiro.

Nazir Aboobacar não 

confirmou a teoria sa-

Declarante conta como a ProIndicus afundou

Narrativa de ACR martelada na BO
Por Raul Senda

Cada vez que mais decla-
rantes vão sendo ouvi-
dos no julgamento do 
processo 18/2019 – C, 

que julga o escândalo das dívidas 
ocultas, vai ficando fragilizada 
a narrativa de António Carlos 
do Rosário (ACR), visto como o 
cérebro das três empresas supos-
tamente criadas para garantir a 
segurança costeira de Moçambi-
que.

Embora a manobra tenha culmi-

nado com o pagamento de subor-

nos a várias entidades ligadas ao 

poder político, castrense e finan-

ceiro, ACR, em conluio com Jean 

Boustani, destaca-se como maes-

tro da orquestra.

Dos depoimentos dos declaran-

tes, é possível apurar que biliões 

de dólares foram investidos e 

nada está a funcionar.

Frisaram que a Privinvest era um 

fornecedor especial que mandava 

no cliente e determinava as re-

gras do jogo com o patrocínio de 

ACR.

A Privinvest até se deu ao luxo 

de alterar os termos dos contratos 

em seu benefício e não forneceu 

todo equipamento que tinha a 

obrigação de entregar, não obs-

tante ter recebido o dinheiro dos 

bancos credores.       

A Sexta Secção do Tribunal Ju-

dicial da Cidade de Maputo já 

ouviu sete declarantes e nenhum 

deles assumiu ter participado nas 

negociações dos contratos de for-

necimento e muito menos nos 

estudos de viabilidade para a cria-

ção da ProIndicus, EMATUM e 

MAM, e todos os processos fo-

ram tratados por ACR.    

Privinvest não foi séria 
Nesta segunda-feira, 08, o tribu-

nal ouviu o declarante Agi An-

laué, oficial sénior do Serviço de 

Informação e Segurança de Esta-

do (SISE) e antigo responsável do 

Centro de Comando e Controlo 

da ProIndicus. Disse que, até à 

sua saída em finais de 2014, o sis-

tema de comando da ProIndicus 

ainda não estava concluído.

Informático da secreta moçam-

bicano no reinado de Gregório 

Leão, Anlaué explicou ao tribunal 

que o sistema da ProIndicus não 

estava completo, porque faltava a 

montagem de radares, intercepto-

res e aviões de vigilância. 

Frisou que, nessa altura, apenas 

tinha sido montada a torre de 

recepção do sinal do sistema de 

identificação automática, antena 

de recepção do sinal de satélite e 

o levantamento dos locais onde se 

deveriam instalar os postos de ra-

dares ao longo da costa.

Agi Anlaué elogia o projecto 

inicial da ProIndicus e diz que o 

mesmo estava em condições de 

responder às ameaças que o país 

estava a enfrentar na altura.           

Frisou que abandonou o projec-

to porque não tinha espaço para 

exercer autoridade, visto que a 

Privinvest, empresa responsável 

pelo fornecimento do equipa-

mento, quando fosse notificada 

sobre algumas anomalias, tinha 

capacidade de influenciar deci-

sões ao nível mais alto e, por essa 

via, o relacionamento não foi sa-

lutar.

“Um dos factores de desentendi-

mento foi a demora da Privinvest 

no fornecimento dos equipamen-

tos, e, quando reclamássemos, não 

acatavam as nossas exigências”, 

disse. 

Outro constrangimento aponta-

do pelo declarante, Agi Anlaué, 

tinha a ver com os locais escolhi-

dos para a montagem de radares. 

Segundo Agi, parte desses locais 

eram de difícil acesso e noutros 

não havia energia eléctrica.

Mussumbuluko Guebuza
Ao tribunal, o declarante, que 

em finais de 2014 acompanhou 

Mussumbuluko Guebuza (filho 

do então presidente da Repú-

blica, Armando Guebuza) num 

negócio de armas para o exérci-

to moçambicano, no Israel, disse 

que, depois de deixar a ProIndi-

cus, foi indicado para trabalhar 

na EMATUM como director da 

área de plataformas tecnológicas, 

e, mais tarde, assumiu o cargo de 

administrador para o pelouro das 

operações da empresa.

Na EMATUM, Agi cessou fun-

ções em Janeiro de 2016, mas, 

segundo contou ao tribunal, teve 

contacto com nove embarcações 

e todos não tinham nada relacio-

nado com a defesa e segurança, se 

não alguns equipamentos desti-

nados à actividade pesqueira.

Explicou que quando o PCA 

das três empresas indicou-o para 

EMATUM, disse que os barcos 

destinados à pesca de atum ti-

nham um sistema sofisticado de 

comunicações, mas quando che-

gou na empresa, as embarcações 

não tinham nenhum sistema so-

fisticado, de tal forma que, ele e 

a sua equipa viram-se obrigados a 

instalar alguns equipamentos para 

permitir a navegabilidade dos 

barcos,  como é o caso do sistema 

de rádios para a comunicação.

No contrato do fornecimento que 

o Conselho de Administração 

(CA) da EMATUM assinou com 

a Privinvest, dentre várias cláusu-

las, constava a instalação de um 

centro de coordenação de opera-

ções em terra e de transferência 

de propriedade intelectual, contu-

do, no local nada disso se viu ou 

foi concretizado.

Depoimentos dos declarantes desmontam argumentos de 
António Carlos do Rosário 
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para que o salário que auferia na 

MAM não fosse revelado, mas, 

com a insistência do juiz, referiu 

que o mesmo variava entre 100 

a 200 mil meticais. Ao mesmo 

tempo auferia salário no SISE.

Como a ProIndicus afundou
Arlindo Ngale, oficial 

superior das Forças 

Armadas de Defe-

sa de Moçambique 

(FADM), afecto ao ramo da 

Marinha de guerra, entrou na 

ProIndicus a convite do decla-

rante Eugénio Zitha Matlaba e 

foi ouvido nesta terça-feira.

Em 2009, deixou a Marinha 

de Guerra para trabalhar na 

empresa, Monte Binga, como 

gestor de um projecto de pesca 

industrial de atum. Em 2013, 

chega à ProIndicus como direc-

tor técnico e logístico, cuja mis-

são era criar facilidades e apoiar 

o director do grupo Privinvest 

na sua tarefa de implantar o 

projecto. 

Foi nessa qualidade que parti-

cipou com o CA da ProIndicus, 

a 25 de Abril de 2013, numa 

reunião com uma equipa da 

Privinvest, liderada por Jean 

Boustani.

Nesse encontro foi discutida a 

alteração do contrato de for-

necimento de equipamentos 

navais e aéreos fornecidos pela 

Privinvest.

“Nesse encontro pedi a palavra 

para discordar de algumas al-

terações de meios, pois no seu 

entender as embarcações vigi-

lantes eram maiores e apropriados 

para os desafios que se propunham 

no projecto, pois correspondiam às 

especificidades do Oceano Índico, 

cujas ondas são de maior dimensão. 

As embarcações que estavam a ser 

introduzidas eram menores e não 

tinham capacidade de permanên-

cia por muito tempo no mar, para 

efeitos de dissuasão e, por essa via, 

representariam custos acrescidos, 

tornando o projecto menos susten-

tável”, explicou.

Ngale também fez o mesmo reparo 

para com as avionetas que o for-

necedor queria disponibilizar, mas 

as suas recomendações não foram 

aceites pela Privinvest, representa-

do no encontro por Jean Boustani, 

que na altura respondeu que esta-

vam a colocar esse tipo de meios, 

porque a ProIndicus não tinha ex-

periência de operar equipamentos 

grandes.

No entender do declarante, o pro-

jecto da ProIndicus respondia às 

necessidades básicas de segurança 

da costa moçambicana, embora 

precisasse de ser melhorado, visto 

que foi elaborado com a interven-

ção da Privinvest.

Também nega que o regime do dia 

tenha sabotado a iniciativa.

Disse que a Privinvest forneceu 

todo equipamento, mas os navios 

não traziam o devido armamento. 

Referiu que embora o contrato pre-

conizasse troca de meios em caso 

de defeito de fabrico, a Privinvest 

não aceitou substituí-las. 

“Em 2013, recebemos uma embar-

cação, DV-15, que o motor gripou. 

O fornecedor ainda estava cá, im-

portou um novo motor, mas a em-

barcação não está a funcionar até 

hoje”, disse.

Contou que nenhum radar está a 

funcionar e há falta de espaço para 

atracação de barcos da ProIndicus, 

aliás, todo sistema da empresa  não 

está a funcionar. 

A solução de segurança costeira in-

corporada pela ProIndicus envolvia 

estações de radar ao longo da costa 

moçambicana, em contacto via sa-

télite com um Centro de Comando 

e Controlo onshore, e uma frota de 

navios interceptores no Canal de 

Moçambique.

Mas em 2016, segundo Ngale, ne-

nhuma estação de radar estava a 

funcionar, aliado ao facto de a li-

cença que permitia à ProIndicus 

usar o sinal de satélite ter expirado.

Ngale culpou a Privinvest pelo co-

lapso do radar. Das 16 estações de 

radar especificadas no contrato de 

fornecimento entre a ProIndicus 

e a Privinvest, apenas nove foram 

instaladas. 

A que estava programada para 

ser instalada no distrito de 

Quissanga, em Cabo Delgado, 

não foi montada, por haver pro-

blemas na estrada de acesso. 

O declarante falou da vanda-

lização de algumas estações de 

radares implantadas em alguns 

pontos do país, por falta de se-

gurança, não obstante o equipa-

mento ser da pertença das FDS.

Duas das estações não funcio-

naram porque a Privinvest não 

forneceu as configurações ne-

cessárias para o sinal de satélite. 

Na Ponta de Ouro, no extremo 

sul, em Vilankulo, na província 

de Inhambane, e em Metangu-

la, no Lago Niassa, os trabalhos 

nem sequer começaram nas 

fundações das estações de radar.

Ngale conta que depois pas-

sou para a empresa Maputo 

Shipyard, uma subsidiária da 

MAM. Como director da téc-

nica e logística na ProIndicus, 

o declarante aferiu 182 mil 

meticais e no Maputo Shipyard 

tinha um salário mensal de 235 

mil meticais. Na mesma altu-

ra, recebia nas forças armadas 

onde tem a patente de  capitão-

-de-mar-e-guerra. A audição 

dos declarantes continua nesta 

sexta-feira.

botagem alegada por ACR. 

Durante o período que trabalhou 

com ACR, na MAM, o declaran-

te disse que não tinha acesso à 

informação, alegando que os pro-

cessos eram do carácter secreto.   

Tal como grande parte dos de-

clarantes que passaram da tenda 

da B.O., Nazir Aboobacar pediu 

Arlindo Ngale diz que discordou de algumas alterações de meios fornecidos pela 
Privinvest, mas foi ignorado
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Apesar dos efeitos pan-
démicos que impac-
taram negativamente 
na logística mundial, a 

agricultura em Moçambique re-
gistou um crescimento notável 
na campanha agrária 2020/21, 
ao atingir um incremento 
histórico de 8,2%, superior à 
média (3,1%) assinalada nos 
últimos dez anos. Contudo, 
especialistas do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER) consideram 
os “números bons”, porém, es-
tão abaixo das estimativas feitas 
em Outubro de 2020, aquando 
do lançamento da campanha 
agrícola, em Cuamba, província 
do Niassa. 

O relatório do balanço da cam-

panha 2020/21, a que o SAVA-
NA teve acesso, assinala que o 

crescimento da agricultura se 

deveu à expansão da produção 

de cereais (12%), oleaginosas 

(27%), frutas (44%) e legumi-

nosas (8%), fortemente dinami-

zados pelo Sustenta, um ambi-

cioso programa de integração da 

agricultura familiar em cadeias 

de valor produtivas.  

Com o crescimento de 12%, a 

produção de cereais atingiu 1.97 

milhões de toneladas, animados 

pelo incremento da produção 

do arroz em 19% e do milho em 

13%. O que provavelmente pode 

refletir uma maior oferta nacio-

nal de milho, a Rede de Aler-

ta Antecipado de Fome (rede 

Fews, sigla inglesa), que apoia 

as acções de agências governa-

mentais e humanitárias, afirma 

que os preços em Moçambique 

estão 8% a 27% mais baixos que 

há um ano. A Rede afirma que a 

diferença é notória em relação a 

2020, mas mantém-se dentro do 

intervalo de valores médios dos 

últimos cinco anos.

O SAVANA apurou que os 

números da produção agríco-

la já foram apresentados em 

Conselho de Ministros (CM). 

Mas, para consumo público, se-

rão revelados hoje, sexta-feira, 

em Vanduzi, Manica, quando o 

Presidente da República, Filipe 

Nyusi, efectuar o lançamento 

da campanha agrícola 2021/22. 

Igualmente hoje, Nyusi anun-

ciará as projecções para a cam-

panha 2021/22. Técnicos do 

MADER afirmam que há con-

dições agroecológicas para uma 

boa produção na campanha que 

se avizinha. 

Segundo o documento, a adop-

ção da política de intensificação 

da produção agrícola através do 

programa Sustenta, o aumento 

do uso de insumos (fertilizantes 

em 151%, sementes certificadas 

em 259,3%), incremento das 

áreas de produção em 3,9% e 

regime pluviométrico favorável 

por influência do fenómeno “La 

Ninã” foram determinantes para 

o crescimento da produção.

Em Moçambique, o “La Ninã” 

influenciou o clima, provocando 

fenómenos climatéricos adver-

sos, nomeadamente, estiagem, 

chuvas irregulares, altas tempe-

raturas, inundações e ciclones 

tropicais. O MADER assinala 

que as chuvas “normais e acima 

do normal”, em quase todo o 

país, resultaram num bom de-

sempenho da campanha agrí-

cola e permitiram o enchimento 

dos reservatórios de águas.  

A título de exemplo, a produ-

ção de milho cresceu 13% (de 

1,633 milhões de toneladas para 

1,836 milhões de toneladas), o 

arroz cresceu 19% (de 175 mil 

ton. para 207 mil ton.), a banana 

38,7% (de 258 mil ton. para 358 

mil ton.), gergelim 25% (de 125 

mil ton. para 156 mil ton.), al-

godão 37% (de 31 mil ton. para 

43 mil ton.).

Os técnicos e agricultores fazem 

notar que a “semente de quali-

dade” foi importante nos nú-

meros alcançados na campanha 

20/21. No entanto, a produção 

da semente foi de cerca de 17 

mil toneladas, mas somente 10 

mil toneladas é que reuniam 

condições para se enquadrar no 

processo de certificação. O cres-

cimento de produção de semen-

te foi de 276,4% face à campa-

nha anterior.

O crescimento de 8,2%, segun-

do os números da produção 

agrícola, poderá contribuir para 

uma subida do Produto Interno 

Bruto (PIB) de 2,0%, no míni-

mo.  Em 2020, a economia de 

Moçambique teve uma recessão 

de 1,28%, mas, no primeiro tri-

mestre de 2021, o PIB cresceu 

em 0,12%, animado pelo cres-

cimento do sector agrícola em 

4,8%.

Dados do MADER indicam 

igualmente que o valor de pro-

dução agrícola cresceu 9,8%, 

quando comparado com o pe-

ríodo anterior, com um valor 

de mercado calculado em 321.2 

mil milhões de meticais. 

Onde também se registou cres-

cimento foi nos sub-sectores da 

agricultura e produção pecuária, 

que atingiram um incremen-

to de 11.56%, face à campanha 

anterior, com um valor estimado 

em 250.3 mil milhões de meti-

cais.

Os números do MADER mos-

tram igualmente que o efectivo 

pecuário cresceu em 3,9% e está 

avaliado em 70.9 mil milhões de 

meticais. O gado bovino repre-

Agricultura dispara para números históricos

senta cerca de 64.2% do valor 

efectivo pecuário e 14.4% do 

valor do sector da agricultura 

nacional.

“No entanto, a produção de 

carnes, leites e outros derivados 

da bovinicultura é de somente 

7.23% do valor efectivo pecuário 

e de 2.5% do valor da agricultu-

ra nacional. Tal deve-se à baixa 

de extração (cerca 7%) e à fra-

ca qualidade do rebanho (baixo 

peso médio de carcaça), sublinha 

o documento. 

Um sector que está a ficar di-

nâmico e que regista as primei-

ras exportações é a silvicultura. 

Registou-se o reinício de expor-

tação de eucalipto, estando pre-

visto até ao fim do ano a expor-

tação de 140 mil metros cúbicos, 

no valor de USD 15 milhões.

Este é um investimento da em-

presa portuguesa, Portucel, num 

projecto de USD 2,5 mil mi-

lhões para a plantação de até 

246 mil hectares, nas Provín-

cias da Zambézia e de Manica. 

Internamente está a planear-se 

utilizar o eucalipto tratado para 

a produção de postes para a dis-

tribuição de energia. 

Fomento e produtividade 
por hectare
A área de produção da campa-

nha 20/21 foi de 5,7 milhões 

de hectares, o que significa um 

crescimento de 3,9%. Esta área 

está muito aquém do espaço po-

tencialmente agrícola do país, 

estimado em 36 milhões de hec-

tares. No espaço ocupado pela 

produção agrícola na campanha 

agrícola 20/21, os cereais e legu-

minosas, principais culturas de 

segurança alimentar e de renda 

das famílias, representam cerca 

de 80% da área plantada.

Contudo, a área total afectada 

por efeitos climatéricos adver-

sos foi de 508.842 hectares de 

culturas, o equivalente a cerca 

de 8,2% da área total semeada. 

Afectou cerca de 285.890 pro-

dutores em 87 distritos do país.

De acordo com os números que 

tivemos acesso, na campanha 

20/21 foram integrados cerca de 

300 mil agregados familiares em 

programas de fomento, contra 

um pouco mais de 200 mil do 

período anterior.

Mercadorias primárias para 

exportação (tabaco e algodão), 

que, no passado, constituíam 

algumas das principais fontes 

de divisas para o país, também 

impactaram de forma decisiva 

no crescimento da agricultura 

na campanha 2020/21. O ta-

baco integrou 120 mil agrega-

dos familiares, contra 100 mil 

da campanha anterior. Idêntico 

comportamento teve o algodão, 

que integrou 123.8 mil agrega-

dos familiares, face a 90.2 mil da 

campanha anterior. O programa 

Sustenta foi responsável pela in-

tegração de 56 mil famílias, con-

tra 9.500 da campanha anterior.  

Mesmo modestos, os núme-

ros de produtividade tonelada/

hectare (T/h) no Sustenta não 

deixam de ser impressionan-

tes quando comparados com 

a produção sem a intervenção 

daquele programa de integra-

ção na cadeia produtiva. A título 

ilustrativo, na cultura do arroz, 

a produtividade com Sustenta 

atingiu 4,5 T/h, contra 0,57 sem 

a intervenção daquele programa. 

Os números do arroz por hecta-

re estão abaixo das 6 toneladas 

projectadas. 

No milho, a produtividade por 

T/h registou 3,1, contra 0,72 

sem Sustenta.

O número de extensionistas, 

considerados pelo ministro, 

Celso Correia, como os novos 

“guerrilheiros contra a fome”, 

estão nos 3,451, dos quais 2,158 

recém-contratados, aumentan-

do a cobertura nacional de 6,9% 

para 11%. Mas Celso Correia 

assinala que estes números estão 

aquém do desejado, fazendo no-

tar que o país necessita de cerca 

de 15 mil extensionistas.

Nyusi apresenta desempenho hoje em Vanduzi
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A 
gravidez precoce consti-

tui um problema crónico 

em Moçambique, e tem 

vindo a agravar cada vez 

mais a situação de pobreza das 

raparigas, sobretudo das famílias 

mais carenciadas. 

Muitas que engravidam precoce-

mente não têm nenhuma fonte de 

renda, o que as expõe a uma vida 

marcada por carências extremas.

Dados do Ministério da Saúde 

(MISAU) indicam que no último 

ano foram atendidas, na primeira 

consulta pré-natal, pouco mais de 

1,7 milhões de mulheres grávidas 

em todo o país, das quais cerca de 

400 mil, o correspondente a 22,7%, 

eram mulheres com idade inferior 

a 19 anos e pouco mais de  373 mil  

tinham entre 15 e 19 anos e 16.779 

tinham entre 10 e 14 anos. Destas 

estatísticas, destacam-se as provín-

cias de Nampula, com 22,3%, e da 

Zambézia, 19,1%. 

Jéssica Benigna, de 18 anos de ida-

de, residente no bairro Chamancu-

lo “C”, em Maputo, engravidou aos 

14 anos. Na altura, frequentava a 9ª 

classe na Escola Secundária Estrela 

Vermelha. 

Narrou que quando a mãe des-

cobriu que estava grávida, aban-

donou-a à própria sorte. O seu 

parceiro, na altura com apenas 16 

anos de idade, recusou-se a assumir 

a paternidade e o único apoio que 

teve foi da sua avó, que dependia da 

venda de “badjias” (pastéis feitos à 

base de feijão-nhemba), para o seu 

sustendo e de mais três netos.

“Quando engravidei, nem sequer 

tinha uma fonte de renda. A minha 

mãe, quando descobriu, no terceiro 

mês de gestação, não quis saber de 

mim, todos me viraram as costas, a 

única pessoa que sempre esteve do 

meu lado é a minha avó”, declarou.

Disse que quando ficou grávida era 

tão nova e não tinha noção do que 

o futuro lhe aguardava. 

Quando as dificuldades começa-

ram a agravar-se, logo após o parto, 

pensou em várias formas de traba-

lho para poder incrementar a renda 

familiar, mas, sem sucesso, teve de 

habituar-se a dormir sem comer, 

conta Jéssica Benigna, banhada em 

lágrimas. 

“Procurei trabalho como doméstica 

e nunca consegui, penso em fazer 

algum negócio, mas não tenho di-

nheiro para começar. Em casa, pas-

samos por várias dificuldades, e, por 

vezes, ficamos sem ter o que comer, 

hoje, inclusive, não cozinhamos, 

vamos dormir com fome”, avança.

Benigna acredita que se tivesse tido 

conselhos dos mais velhos sobre 

questões de saúde sexual e repro-

dutiva, as coisas teriam sido dife-

rentes.

Hoje, pensa em voltar à escola e 

formar-se, na expectativa de con-

seguir um emprego, para ajudar a 

avó e garantir que a sua filha de três 

anos de idade tenha um destino 

melhor.

“O desespero”
Rosa Mandlate, residente no bairro 

da Zona Verde, é a terceira filha de 

um total de cinco irmãos. Também 

foi mãe precocemente.

Contou que quando descobriu, 

com 15 anos, que estava grávida 

caiu em desespero, um sentimento 

que tomou igualmente conta dos 

seus pais. 

“A minha mãe é hipertensa, quando 

soube da minha gravidez, a pressão 

arterial subiu e o meu pai ficou 

muito preocupado”, recordou.

Avançou que, na altura, o pai estava 

desempregado e a mãe dedicava-se 

à venda de pão e a família do pai 

da criança, quando soube da sua 

condição, recusou-se a assumir a 

gravidez, o que a deixou numa si-

tuação de incerteza em relação ao 

seu futuro.

“Quando os meus pais foram in-

formar a família do pai da minha 

filha sobre a minha situação, eles 

disseram que a gravidez não era 

do filho, porque ele era muito novo 

para engravidar. Eles voltaram para 

casa e nunca mais tivemos contac-

to”, conta.

Mandlate também abandonou a 

escola e ingressou no negócio de 

venda de pão com a sua mãe. 

Hoje, com 22 anos de idade, dedi-

ca-se à venda de chamussas e afirma 

não estar em condições de voltar à 

escola, porque precisa de trabalhar 

para prover o sustento da filha, que 

é totalmente dependente de si. 

De acordo com o Suplemento So-

bre Nutrição do Inquérito Sobre o 

Orçamento Familiar (2019/2020), 

publicado em Outubro de 2021, a 

população moçambicana vive abai-

xo de um dólar por dia, (60 meti-

cais). 

Num universo de cerca de 30 mi-

lhões de pessoas que vivem em 

Moçambique, cerca de metade 

com menos de 18 anos (segundo 

dados actualizados do INE), o IOF 

2019/2020 abrangeu 13. 656 agre-

gados familiares, com uma média 

de cinco pessoas por família,  nas 

zonas rurais e urbanas de todo o 

país.

“Os índices são 
preocupantes”
Gizela Azambuja, chefe do Depar-

tamento de Saúde da Mulher no 

Ministério da Saúde (MSAU), em 

entrevista ao SAVANA, mostrou-

-se preocupada com o elevado ín-

dice de gravidez precoce no país. 

Avançou que a capacidade produ-

tiva e a autonomia financeira deste 

grupo social fica afectada pelo facto 

de muitas raparigas abandonarem a 

escola durante a gravidez ou após o 

parto, o que trava as possibilidades 

de acesso ao emprego.

Segundo disse, apesar de o MISAU 

oferecer diversos métodos de pla-

neamento familiar para homens e 

mulheres, bem como informações 

sobre a saúde sexual e reproduti-

va nas unidades sanitárias, através 

da rádio, televisão e plataformas 

digitais, o índice de gravidez pre-

coce ainda é elevado, por conta das 

uniões prematuras, dos tabus exis-

tentes no diálogo entre pais e filhos 

sobre a sexualidade e o uso dos mé-

todos contraceptivos.

“Muitos pais e encarregados de 

educação pensam que ao conversar 

sobre a sexualidade com os mais 

novos, estimulam o início precoce 

da actividade sexual, o que não é 

verdade. A informação pode estar 

nas unidades sanitárias, nas diver-

sas plataformas criadas pelo MI-

SAU, mas, se os pais não dialogam 

Gravidez precoce agrava miséria

com os filhos, continuaremos a ve-

rificar este cenário”, frisou.

A fonte aconselhou os pais e encar-

regados de educação a começarem 

a conversar sobre assuntos de saúde 

sexual e reprodutiva com as meni-

nas, a partir de cinco anos de idade, 

abordando assuntos apropriados 

para cada fase.

“Cada fase tem um tipo de conversa 

apropriada. Com as crianças entre 

cinco e seis anos, a conversa deve 

ser sobre a prevenção do abuso se-

xual, dos nove aos 11 anos, elas de-

vem ser preparadas para a primeira 

menstruação e para as transforma-

ções que vão ocorrer no seu corpo, 

dos 12 aos 15 anos, as meninas, ge-

ralmente, iniciam o namoro e, nesta 

fase, é preciso que se converse com 

elas para adiarem o início da activi-

dade sexual”, explicou.

Para as adolescentes e jovens que já 

iniciaram a actividade sexual, é pre-

ciso que os pais falem muito sobre a 

prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e da gravidez, acres-

centou.

Apelou igualmente para o envol-

vimento activo de todos na desmi-

tificação de crenças à volta do uso 

de métodos contraceptivos pelos 

adolescentes de modo a remover 

barreiras no acesso à saúde sexual e 

reprodutiva por parte das raparigas. 

“Tapar o sol com a peneira”
Por seu turno, Maira Domingos, 

directora de Programas do Fórum 

Mulher, comparou a resistência dos 

pais ao conhecimento de assuntos 

ligados à saúde sexual e reprodutiva 

com a atitude de tapar o sol com a 

peneira, porque os adolescentes ini-

ciam a actividade sexual cada vez 

mais cedo.

Com o desenvolvimento tecnoló-

gico, o acesso à informação de for-

ma descontrolada, através de várias 

plataformas digitais de que os ado-

lescentes e jovens são os maiores 

usuários, agrava o cenário, porque 

não há uma boa interpretação dos 

conteúdos.

Alertou os pais e encarregados de 

educação para um diálogo aberto 

com os filhos.

“Muita informação é disponibili-

zada no Whatsapp e Facebook, sem 

nenhum controlo. Entretanto, nos 

espaços onde os adolescentes po-

deriam ter informações correctas, 

como nas escolas e no seio familiar, 

tal não acontece como deve ser, por 

resistência de alguns pais”, explicou.

Afirmou que a gravidez precoce 

perpetua a pobreza, porque muitas 

crianças nascidas num ambiente 

de vulnerabilidade não têm acesso 

aos serviços de saúde e educação de 

qualidade.

Gera-se, prosseguiu, um ciclo de 

pobreza que afecta directamente o 

desenvolvimento do país.

Para Domingos, o governo e as fa-

mílias devem apostar mais na edu-

cação das raparigas, pois o conhe-

cimento obtido na escola permite 

que elas tomem decisões conscien-

tes em relação ao seu corpo. “A 

gravidez precoce está directamente 

ligada à educação, como apontam 

alguns estudos, porque, à medida 

que as raparigas são escolarizadas, 

a prevalência da gravidez precoce 

tende a reduzir”, enfatizou. 

Afirmou que todas as campanhas 

feitas no sector da prevenção da 

gravidez precoce devem começar 

pela educação das raparigas e famí-

lias, visando a quebra de algumas 

crenças culturais nocivas.

O alerta de especialistas:

Por Eunice Chemane
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O alto-comissário do Ruan-
da em Moçambique, 
Claude Nikobisanzwe, 
defendeu que a distribui-

ção das tropas estrangeiras, que 
estão a apoiar Moçambique no 
combate ao extremismo violento 
em Cabo Delgado, deveu-se à ne-
cessidade do restabelecimento da 
ordem e segurança em locais críti-
cos, como são os casos de Palma e 
Mocímboa da Praia.

Intervindo num painel que debatia 

a intervenção estrangeira no com-

bate aos grupos armados em Cabo 

Delgado, Nikobisanzwe precisou 

que a ordem de chegada dos con-

tingentes militares estrangeiros foi 

crucial na distribuição pelos distri-

tos onde cada força deveria actuar.

O diplomata repetiu a posição do 

Presidente Paul Kagame, que ne-

gou que o apoio militar ruandês 

terá contrapartidas materiais, no-

meadamente, a exploração de re-

cursos energéticos.

Os três integrantes da força con-

junta que combate o terrorismo 

em Cabo Delgado, as Forças de 

Defesa e Segurança de Moçam-

bique, do Ruanda e a missão da 

SADC, (SAMIM), avaliaram, 

esta segunda-feira, o seu grau de 

intervenção naquela província e 

lançaram perspectivas em torno 

do futuro. 

Organizado pelo Instituto Sul-

-africano para Estudos e Seguran-

ça (ISS), o evento, que decorreu no 

formato virtual, tinha como tema 

“Intervenção estrangeira irá salvar 

Cabo Delgado”. O pesquisador 

moçambicano, Borges Nhamirre, 

consultor do ISS, apresentou um 

Polcy Brief, questionando até que 

ponto a intervenção estrangei-

ra iria acabar com terrorismo em 

Cabo Delgado?

Dentre os oradores, ficou assente 

que, apesar das vitórias animado-

ras sobre os terroristas, ainda há 

inúmeros desafios pela frente. 

Triunfalista na sua intervenção, 

o alto-comissário do Ruanda em 

Moçambique disse que o apoio 

militar do seu país visa negar o 

estabelecimento de um califado 

em Cabo Delgado, com riscos de 

se espalhar para os países vizinhos.

Claude Nikobisanzwe avançou 

que está claro que a intervenção 

militar estrangeira vai mesmo sal-

var aquela província nortenha do 

país, pese embora ainda persistam 

alguns focos isolados de terroris-

mo. 

Prova disso, segundo Nikobisan-

zwe, é que em quatro meses de 

actuação das forças ruandesas, foi 

possível recuperar os distritos que 

estavam sob domínio daquele gru-

po, abrindo espaço para o restabe-

lecimento de ligações terrestres, 

marítimas e comunicações móveis. 

“O resultado das operações con-

juntas entre Moçambique, Ruan-

da e SAMIM mostra que o Ansar 
al sunna [Seguidores da Tradição] 

está enfraquecido e estamos cien-

tes que será derrotado completa-

mente”, assegurou.   

Deu a conhecer que a missão con-

junta Ruanda e Moçambique ma-

tou 100 jihadistas, capturou tantos 

outros e resgatou cerca de 350 ci-

vis. 

Foram, igualmente, apreendidos 

vários materiais dentre armamen-

to, viaturas, motorizadas, compu-

tadores e uma série de documentos 

cujo conteúdo está a ser analisado 

pelas equipas de inteligência. 

Ligações estrangeiras
Numa análise preliminar ao mate-

rial apreendido, Nikobisanzwe fez 

saber que há evidências de ligações 

estrangeiras do grupo que actua 

em Cabo Delgado, mas não avan-

çou mais detalhes. 

A vinda da tropa ruandesa para 

prestar auxílio em Cabo Delgado, 

sem uma comunicação prévia à 

Assembleia da República, aqueceu 

os debates da sessão de informação 

do governo, havida recentemente 

naquela casa. 

O executivo, através do primeiro-

-ministro, Carlos Agostinho do 

Rosário, disse que a missão era 

legal e estava acoberto de um acor-

do que não chegou de apresentar, 

facto que enfureceu a Renamo e o 

MDM, partidos da oposição, que 

exigiam que o executivo se retra-

tasse.

 A oposição sublinhou que é in-

questionável o trabalho que o 

contingente ruandês está a fazer 

no país, mas as autoridades devem 

fazer a sua parte.  

Comentando o assunto, o diplo-

mata de Kagame disse que a inter-

venção militar ruandesa resulta de 

um pedido formulado por Maputo 

no âmbito das relações bilaterais 

existentes entre os dois países. 

Remeteu às autoridades moçam-

bicanas as questões levantadas na 

Assembleia da República relativas 

à existência do acordo militar que 

regula a sua presença.

Questionado em torno dos crité-

rios que nortearam a atribuição 

das tropas ruandesas do corredor 

Mocímboa da Praia – Palma, tido 

como principal esperança para o 

desenvolvimento de Moçambique, 

caso seja viabilizada a exploração 

do gás natural na bacia do Rovu-

ma, o diplomata disse que a ordem 

de chegada das tropas estrangeiras 

ditou as regras do jogo.

 Avançou que os militares de Ki-

gali chegaram um mês antes da 

missão da SAMIM em Cabo Del-

gado, pelo que se olhou mais para 

os locais críticos que necessitavam 

de uma urgente intervenção para 

o restauro da ordem de segurança. 

Foi nestes termos, explicou, que 

iniciaram as operações em Palma, 

que pouco a pouco foram descen-

do até à recuperação de Mocím-

boa da Praia.

Negou a existência de qualquer in-

teresse ou justificação da actuação 

da tropa ruandesa com a explora-

ção de gás, justificando o auxílio 

como uma resposta ao grito de 

socorro do governo moçambicano. 

Falou de outras missões de âmbito 

bilateral na RDC e outros países 

africanos, onde estão envolvidas 

as tropas ruandesas que, no entan-

to, não suscitam questionamento, 

como no caso de Moçambique.

 De acordo com o alto comissa-

riado ruandês, a SAMIM foi en-

viada também para zonas onde há 

ameaças terroristas, como Maco-

mia, Muidumbe e Nangade e está 

a fazer bem o seu trabalho. 

“Penso que ficou claro que o envio 

das forças estrangeiras para os di-

ferentes pontos de Cabo Delgado 

foi feito com o objectivo estraté-

gico de resgate da ordem e segu-

rança”, disse, afastando quaisquer 

interesses nos hidrocarbonetos.

Ruanda diz que combateu em zonas críticas

Problema multifacetado
Um pouco mais reservado, o che-

fe da missão militar da SAMIM, 

Mpho Molomo, disse não duvidar 

que a intervenção militar no norte 

do país vai, mesmo, salvar Moçam-

bique, assinalando que o problema 

é multifacetado e requer várias 
abordagens. 
É preciso, no entender de Molomo, 
combater as causas que estão por 
detrás da radicalização das pessoas.
 Disse ser evidente que se trata de 
elementos externos, que vêm de 
fora, contando com o beneplácito 
de participação de locais.
“Uma guerra desta natureza leva 
tempo, a reconstrução irá também 
levar o seu tempo. Estou satisfeito 
pelo facto de a SAMIM ter dado o 
seu contributo para a estabilidade, 
porque o terrorismo podia ter-se 
propagado para outros países da 
região”, disse.
Acrescentou que a intervenção re-
gional conseguiu conter o avanço 
dos terroristas. 
Sustentou que o atraso no destaca-
mento da missão militar da SADC 
deveu-se a questões ligadas à pla-
nificação, harmonização e logística, 
depois do anúncio da entrada do 
Ruanda. 
Louvou o trabalho desenvolvido 
por Moçambique na coordenação 
e cooperação das equipas de traba-
lho.    
Molomo precisou que a interven-
ção militar foi importante para 
controlar a situação e permitir o 
regresso da segurança e do Estado 
Direito para que o governo pudes-
se colocar a sua máquina a funcio-
nar.

O sucesso na frente militar permi-

tiu a assistência humanitária a mais 

de 800 mil pessoas deslocadas de-

vido ao conflito e a aprovação de 

um plano de reconstrução orçado 

em USD 300 milhões. 

Financiamento
A sustentabilidade das operações 

em Cabo Delgado, a longo prazo, 

continua sendo um dos principais 

desafios do combate ao terrorismo. 

O diplomata ruandês disse que se 

trata de uma operação bastante 

onerosa, afirmando que o seu país 

está a financiar os custos da pre-

sença militar em Moçambique. 

Claude Nikobisanzwe apontou 

que todo o apoio é bem-vindo, 

tendo em conta que ainda não há 

datas para o fim da missão.

O encerramento da presença mi-

litar ruandesa, prosseguiu, depen-

de fortemente do desenrolar dos 

acontecimentos no teatro das ope-

rações e da criação da capacidade 

para que as FDS moçambicanas 

tomem as rédeas das operações, 

depois de capacitadas e equipadas 

para o efeito. 

É seu entender que a missão te-

ria sido bastante onerosa para 

Moçambique e para a região da 

SADC, se não tivesse havido uma 

intervenção militar.    

Por seu turno, o chefe da missão 

da SADC considera que as ope-

rações são onerosas e que contam 

com um fundo de contingência da 

SADC. 

À medida que a situação militar 

for progredindo para o nível de 

manutenção de paz, Molomo ad-

mitiu a possibilidade de recurso ao 

fundo da União Africana. 

 “Não tem sido fácil para a SADC 

garantir o financiamento pleno das 

operações”, disse Mpho Molomo. 

O futuro de Cabo Delgado, após 

a saída das missões estrangeiras, 

foi um dos pontos destacados nos 

debates. 

Para o chefe da SAMIM, a pre-

sença da missão regional em Cabo 

Delgado resulta de uma decisão 

política, sendo que cabe aos deci-

sores decidirem pelo seu prolonga-

mento ou não.

 Enalteceu o apoio dos EUA e da 

União Europeia na componente 

de formação visando criar capaci-

dades para as FADM. 

Erradicar o terrorismo 
Por seu turno, o diligente porta-

-voz do Ministério da Defesa, 

Omar Saranga, disse que, apesar 

de as operações estarem a correr 

de forma positiva e satisfatória, 

prevalece o desafio de erradicar o 

terrorismo e todas as suas formas 

de manifestação. 

O terrorismo, na visão de Saranga, 

não pode ser erradicado de um dia 

para o outro, é um processo longo. 

Disse estar ciente de que as for-

ças estrangeiras vão um dia sair de 

Moçambique, sendo por isso que 

a aposta tem sido a formação no 

combate ao terrorismo.

Em paralelo, as FDS estão a ser 

equipadas. 

“Acredito que até à hora da saída 

das missões estrangeiras, as nossas 

forças terão aprendido a lidar com 

o terrorismo”, assinalou. 

Cabo Delgado

Por Argunaldo Nhampossa

Tropas ruandesas em missão de combate ao terrorismo em Cabo Delgado 
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Por detrás das obras de emergência em resposta à Covid-19

O que os números escondem

SOCIEDADE

Além da falta de trans-

parência na aplicação 

dos fundos destinados 

à emergência da pande-

mia da Covid-19, há um festival 

de irregularidades por detrás dos 

números. Milhões e milhões de 

meticais estão a desaparecer dos 

cofres de Estado para financiar 

obras cuja qualidade deixa a de-

sejar. O sector de educação é um 

dos exemplos flagrantes. A partir 

de inspeções on side do Tribunal 

Administrativo (AT), o SAVANA 

mostra, nesta edição, como esco-

las requalificadas ou que benefi-

ciaram de obras de reabilitação 

estão, até, a transbordar águas ne-

gras a partir de fossas, colocando 

em risco a saúde das crianças. O 

auditor fala mesmo de violação do 

Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Presta-

ção de Serviços ao Estado. Mas o 

governo tem uma justificação: a 

avalanche de obras de sanitários 

em todo o país.

No Relatório sobre a Conta Ge-

ral de Estado (CGE) 2020, o TA 

começa por lembrar que, na se-

quência da declaração da pandemia 

mundial da Covid-19, pela Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS), 

o presidente da República, através 

do Decreto Presidencial número 

11/2020, de 30 de Março, decretou 

estado de emergência, em todo o 

território nacional, com medidas 

que implicaram a interrupção das 

aulas presenciais, a todos os níveis.

Para o reinício das aulas, no con-

texto da Covid-19, o Conselho de 

Ministros, na sua 24ª Sessão Ordi-

nária, deliberou a criação de condi-

ções básicas de higiene, através da 

construção, reabilitação e requalifi-

cação das infra-estruturas de abas-

tecimento de água e saneamento, 

nas instituições de ensino, de for-

mação de professores e centros in-

ternatos, no quadro do Decreto nú-

mero 51/2020, de 1 de Julho, que 

aprovou as medidas administrativas 

para a prevenção e contenção da 

propagação da pandemia.

Foi assim que, no Orçamen-

to do Estado (OE) de 2020, foi 

inscrito o projecto, 203MOP-

0902MOP20200015-Obras de 

Emergência, dotado, inicialmente, 

com um valor de mais de 995 mi-

lhões de meticais e actualizado no 

e-SISTAFE, para mais de 754 mi-

lhões de meticais. 

A execução do montante foi na 

ordem de 99,8%, o equivalente a 

mais de 752 milhões de meticais, 

dos quais mais de 750 milhões fo-

ram usados no pagamento de obras 

de emergência, no âmbito da Co-

vid-19, através da verba, Constru-

ções. Os restantes cerca de 860 mil 

meticais foram usados para a não 

muito clara rubrica denominada 

“demais despesas com o pessoal”, 

enquanto um milhão de meticais 

foram para bens.

Foi no quadro da análise deste pro-

jecto que o TA fez a verificação da 

existência física das obras de em-

preitada, numa amostra de perto 

de 632 milhões de meticais, que 

representa 83,9% da dotação actua-

lizada de mais de 752 milhões de 

meticais.

O documento mostra que, na pro-

víncia de Inhambane, por exemplo, 

foram gastos, através do contrato 

número 23/A.D./UGEA/AIAS/

OBRAS/2020 - Lote 18, mais de 

159 milhões de meticais, para a 

reabilitação de 30 sanitários, cons-

trução de 14 blocos sanitários e um 

sistema de abastecimento de água. 

Outros mais de 190 milhões 

foram gastos, através do con-

trato 24/A.D./UGEA/AIAS/

OBRAS/2020 - Lote 19, na reabi-

litação de 27 sanitários, construção 

de 10 blocos sanitários e dois siste-

mas de abastecimento de água.

Ainda na chamada “terra de boa 

gente”, foram usados, através do 

contrato 31/A.D./UGEA/AIAS/

CONSULT/2020 - Lote 18 e 19, 

mais de 35 milhões para fiscaliza-

ção de obras de construção de 24 

blocos sanitários, 57 reabilitações 

e três sistemas de abastecimento 

de água, num valor de perto de 36 

milhões.

Enquanto isso, na vizinha pro-

víncia de Gaza, mais de 142 mi-

lhões foram aplicados, na base do 

contrato 25/A.D./UGEA/AIAS/

OBRAS/2020 - Lote 20, para a 

construção de três blocos de sa-

nitários e reabilitação de 32 sani-

tários nas escolas secundárias dos 

distritos de Chongoene, Limpopo, 

Bilene-Macia, Xai-Xai e Manja-

caze, e do Centro de Formação de 

Professores da Cidade de Xai-Xai.

Outros mais de 254 milhões 

foram usados, através do con-

trato 27/A.D./UGEA/AIAS/

OBRAS/2020 - Lote 21, na cons-

trução de 11 blocos sanitários, três 

sistemas de abastecimento de água 

e reabilitação de 11 sanitários nas 

escolas secundárias dos distritos 

de Chókwè,  Mapai, Massangena, 

Guijá, Manjacaze, Massingir, Chi-

buto, Chicualacuala e Mabalane.

Na mesma província, mais de 11 

milhões foram, através do contrato 

30/A.D./UGEA/AIAS/Consul-

toria/2020 -Lote 20 e 21, para a 

fiscalização das obras de constru-

ção de 14 blocos sanitários, três 

sistemas de abastecimento de água, 

e reabilitação de 43 sanitários nas 

escolas secundárias dos distritos 

de Chókwè, Mapai, Massange-

na, Guijá, Manjacaze, Massingir, 

Chibuto, Chicualacuala, Mabalane, 

Chongoene, Limpopo, Bilene-Ma-

cia, Xai-Xai, Manjacaze e do Cen-

tro de Formação de Professores da 

Cidade de Xai-Xai.

Perto de 223 milhões foram para 

obras de reabilitação e expansão do 

sistema de abastecimento de água 

da Vila de Macia, através do con-

trato 18/AIAS/OBRAS/2019.

Manto de irregularidades 
Nas auditorias que efectuou, on-site 
(no local) às obras de emergência 

realizadas no âmbito da Covid-19, 

o TA constatou diversas deficiên-

cias. 

O auditor nem precisou de verifi-

car todas as obras. A aferição in-

cidiu apenas sobre a execução dos 

contratos nº 25/A.D./UGEA/

AIAS/OBRAS/2020 - Lote 

20 e 27/A.D./UGEA/AIAS/

OBRAS/2020 - Lote 21, avaliados 

em mais de 142 milhões de meti-

cais e mais de 254 milhões, ambos 

na província de Gaza.  

As irregularidades apuradas por 

detrás dos números, muitas vezes 

usados pelo governo como trunfo 

para reivindicar investimentos em 

tempos da Covid-19, foram várias.

Na Escola Secundária de Chipe-

nhe, distrito de Limpopo, na pro-

víncia de Gaza, por exemplo, os sa-

nitários para os alunos do 1º Ciclo 

apresentam fugas de água, mas o 

empreiteiro limitou-se a substituir 

lâmpadas.

Ainda no distrito de Limpopo, a 

Escola Secundária de Chicumbane 

beneficiou de obras de reabilitação. 

Aqui, o empreiteiro fez escavações 

para a construção de uma fossa 

e um dreno, mas, no decurso das 

obras, optou por usar uma fossa e 

um dreno construídos no regime 

colonial.

Num dos blocos de salas não foram 

implantados pontos de lavagens 

das mãos. Nas casas de banho dos 

professores e das professoras há 

fuga de água por baixo das sanitas.

Na Escola Secundária de Nhama-

vila, distrito de Chongoene, a esca-

da que dá acesso ao sanitário é mui-

to elevada, mas não foi construído 

um corrimão para a segurança dos 

alunos. Por outro lado, a torneira 

do lavatório do compartimento 

para alunos com mobilidade con-

dicionada apresenta fuga de água.

Na Escola Secundária da Macia, no 

distrito de Bilene, algumas portas 

colocadas nos sanitários, durante 

a requalificação da infra-estrutura, 

encontram-se danificadas.

Na Escola Secundária de Javanha-

ne, no distrito de Guijá, os sani-

tários que deviam ter sido cons-

truídos, ainda não tinham sido 

entregues, pelo menos até à altura 

da auditoria, quando os alunos 

continuavam a frequentar sanitá-

rios antigos.

Na Escola Secundária de Ngun-

gunhane, no distrito de Chókwè, 

parte das torneiras aplicadas nos 

sanitários estão danificadas, o que, 

para o TA, indicia a sua fraca qua-

lidade. Ademais, a fossa construída 

ao lado daqueles sanitários estava a 

transbordar águas negras. 

Na Escola Secundária de Chókwè, 

o TA diz que não há evidências de 

que os sanitários estejam em uso, 

pois algumas portas estavam tran-

cadas no acto de verificação física.

Na Escola Secundária de Chibuto, 

no distrito com o mesmo nome, 

não foram montadas, durante a 

requalificação da infra-estrutura, 

fechaduras nas casas de banho das 

meninas e uma tampa de sanita es-

tava partida.

No mesmo distrito, beneficiou de 

obras de requalificação a Escola 

Secundária Ngungunhane, mas 

faltam caleiras no bloco dos sani-

tários, o que leva a que as águas das 

chuvas invadam os sanitários.

Em Massingir, o material usado 

para o fabrico de portas para o 

interior dos sanitários requalifica-

dos na Escola Secundária Graça 

Machel é frágil. Algumas estavam 

danificadas, pois tiveram contacto 

com água. 

No compartimento previsto para 

o banho, no bloco administrativo, 

o empreiteiro não colocou poliban.

Na Escola Secundária de Mabala-

ne, no distrito com o mesmo nome, 

as obras de requalificação incluíam 

um compartimento para alunos 

com mobilidade condicionada, mas 

os materiais de apoio para as sani-

tas ainda não tinham sido monta-

dos até à altura da auditoria.

Na Escola Secundária de Mapai, no 

distrito com o mesmo nome, está 

em falta a torre de elevação para o 
tanque, prevista nas obras para a re-
qualificação da infra-estrutura.
No distrito de Chicualacuala, a Es-
cola Secundária local apresenta, de-
pois da reabilitação, fugas de água 
nos sanitários, o que deixa o chão 
sempre molhado.
De acordo com o TA, por conta 
destes incumprimentos, as aulas 
presenciais nas escolas indicadas 
estão a decorrer sem as condições 
sanitárias desejáveis, o que contra-
ria as medidas administrativas esti-
puladas para a prevenção e conten-
ção da propagação
da pandemia da Covid-19, que 
condicionam a autorização da re-
toma das aulas presenciais, nas suas 
diferentes fases, à existência de um 
plano de contingências e verificadas 
as condições adequadas pelo sector 
que superintende a área da Saúde.
Mas não é só isso. O TA fala mes-
mo de violação do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado.
“Foi preterido o disposto nº 4 do 
artigo 172 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, segundo o 
qual a fiscalização deve estar
capacitada e habilitada para resol-
ver todos problemas técnicos de 
execução da obra e para controlar 
as actividades da contratada, nos 
termos dos respectivos contratos”, 
lê-se no Relatório do TA sobre a 
CGE 2020.
Em sede do contraditório, o go-
verno socorreu-se de uma suposta 
falta de materiais e equipamentos, 
alegadamente em virtude da ava-
lanche de obras de sanitários, em 
todo o país.

“Durante o período de construção, 

dada a avalanche de obras de sani-

tários em todo o país, o mercado 

nacional de materiais de constru-

ção ressentiu-se da falta de alguns 

materiais e equipamentos, e como 

forma de acelerar a execução das 

obras, para consequente criação 

de condições de higienização dos 

utentes nas escolas, considerou-se 

a recepção provisória de algumas 

obras que tinham condições míni-

mas para funcionar”, referiu o exe-

cutivo, quando confrontado pelo 

TA.

Por Armando Nhantumbo
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Moçambique deve parar 
a exploração de gás na-
tural no norte do país 
e investir em energias 

renováveis, defende a organização 
ambientalista, Friends of Earth, 
que vai a tribunal em Dezembro 
para bloquear o financiamento bri-
tânico ao projecto.  

“Nós acreditamos que a transição 

deve ser para as energias renová-

veis. É aí que o Reino Unido deve 

colocar o seu apoio e dinhei-

ro, garantindo que países como 

Moçambique dão o salto sobre 

o gás e vão directamente para as 

energias renováveis de forma a 

cumprir as metas ambientais”, 

afirmou o activista Tony Boswor-

th, em declarações aos jornalistas 

em Glasgow. Importantes sec-

tores em Moçambique reagiram 

com fúria à manifestação daquela 

organização, apelidando-a de “hi-

pócrita”. Entendem que deve ser 

dada uma moratória a Moçambi-

que para investimentos no sector 

de gás.    

O governo britânico revelou, no 

ano passado, que iria contribuir 

com até 1,15 mil milhões de li-

bras para o projecto de gás natu-

ral liquefeito (GNL) do norte de 

Moçambique, através da agência 

UK Export Finance (UKEF). 

A agência britânica é um dos fi-

nanciadores do projecto liderado 

pela francesa, TotalEnergies, na 

área 1 da bacia do Rovuma, em 

Cabo Delgado, o qual, devido aos 

ataques por rebeldes armados, 

está suspenso e o recomeço da 

operação está previsto para de-

pois de 2026. 

A organização, Friends of Earth, 

quer que este investimento seja 

declarado ilegal, à luz dos com-

promissos feitos para reduzir as 

emissões de gases com efeito de 

estufa, previstos no Acordo de 

Paris, e iniciou um processo de 

revisão judicial. 

As audições no Tribunal Superior 

[High Court] de Londres estão 

previstas para decorrer entre 07 e 

09 de Dezembro, mas a decisão só 

deverá ser anunciada mais tarde. 

Bosworth defende que o Reino 

Unido, enquanto país anfitrião 

da cimeira climática COP26, que 

decorre em Glasgow, entre 31 de 

Outubro e 12 de Novembro, deve 

“mostrar ao mundo que está mes-

mo a levar a sério o combate às 

alterações climáticas e retirar o 

financiamento ao projecto de gás 

natural em Moçambique”.

A organização discorda do rela-

tório produzido pelo Instituto 

Tony Blair, onde se alerta a co-

munidade internacional para as 

consequências de um cancela-

mento do financiamento a este 

tipo de projectos em países pouco 

desenvolvidos. 

Se países com rendimento eleva-

do “limitarem as oportunidades 

de desenvolvimento, por exemplo, 

suspendendo o financiamento 

para energia gerada a partir do 

gás, sem fazerem provisões para 

alternativas igualmente acessíveis, 

correm o risco de condenar os 

países à contínua pobreza e inse-

gurança alimentar”, avisou o an-

tigo PM britânico no documento 

“Uma Transição Justa para Áfri-

ca: Defesa de um Caminho Justo 

e Próspero para Zero Emissões”. 

O economista Michael Jacobs, 

antigo assessor especial do ex-

-PM britânico, Gordon Brown, 

mostra alguma consideração por 

este ponto de vista, lembrando 

que Moçambique emite actual-

mente muito pouco dióxido de 

carbono. 

“É realmente a responsabilida-

de dos países desenvolvidos, dos 

países mais ricos e das economias 

avançadas fazer o máximo [nas 

reduções de gases com efeitos de 

estufa]. E acho que é muito, mui-

to difícil dizer a um país realmen-

te pobre que simplesmente não 

deveria utilizar os recursos de que 

dispõe”, afirmou.

Para este especialista britânico, 

Moçambique é um exemplo de 

um conflito que vai estar no cen-

tro das negociações sobre as alte-

rações climáticas na COP26. 

“As negociações internacionais 

sobre o clima são uma questão de 

justiça, sobre quem tem de fazer o 

esforço e quem tem a responsabi-

lidade historicamente”, resumiu. 

Não temos dinheiro - PM 
O PM de Moçambique, Car-

los Agostinho do Rosário, re-

conheceu que o país não tem os 

recursos para financiar sozinho 

a adaptação às alterações climáti-

cas e apontou o gás natural como 

fonte de energia de transição para 

outras mais limpas.

Intervindo na cimeira de líderes 

no âmbito da 26.ª Conferência 

das Partes da Convenção-Qua-

dro das Nações Unidas sobre Al-

terações Climáticas (COP26), o 

PM admitiu que “Moçambique 

sozinho, tal como outros países 

em desenvolvimento, não conse-

guirá ter os recursos necessários 

para financiar ações estruturantes 

para fazer face aos impactos das 

mudanças climatéricas”.

Por isso, pediu “mobilização de 

mais recursos, definição de crité-

rios de acesso e transferência de 

tecnologias”.

Em Moçambique, a transição 

energética assentará numa “ma-

triz diversificada com fontes mais 

limpas e amigas do ambiente”, 

mas de forma “gradual e faseada, 

de modo a minimizar o impacto 

no processo de desenvolvimento” 

do país, e assente no gás natural.

Moçambique está “determinado 

em atingir, em 2030, a meta de 

62% de contribuição de energias 

renováveis na matriz energética 

nacional”, destacou, um “grande 

desafio” que conta com a transfe-

rência de tecnologias para massi-

ficar o uso de “energias limpas”.

Mais de 120 líderes políticos e mi-

lhares de especialistas, activistas e 

decisores públicos reúnem-se, até 

12 de Novembro, em Glasgow, na 

Escócia, para actualizar os contri-

butos dos países para a redução 

das emissões de gases com efeito 

de estufa até 2030.

A COP26 decorre seis anos após 

o Acordo de Paris, que estabele-

ceu como meta limitar o aumento 

da temperatura média global do 

planeta a entre 1,5 e 2 graus cel-

sius acima dos valores da época 

pré-industrial.

Apesar dos compromissos assu-

midos, as concentrações de gases 

com efeito de estufa atingiram 

níveis recorde em 2020, mesmo 

com a desaceleração económi-

ca provocada pela pandemia de 

Covid-19, segundo a ONU, que 

estima que, ao actual ritmo de 

emissões, as temperaturas serão 

no final do século superiores em 

2,7 ºC.

Por seu turno, a plataforma mo-

çambicana da sociedade civil para 

mudanças climáticas pediu ao 

governo que disponibilize uma 

“verba significativa” do Orça-

mento do Estado para “reduzir a 

vulnerabilidade” do país.

“Para reduzir a vulnerabilidade 

climática do país, as organiza-

ções-membro  da plataforma 

recomendam que o governo de 

Moçambique aloque uma verba 

significativa do orçamento geral 

do Estado para actividades coor-

denadas de mitigação e adapta-

ção”, refere a entidade num co-

municado enviado à imprensa.

No documento, 19 organizações 

expuseram o seu posicionamento 

sobre a crise climática planetária, 

a propósito da 26.ª Conferência 

das Nações Unidas sobre Altera-

ções Climáticas (COP26), que se 

realiza em Glasgow, na Escócia.

Segundo as organizações, as acti-

vidades implementadas em Mo-

çambique visando responder aos 

desastres naturais “são financiadas 

por actores externos” e, por isso, a 

maior parte destas “não são ca-

balmente implementadas porque 

carecem de mais financiamento”.

Com isso, avançou a plataforma, 

fica “evidente que o orçamento 

geral do Estado ainda não finan-

cia actividades de mitigação e 

adaptação às mudanças climáti-

cas em Moçambique”, referiu.

No documento, a plataforma re-

comenda ainda que se realizem 

actividades de prestação de contas 

dos fundos aplicados no plano de 

adaptação às mudanças climáti-

cas, além de garantir a descentra-

lização de fundos para os distritos 

e dotar os órgãos de capacidade 

de resposta aos eventos climáticos 

e outras emergências.

De acordo com as 19 organi-

zações assinantes, a realização 

de debates e reflexões sobre as 

mudanças climáticas “ainda não 

atingiu níveis aceitáveis e satisfa-

tórios”, considerando que o facto 

concorre para uma “fraca” mobi-

lização e coordenação e para um 

“sistema deficiente de partilha de 

informação”.

As “mudanças climáticas mere-

cem um debate profundo entre 

todos os distintos actores, desde 

a sociedade civil, governo, acade-

mia e sector privado”, concluiu.

Embora com baixos níveis de po-

luição, Moçambique, com uma 

costa de cerca de 2.700 quilóme-

tros, está entre os países mais vul-

neráveis às mudanças climáticas, 

enfrentando ciclicamente cheias 

e ciclones tropicais.

Cabo Delgado

Ambientalistas levam gás a tribunal

Activistas da organização ambientalista Friends of Earth protestam contra a 
exploração do gás em Moçambique

Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro de Moçambique, reconhece que o 
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Feliz dia da 
Cidade de Maputo
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Tribunal ordena extradição de Chang para EUA
Está difícil a vida de Ma-

nuel Chang, antigo mi-

nistro das finanças na ad-

ministração Guebuza. O 

Tribunal Superior de Gauteng, 

em Joanesburgo, ordenou, nesta 

quarta-feira, a extradição do ex-

-governante, preso há quase três 

anos na África do Sul, para os 

Estados Unidos, invalidando a 

transferência para Moçambi-

que, que havia sido tomada pelo 

ministro da justiça daquele país, 

Ronald Lamola. Porém, há es-

paço para Moçambique recorrer, 

mas, juristas consultados pelo 
SAVANA, fazem notar que será 

um processo moroso, que pode 

levar pelo menos seis meses.

Após a leitura da sentença, de 75 

páginas, por videoconferência, a 

juíza Margarete Victor, concluiu 

que a decisão do ministro da 

Justiça sul-africano, Ronald La-

mola “é inválida”.

“Em resultado, ordeno, em primei-

ro lugar, que a decisão do segundo 

respondente [ministro da Justiça], 

em 23 de Agosto de 2021, para 

extraditar o primeiro respondente 

[Manuel Chang], para a Repúbli-

ca de Moçambique, é declarada 

inconsistente com a Constituição 

da República da África do Sul, de 

1996, e é inválida e nula”, decla-

rou.

“Em segundo lugar, a decisão do 

segundo respondente [ministro 

da Justiça], em 21 Maio de 2019, 

é substituída pelo seguinte: o Sr. 

Manuel Chang deve ser entregue 

e extraditado para os Estados Uni-

dos da América, para ser julgado 

pelos seus supostos crimes, nos 

Estados Unidos da América, tal 

como está contido no pedido de 

extradição de 28 Janeiro de 2019”, 

concluiu a juíza sul-africana.

A decisão anunciada na quarta-

feira resulta de um recurso in-

terposto pela coligação da or-

ganização da sociedade civil 

moçambicana, Fórum de Monito-

ria ao Orçamento (FM), de uma 

medida do ministro da Justiça sul-

africano, de ordenar a extradição 

de Manuel Chang para Maputo.

Ronald Lamola havia decidido 

pela entrega de Manuel Chang 

a Moçambique, atendendo a um 

recurso interposto pela Procura-

doria-Geral da República de 

Moçambique (PGR) de uma out-

ra decisão do governante sul-afri-

cano de extraditar Manuel Chang 

para os EUA. 

Manuel Chang está envolvido no 

caso das “dívidas ocultas”, contraí-

das entre 2013 e 2014, junto das 

filiais britânicas dos bancos de in-

vestimentos Credit Suisse e VTB 

pelas empresas estatais moçam-

bicanas ProIndicus, Ematum e 

MAM.  

Os empréstimos foram secreta-

mente contratados pela adminis-

tração Guebuza, ao arrepio das 

instituições, como o parlamento e 

do Tribunal Administrativo.

Numa decisão tomada em Ago-

sto último, Lamola entendia que 

Manuel Chang teria um melhor 

julgamento na sua terra natal. Re-

corde-se que logo depois de tomar 

posse em 2019, Lamola suspen-

deu, imediatamente, a decisão do 

seu antecessor, Machael Masutha, 

de mandar Chang para Moçam-

bique. 

Para o Tribunal Superior de Re-

curso, na divisão de Gauteng, em 

Joanesburgo, a decisão de Lamola 

é inconstitucional e carece de 

racionalidade, à luz da Constitu-

ição daquele país vizinho. 

Chang foi detido a 28 de Dezem-

bro de 2018, no Aeroporto de 

Oliver Thambo, na África do Sul, 

pela Interpol, a pedido das autori-

dades americanas, quando estava 

a caminho de Emiratos Árabes 

Unidos.

A justiça americana acusa o an-

tigo ministro das Finanças de 

cometimento de três crimes a 

saber: Conspiração para fraude 

electrónica, com moldura penal 

máxima de 30 anos; conspiração 

para fraude com valores mobil-

iários, cuja pena máxima é de 5 

anos e, por fim, é acusado de crime 

de lavagem de dinheiro, com uma 

pena máxima de 10 anos. Isto sig-

nifica que Chang pode enfrentar 

uma pena de 45 anos de prisão, 

numa altura em que já conta com 

65 anos de idade.

Para além de Manuel Chang, a 

justiça americana procura também 

por António Carlos do Rosário e 

Teófilo Nhangumele, tidos como 

principais protagonistas da con-

tratação das dívidas ocultas, que 

endividaram Moçambique em 

cerca de USD 2.2 mil milhões, 

em prol de projectos das empresas 

EMATUM, MAM e ProIndicus. 

A justiça dos EUA entende que 

os responsáveis pelo maior calote 

na história de Moçambique inde-

pendente burlaram os investidores 

americanos que compraram os tí-

tulos daquelas dívidas colocados 

em praças pelo banco Credit Sui-

sse.  

Recentemente, o Credit Sui-

sse Group concordou em pagar 

cerca de USD 475 milhões às 

autoridades norte-americanas, e 

do Reino Unido, por enganar in-

vestidores de forma fraudulenta 

e violar a Lei contra as Práticas 

de Corrupção no Estrangeiro. 

USD  175,5 milhões foram pa-

gos ao Departamento de Justiça 

dos EUA (DoJ) e USD  99 mil-

hões à SEC. A FCA (Autoridade 

de Conduta Financeira do Reino 

Unido) impôs uma penalização de 

USD 200,66 milhões. As autori-

dades suíças (FINMA) ainda não 

impuseram penalizações financei-

ras.

Peça-chave na BO 
No julgamento em curso na tenda 

da cadeia de máxima segurança 

da Machava, vulgo BO, Manuel 

Chang é tido como peça pre-

ponderante para esclarecer os 

contornos da concessão dos fi-

nanciamentos e assinatura das 

garantias em nome do Estado 

moçambicano, que originaram as 

dívidas ocultas à margem das leis 

moçambicanas. Chang está na lis-

ta dos declarantes a serem ouvidos 

no julgamento que corre na BO, 

desde 23 de Agosto. 

 Depois de um longo vai e vem na 

África do Sul,  visando resgatar 

Chang para Moçambique, a PGR 

concluiu, ano passado, a instrução 

de um processo autónomo contra 

ele em Moçambique. No referido 

processo, Chang foi constituído 

arguido juntamente com três an-

tigos funcionários seniores do 

Banco de Moçambique. 

No despacho da acusação refer-

ente ao processo autónomo n° 

536/11/P/2019, das dívidas ocul-

tas, o antigo ministro das finanças, 

Manuel Chang, é indiciado pelo 

Ministério Público de prática de 

crimes de violação da legalidade 

orçamental, corrupção passiva 

para acto ilícito, abuso de cargo ou 

função, associação para delinquir 

e peculato e branqueamento de 

capitais.

Relativamente aos três anti-

gos funcionários do Banco de 

Moçambique (BdM), a PGR 

acusa cada um deles de práticas 

de crimes de abuso de cargo ou 

função. O SAVANA sabe que 

se trata do antigo governador do 

BdM, Ernesto Gove, juntamente 

com os dois antigos administra-

dores, Waldemar de Sousa e Joana 

Matsombe.

É uma vitória da justiça
O Coordenador do Fundo de 

Monitoria de Orçamento (FMO), 

Adriano Nuvunga, não tem dúvi-

das que se trata de uma vitória da 

justiça e do bem comum, assinal-

ando que a decisão “faz justiça 

aos milhões de moçambicanos 

empurrados para pobreza pelas 

decisões corruptas tomadas por 

Manuel Chang e seus comparsas”. 

“Estamos satisfeitos, mas é pre-

ciso perceber que nós somos um 

instrumento para ajudar a fazer 

justiça aos moçambicanos. Não 

nos ficamos em triunfalismos. Es-

tamos aqui para dar continuidade 

a este trabalho para assegurar que 

se efective e se cumpra esta de-

cisão”, disse. 

O também director executivo do 

Centro para a Democracia e De-

senvolvimento (CDD) diz que a 

sua expectativa, com a extradição 

de Chang aos EUA, é que se apro-

funde mais o sentido de justiça 

para os moçambicanos. Isto passa 

por uma compreensão mais pro-

funda de “onde está o dinheiro e 
onde é que eles esconderam, pois 
o relatório da Kroll mostra que há 
milhões de dólares em contas in-
certas nos bancos da Ásia”.   
Questionado se a extradição de 
Chang para EUA prejudica ou 
não a descoberta da verdade ma-
terial no julgamento em curso na 
tenda da BO, Nuvunga responde 
negativamente, argumentando 
que o antigo ministro das finan-
ças não tem nada a ver com aquilo 
que está acontecer na BO, porque 
não faz justiça aos moçambicanos.
 “É uma tentativa de proteger 
um grupo de pessoas e utilizar o 
tribunal para prejudicar outras. 
O julgamento enfoca sobre uma 
parte pequena do processo, o que 
a nós interessa é a parte maior do 
processo que passa por saber onde 
está o dinheiro e depois onde é 
que foi escondido por aqueles que 
estavam na posição pública do 
poder nessa altura”, apontou.
Para Nuvunga, o que interessa, 
neste momento, não é o que está 
em julgamento na BO. Relativa-
mente a um possível recurso da 
PGR moçambicana à decisão do 
Tribunal de Gauteng, Nuvunga 
é de opinião que a guardiã da le-
galidade está do lado errado da 
história neste assunto. Fez notar 
que, o facto de a PGR estar do lado 
politizado, ao serviço da impuni-
dade e não ao serviço da justiça, 
indica que vai submeter recurso, 
como forma de negar justiça aos 
moçambicanos. Deste modo - diz 

- nada mais resta senão ter que ser 

paciente, aguardando pelo desen-

rolar do processo.  

N.R. Hamba Kahle (Zulu, uma 
das línguas mais faladas na Áfri-
ca do Sul), significa Vá em Paz

Por Argunaldo Nhampossa

Tribunal Sul-africano diz que a decisão de Lamola era inconsistente por isso Chang deve seguir para EUA

A 
pedido do SAVANA, o especialista em 

direito internacional e docente de direi-

to na Universidade de Unisa, na Áfri-

ca do sul, André Thomashausen, deu o 

seu parecer em torno da sentença do Tribunal de 

Gauteng, que a seguir é reproduzido na íntegra.  

A decisão do dia 10 de Novembro de 2021, pela 

juíza do Tribunal Superior “High Court”, Mar-

garet Victor, de ordenar a extradição de Manuel 

Chang para os Estados Unidos é uma vitória para 

o estado de direito na África do Sul e para o con-

stitucionalismo na nossa região SADC. 

Pessoalmente, sinto-me confirmado e justificado 

nos meus muitos apelos e comentários, desde Ja-

neiro de 2019, para a extradição de Chang para 

os EUA. 

Chang, o “ministro das dívidas ocultas”, foi detido 

quando estava de passagem em Joanesburgo com 

destino a Dubai, onde queria passar o final do ano 

de 2018 e onde continua a esconder a maior parte 

dos fundos que desviou e apropriou.  

Nos Estados Unidos poderá, finalmente, explicar 

os montantes desaparecidos e onde ficaram. A 

auditoria da Kroll mantém que no mínimo USD 

600 milhões desapareceram sem pista alguma.

O Tribunal de Joanesburgo, no dia 10 de Novem-

bro, desmascarou os muitos defeitos do pedido de 

extradição de Moçambique, concorrente ao ante-

cedente pedido dos EUA. Mencionou o oportun-

ismo do pedido inicial, em que Moçambique tin-

ha tentado enganar as autoridades sul-africanas, 

escondendo que Chang gozava de imunidade 

parlamentar, além de não mencionar que um ci-

dadão moçambicano, por força da Constituição, 

não pode ser extraditado para o estrangeiro. Con-

statou ainda que o primeiro mandato de captura 

contra Chang estava viciado de ilegalidades e que 

na qualidade de antigo membro do Conselho de 

Ministros, em Moçambique, Chang não pode ser 

obrigado a revelar seja o que for que tenha pas-

sado pelas suas mãos e, talvez, até pela sua con-

sciência, enquanto era o ministro que instruíra os 

bancos na Suíça para não transferirem o enorme 

montante de 2.0 mil milhões de euros ao Banco 

de Moçambique, mas, espantosamente, às contas 

de empresas privadas no estrangeiro.

O principal fundamento do acórdão é que o 

despacho do Ministro de Justiça, Lamola, em 

fins de Agosto, que ordena a entrega de Chang 

às autoridades moçambicanas, que já tinham 

preparado uma recepção de boas vindas na sala 

VIP do aeroporto (com o champanhe francês e 

“canapés” delicados e deliciosos), é um despacho 

que não obedece sequer minimamente às regras 

do direito administrativo e às garantias do estado 

de direito na Constituição da África do Sul. O 

Tribunal concluiu que o despacho de Lamola foi 

oportunista e que carece da motivação racional, 

objectiva e transparente que a lei exige. Assim, o 

Tribunal declarou o despacho nulo e sem efeito.  

Considerando que o acordo de extradição com os 

EUA é anterior ao Protocolo de Extradição da 

SADC, e ainda que o pedido americano anteceda 

o pedido moçambicano, enquanto que Chang é 

formalmente acusado como réu nos EUA e que 

em Moçambique é simplesmente arguido sem 

ter sido acusado, o Tribunal em Joanesburgo con-

cluiu que a única decisão legal é de satisfazer o 

pedido de extradição dos EUA.

Não haverá execução imediata, porque as partes 

intervenientes poderão requer autorização para 

apresentar um recurso, e para o fazer podem exi-

gir receber primeiro o texto final e autorizado do 

acórdão, o que poderá demorar umas duas sema-

nas.  

Esperemos que Moçambique não vá continuar a 

frustrar o direito de Chang de ser ouvido e ju-

lgado em tribunal, através da interposição de 

mais um recurso sem perspectivas de sucesso. Os 

demais atrasos só poderão prolongar a detenção 

sem julgamento de Chang, que já permanece 

preso há mais de 34 meses.

Decisão acertada

Manuel Chang junto dos funcionários da Privinvest, empresa mentora do projecto do calote

André Thomashausen 

Adriano Nuvunga

- André Thomashausen
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Sector: Oil and Gas 
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086

1. O Governo de Moçambique

(Projecto LinKar)”

Especialista em Comunicação. 
2. 

Projeto 
LinKar.

3. 

4. O Especialista em Comunicação

Banco . 
6. 

7. 
30 de Novembro de 2021, 

às 17h00 (hora local de Moçambique)
“Consultor Individual – Especialista em 

Comunicação” Sra. Rosa Munguambe 
- Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH, E.P.

. 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

MOÇAMBIQUE 
Creating a Sustainable SME Supply Chain in 

the Oil and Gas Sector in Mozambique (Linkar 
Project)

Especialista em Comunicação

Sector: Oil and Gas 

Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Project ID No.: ML-0086

1. Government of Mozambique has

LinKar Project) 

Communication Specialist. 
2. 

LinKar 
Project. 

3. 

4. Communication Specialist

. 
6. 

7. 
November 30, 2021, at 17:00 hours 

(local Mozambique time)
“Individual Consultant – Communication Specialist
Attn: Mrs. Rosa Munguambe – Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH, E.P.) 

.  

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Creating a Sustainable SME Supply Chain in 
the Oil and Gas Sector in Mozambique (Linkar 

Project)
Communication Specialist
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Sector: Oil and Gas

Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Project ID No.: ML-0086

1. The Government of Mozambique
from the African Development Bank (AfDB) toward the cost 
of the Creating a Sustainable SME Supply Chain in the Oil and 
Gas Sector in Mozambique (LinKar Project) and intends to 
apply part of the agreed amount of this grant to payments 
under the contract for a Project Coordinator.

2. The services included under this project are ensuring the 
timely implementation of the Project activities, the effective 
coordination of the various interactions and transactions 
between the Project Implementation Team, the project 

compliance with all the terms and provisions of the Financing 
Agreement. 

3. The Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) now 
invites eligible individual consultants to indicate their interest in 
providing these services. Interested Consultants must provide 

services.
4. The Project Coordinator should possess the following: 

A Bachelor’s degree in Economics, Development Economics, 

working on local content and small and medium enterprise 

in the Africa region, preferably in sub-Saharan Africa. 

Good knowledge of the oil & gas sector, and at least one 
of the LinKar target sectors: construction, manufacturing, 

donor 
agencies
and

requirement. 
Eligibility criteria, the establishment of the short-list and 
the selection procedure shall be according to the African 
Development Bank’s “Procurement Framework” for Bank 

the Bank’s website http://www.afdb.org.
6. Interested Individual Consultants shall provide information 

ability to undertake this Assignment (CVs, reference to similar 

obtain further information and detailed Term of Reference at 

7. 
below by November 30, 2021, at 17:00 hours (local 
Mozambique time). The email subject should be “Individual 
Consultant – Project Coordinator”. Attn: Mrs. Rosa 
Munguambe – Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH, E.P.) Email:  rosa.munguambe@enh.co.mz. 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

MOZAMBIQUE
Creating a Sustainable SME Supply Chain in 

the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar 
Project) 

Project CoordinatorSector: Oil and Gas

Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Project ID No.: ML-0086

1. O Governo de Moçambique
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para implementar o 
Projecto “Criação de uma Cadeia de Abastecimento das PME’s 
Sustentáveis no Sector de Petróleo e Gás em Moçambique 
(Projecto LinKar)” e pretende aplicar parte do montante 
acordado da subvenção para pagamentos, nos termos do 
contrato, de um Coordenador de Projecto.

2. Os serviços incluídos neste posição incluem a garantia da 
implementação atempada das actividades do Projecto, a 

3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) convida 
consultores individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse 
na prestação destes serviços. Os Consultores interessados devem 

realizar os serviços.
4. O Coordenador do Projecto deve possuir:

Um diploma de Bacharelato em Economia, Economia do 
Desenvolvimento, Engenharia, Gestão de Negócios ou 
qualquer campo relevante. Um Mestrado em Administração 

Bons conhecimentos do sector de petróleo e gás, e pelo 
menos um dos sectores-alvo do LinKar: construção, 
manufactura, transporte e logística, hotelaria, agricultura. 

e o procedimento de selecção devem estar de acordo com o 

site do Banco http://www.afdb.
org. 

6. Os Consultores Individuais interessados devem fornecer 

demonstrando sua capacidade para realizar esta função 

em tarefas semelhantes, etc.). Os mesmos podem obter mais 

7. 
até 30 de Novembro de 2021, às 

17h00 (hora local de Moçambique). O assunto do email 
deve ser “Consultor Individual - Coordenador do Projecto”. 
À atenção de: Sra. Rosa Munguambe - Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH, E.P.). Email: rosa.munguambe@
enh.co.mz. 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

MOÇAMBIQUE
Creating a Sustainable SME Supply Chain in 

the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar 
Project)

Coordenador do Projecto
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Cartoon
EDITORIAL

Mais sangue nas estradas 
moçambicanas: quem 
pára com isto?

A 
questão da segurança rodoviária volta a dominar o de-

bate nacional, desta vez com mais um aparatoso aciden-

te que ceifou a vida de 16 pessoas na Estrada Nacional 

Número Um, quase no mesmo local onde há algumas 

semanas se deu um outro, matando mais de trinta pessoas.

Excepto os que encontram respostas fáceis na crença sobre for-

ças sobrenaturais, sempre que este tipo de ocorrência tem lugar, 

o resto da sociedade remete-se a uma desenfreada procura de 

respostas técnicas e científicas sobre o que se pode fazer para 

que a carnificina pare e já. 

E teorias sobre a repetição de acidentes graves não deixam de 

proliferar. Cansaço físico dos automobilistas, condução sob in-

fluência, mau estado mecânico dos veículos, sinalização rodoviá-

ria deficiente, etc., etc.

Claro que qualquer um destes factores pode corresponder à 

verdade, mas tudo reduz-se ao erro humano. O erro humano 

é, geralmente, o factor mais importante para a ocorrência de 

acidentes, sejam eles rodoviários, aéreos ou de outra natureza.

Reconhecendo que esse é o factor mais prevalecente para a 

ocorrência de acidentes, resta agora saber o que se pode fazer 

para aliviar a situação. O erro humano existe desde o surgimen-

to da própria humanidade, e persistirá enquanto o ser humano 

continuar na face da terra.

Então, muito embora seja importante procurar intervir para 

evitar que o erro humano ocorra, o mais importante é também 

procurar fazer aquelas intervenções que, tornando-se o erro hu-

mano inevitável, ele não resulte em tragédia, atingindo mesmo 

inocentes que nada têm a ver com o causador do acidente. É 

isso mesmo; a maior parte das vítimas de acidentes de viação 

são pessoas inocentes, cujas vidas, com intervenções tecnológi-

cas mais modernas, podiam ser salvas.

A maior parte das estradas moçambicanas foram construídas 

numa altura em que a separação das faixas de rodagem para sen-

tidos opostos era uma simples linha branca (contínua ou que-

brada) no meio do asfalto. Com a baixa intensidade do tráfego, 

isto não constituía um grande perigo. 

Mas, com uma maior intensidade do tráfego, dado o aumento 

exponencial de viaturas e de automobilistas, este modelo de se-

paração de faixas de rodagem já não é mais seguro, e o perigo da 

colisão frontal entre viaturas em sentidos contrários é perma-

nente. A colisão frontal é o tipo de acidentes mais mortíferos 

que há.  

Uma separação física das faixas não impede que o erro humano 

ocorra, levando a viatura a sair da sua faixa. Mas, nessa even-

tualidade, haverá espaço suficiente no meio para impedir que a 

viatura em falta colida com a outra no sentido contrário. Poderá 

haver danos materiais e até humanos para a viatura errante, mas 

tudo termina por aí, sem interferência com o tráfego no sen-

tido contrário, como tem tragicamente acontecido com muita 

regularidade nas estradas moçambicanas. Esta é uma medida 

mais segura do que procurar controlar algo incontrolável, como 

por exemplo, impedir que um automobilista esteja sob influên-

cia, exausto ou que a viatura não esteja em condições mecânicas 

inaceitáveis.

Investir em estradas com separadores espaciais de tráfego pode 

ser muito oneroso. Mas tudo o que é preciso fazer é começar, 

com troços pequenos ao longo das principais estradas, e nin-

guém se arrependerá, haverá  maior quantidade de vidas ino-

centes a serem salvas. 

,

Como toda a relação que vem para 

ficar, a minha com a Paula Pategua-

na começou de modo azedo e di-

ria mesmo até um pouco crispada. 

Devo confessar, francamente, que 

isso deveu-se, em grande parte, a 

mim. 

Na altura, eu era colega e muito 

amigo do seu irmão, o Pedro, dois 

anos mais novo do que ela e mais 

ou menos da mesma idade que eu. 

Trabalhávamos, então, como con-

selheiros e informadores numa 

instituição de microcrédito e li-

dávamos com todos aqueles que 

pretendiam ter acesso aos nossos 

serviços e beneficiar das facilidades 

que se ofereciam. Por isso mesmo, 

éramos obrigados, durante o traba-

lho, a apresentarmo-nos vestidos a 

rigor: sapatos de cabedal, de salto 

raso, casaco e gravata, e rosto sem 

barba. 

Por isso mesmo, também, sempre 

que nos víamos fora dos açaimos 

impostos pelo trabalho, vestíamo-

-nos e comportávamo-nos do 

modo mais irreverente e insolente 

possível: era uma válvula de es-

cape. E assim foi que, quando o 

Pedro me convidou para o lanche 

do seu vigésimo sétimo aniversá-

rio, que iria decorrer no quintal da 

casa onde vivia com a irmã, a Paula, 

apresentei-me da forma mais des-

conexada possível: estava de calções 

de caqui, uma camiseta larga sem 

gola, de fundo preto, onde estava 

gravada a verde a primeira letra 

do meu nome, isto é, um “Y”, cujo 

cano começava no meu umbigo 

e abria quase sem limites no meu 

peito. 

Tinha uma argola de bronze na 

A minha paixão xpto
base da perna esquerda, um par de 

pulseiras de missangas, um colar de 

conchas de búzios multicolores. E, 

para rematar, um brinco de ouro na 

orelha direita.  

Uso normalmente cabelo curto. E 

quando vou a compromissos infor-

mais, em vez de penteá-lo, passo-

-lhe simplesmente as mãos húmi-

das, puxando-o para trás, de modo 

que se apresenta, no seu aspecto 

geral, como uma superfície ondea-

da, o que também tem a sua graça, 

porque sou precocemente de cabelo 

grisalho.

Penso que, sem ser deliberado, pro-

voquei na Paula uma curiosidade 

inusitada. E, como sabemos, entre 

as várias virtudes que as mulheres 

têm, a curiosidade joga um papel de 

topo, o que faz com que, frequente-

mente, esta seja a força motriz de 

algumas das decisões que tomam, e 

muitas vezes também sem calcular 

correctamente as possíveis conse-

quências. 

Quando metade dos convivas já 

se tinha ido embora, ao princípio 

da noite, a irmã do Pedro juntou-

-se a nós e, sem muitos rodeios, 

perguntou-me de onde é que eu 

era. Disse-lhe que nasci na ilha de 

Chiloane. 

A sua curiosidade cresceu notoria-

mente. E olhou-me tão fixamente 

que quase juraria que vi o meu ros-

to reflectido nas pupilas verdes dos 

seus olhos. E disse-me: 

– Chiloane não é aquela ilha que 

fica ao largo da cidade da Beira?

– É sim, mana. 

– É uma ilha famosa porque todos 

os seus habitantes ou são feiticeiros 

ou são bruxos. Qual é o teu caso, 

vestido assim desta forma?

– Não sei ao certo, mana. O que sei 

é que o meu bisavô é o feiticeiro 

mais célebre de toda a história de 

Chiloane. Não sei se terei herdado 

uma parte dessa virtude. Bem gos-

taria. 

– Porquê? 

Um pouco irresponsabilizado pela 

quantidade de gin tónico que tinha 

tomado, disse-lhe com um ligeiro 

riso:

– Gostaria de te enfeitiçar, mana. 

– És muito atrevido. Tenta. 

Não lembro de mais nada do que se 

passou naquele principio de noite, 

mas, no dia seguinte, quando acor-

dei, vi-me acossado por uma ligeira 

sensação de culpa ou mesmo até um 

medo inexplicável como se estives-

se a merecer um repreensão severa 

por alguma infantilidade cometida 

algures em qualquer momento. 

Com o tempo, esqueci-me e tudo 

passou. 

Numa sexta-feira, mais tarde, en-

quanto estávamos, eu e o Pedro, a 

desopilar com as nossas cervejas, a 

dar com a língua nos dentes, a pra-

ticar o nosso desporto favorito, que 

é falar mal do Governo, ele disse: 

– A mana Paula diz que quer almo-

çar contigo. Domingo, às treze, lá 

em casa. A condição é que tu vás 

vestido e adornado exactamente da 

forma como estavas no dia em que 

vocês se conheceram. 

A minha relação com a Paula Pate-

guana já dura há quase uma década 

e meia. Com muita história pelo 

meio. Mas, isso é outra conversa. 

Como é conversa de adultos, não é 

para aqui chamada.
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Este é o último artigo que es-
crevo desta série dos travões 
da nossa paz. Creio que um 
grande travão da nossa paz é 

a tentação totalitária da Frelimo. O 
partido Frelimo é um dos grandes 
travões à paz individual, colectiva, so-
cial e económica dos moçambicanos. 
Os moçambicanos andam desespera-
dos, dado que não há respeito pelas 
liberdades fundamentais, não obs-
tante estarem consagradas na Cons-
tituição da República de Moçambique 
(CRM). Reza a CRM que “todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos 
aos mesmos deveres, independente-
mente da cor, raça, sexo, origem étnica, 
lugar de nascimento, religião, grau de 
instrução, posição social, estado civil 
dos pais, profissão ou opção política.”
Se a nossa Constituição é categóri-
ca ao afirmar a igualdade de todos os 
moçambicanos sem qualquer tipo de 
discriminação, como se explica o re-
corrente desnível e as desigualdades no 
tratamento dos nossos concidadãos? 
A discriminação de moçambicanos 
com fundamento na opção política dos 
mesmos é o pão nosso de cada dia. 
No segundo artigo desta série, “Assi-
metrias”, realcei a realidade que os jo-
vens moçambicanos vivem, marcada 
pela exclusão social de todos aqueles 
que não comungam dos ideais freli-
mistas, o que está errado. Ademais, 
reitero ser preocupante que as três 
províncias do norte de Moçambi-
que – onde está mais de metade da 
população do país - sejam as que 
apresentam os mais altos índices de 
pobreza. Ora vejamos: Cabo Delga-
do tem 53%, Niassa 67% e Nampula 
conta com 65%. O que se pretende 
com esse cenário de empobrecimento 
do norte de Moçambique? 
Recordando os anteriores travões da 
paz contidos nas assimetrias regio-
nais e na pobreza absoluta, concluo 
que, efectivamente, se há terrorismo 
no norte e se somos um país que bus-
ca reconciliação sem reconciliados, o 
maior culpado vem da própria Freli-
mo. Neste momento, está claro que 
a guerra entre as facções da Frelimo 
empobrece o povo, divide os moçam-
bicanos entre aqueles de primeira e 
os demais que podem morrer à fome. 
Vemos que a guerra das comadres 
frelimistas trouxe ao de cima a fra-
queza do sector securitário do país, a 
vulnerabilidade a que estamos sujei-
tos enquanto nação. Não há dúvidas 
de que somos economicamente de-
pendentes da ajuda externa, muito 
por conta dos maus investimentos, 
políticas erradas, corrupção generali-
zada e endémica que enferma a nos-
sa pátria. Diante do julgamento das 
dívidas ocultas, as audições feitas aos 
19 arguidos incendiaram o país e o 
mundo com revelações de como ope-
ra a Frelimo. Estamos diante de uma 
luta em que a Frelimo está contra 
si própria. E ao povo, durante anos, 
foi dado a beber a narrativa de que o 
problema do país era a oposição ou 
a sociedade civil! Tudo mentira. O 
problema do nosso país é a Frelimo. 
O problema de Moçambique são eles 
mesmos, eles que se esqueceram da 

sua origem, dos seus princípios, dos 
seus objectivos, do sofrimento para 
tornar Moçambique independente. 
Esqueceram-se dos seus slogans dos 
tempos dos combates para libertar a 
terra e os homens. Hoje, tornaram-se 
mais repressores do que o colono a 
quem combateram. Por isso, não res-
tam dúvidas de que precisamos, sim, 
virar a página, eliminar os travões 
da nossa paz, promover a boa go-
vernação, acabar com as assimetrias 
existentes. Como defendo, é urgente 
promover postos de trabalho para a 
camada jovem e que se dê incentivos 
aos empresários que treinarem e ab-
sorverem essa mão-de-obra juvenil.
Só com uma mente voltada ao bem-
-servir a todos os moçambicanos é 
que iremos eliminar a fome aguda, 
que leva concidadãos nossos a preci-
sarem de se alimentar de capim, por 
falta de comida. Urge que se elimine 
a discriminação na distribuição de 
benefícios para os mais carenciados 
em Moçambique, como denunciam 
as vítimas dessa exclusão. Discri-
minar idosas e idosos com base em 
motivações políticas é crime, pois 
a nossa Constituição, no seu artigo 
95, estipula que “todos os cidadãos 
têm direito à assistência em caso de 
incapacidade e na velhice, e o Esta-
do promove e encoraja a criação de 
condições para a realização deste di-
reito”. Mais adiante, o artigo 124 da 
CRM preceitua, de forma específica, 
que “os idosos têm direito à protecção 
especial da família, da sociedade e do 
Estado, nomeadamente, na criação 
de condições públicas e privadas, que 
evitem a sua marginalização. Sendo 
que o Estado tem o papel de promo-
ver uma política de terceira idade que 
integra acções de carácter económico, 
social e cultural, com vista a criação 
de oportunidades de realização pes-
soal através do seu envolvimento na 
comunidade.”
A nossa CRM diz tudo o que le-
mos acima, mas este país está longe 
de respeitá-la e implementá-la, pois 
basta que o idoso não seja da Frelimo, 
para logo perder o direito à dignidade 
e à protecção.
Outra prova de que a Frelimo é o 
maior travão da paz em Moçambique 
pode ser vista no reiterado desrespeito 
ao direito à liberdade de reunião e de 
manifestação consagrado no artigo 51 
da CRM. O referido artigo da CRM 
diz que “todos os cidadãos têm direito 
à liberdade de reunião e manifestação 
nos termos da lei”. O caricato é que 
as manifestações de movimentos que 
não sejam pró-Frelimo são impedi-
das. Recordo-vos o caso mais recente 
de impedimento de manifestação da 
Associação Médica de Moçambique. 
Os médicos apenas queriam manifes-
tar-se no dia 16 de Outubro de 2021 
contra os raptos e solidarizar-se com 
o seu companheiro de profissão, Dr. 
Basit Gani, raptado na primeira se-
mana de Outubro. A quem interessa 
impedir uma manifestação pacífica 
organizada por profissionais de saú-
de, que somente queriam solidarizar-
-se com o seu colega de profissão? 
Se a Frelimo não protege os rapto-
res e o crime organizado, que acções 

desencadeou para denunciar publica-
mente os agentes do SERNIC iden-
tificados como tendo participação 
neste tipo de crime? A Frelimo tem 
elementos nas suas fileiras que pro-
tegem os raptores e impedem que o 
povo se manifeste em repúdio. Essa 
é a verdade que fica retida nas men-
tes de todos nós indignados com a 
repressão que fazem contra qualquer 
manifestação pacífica, desde que os 
organizadores sejam a sociedade civil 
ou outro ente interessado.
É triste constatar que aquela frente 
de libertação de Moçambique, que 
já aglutinou os nossos antepassados 
e demais parentes, para, unidos e em 
uníssono, exigirem e lutarem pela in-
dependência nacional, hoje está infil-

trada por gente que traiu Moçambi-
que e os moçambicanos. 
A Frelimo imiscui-se nas organi-
zações da sociedade civil para as 
destruir. Infiltra-se nos partidos da 
oposição, tem seus membros espalha-
dos e infiltrados no sector privado e 
abertamente criou células na função 
pública. Para quê? Para dividir tudo e 
todos e continuar a “reinar”.  
É a Frelimo que decide nos sectores 
de actividade formais e até nos infor-
mais, matando as organizações, coop-
tando quem deve ter espaço e quem 
deve ser silenciado. 
É a Frelimo que impede que diri-
gentes da oposição possam trabalhar 
livremente pelo país, aceder aos es-
paços de reunião e de acomodação, 

porque somente eles se podem reunir 
livremente.
É a Frelimo que decide que mani-
festação é permitida e a sorte incide 
sempre nas suas organizações espe-
ciais e únicas autorizadas a manifes-
tarem-se.
A Frelimo precisa purificar-se e en-
quadrar-se no espírito da democracia 
multipartidária. Todos os moçambi-
canos merecem trabalhar em igualda-
de de circunstâncias. Não é justo que 
alguns frelimistas continuem a ser-
vir-se do Estado e a reprimir quem 
pensa “fora da caixa”.
Em Moçambique, há ausência de 
oportunidades iguais no xadrez polí-
tico. Assim não dá…
  *Comunicóloga, escritora, política

Olhares de Ivone Soares
Email: mivonesoares@gmail.com
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4 –  Frelimo

Chove desde que cheguei à 
casa ao cair da tarde. Per-
corri os lugares da  nossa 
infância. Parece uma co-

média infantil, sem graça.  Mas 
agora tudo faz sentido, depois 
do teu telefonema, Luisinha. Já 
entendo a insistência do nosso 
Nelson em visitar-me. Troveja e 
os relâmpagos pintam as nuvens 
que se derramam, inconsoláveis. 
Um corte de energia podia per-
feitamente devolver-me ao sono. 
Mas o temporal insiste com estes 
tumultos do vento em fúria, que 
me vai derrubar o telhado...Não 
sei também como fazer o nosso 
«gigante» caber nesta página. Al-
guém morreu por tentar? É o que 
fazemos todos o dias. Lê por mim 
esses rabiscos na praça NLM 
Luisinha, please. 
Caro Nelson Mahambe,  já sei 
que não vais ouvir o som destas 
letras na dimensão que nos habi-
tuaste. Perguntar pela tua saúde é 
ritual antigo. Não sei com quem 
andas desse lado, mas acredito 
no teu bom instinto. Anda tudo 
confuso como se estivéssemos a 
cobrar alguém para viver ou a pa-
gar alguém para fazer-nos a sua 
vontade. A poeira que te acom-
panhava do Clube Desportivo da 
Matola até à rua do Bagamoyo 
acumula-se no ar. O tempo anda 
louco como os que desconfiavam 
da tua dedicação. Do teu sorriso 
franco. Da tua presença calosa, 
bastante pronunciada e indes-
mentível na Escola Secundária 
da Matola. Quem pode esconder 
a torre da unidade B? É uma he-
resia gritar NELSON NENGUE 
WA BAZUKA. NELSON, PÉ 
MANDA-FAZER, só para te 

Toma que te dou
Por: Celso Muianga

Praça Nelson Lucas Muhalambe
irritares com as nossas pobres malu-
quices. Foi a Luisinha que me infor-
mou, em sobressalto da tua partida. 
A mana Lurdinha confirmou que são 
11 anos sem ti. Não nos demos conta 
de nada. Andamos tão distraídos nes-
te mundo, onde tudo nos aproxima e 
nos afasta. As famílias encontram-se 
nos velórios e em funerais. É a nova 
moda acelerada pela pandemia. Há 
meses perguntei à mana Eulália e ao 
Mala Lewis por ti, irmão. Agradeço-
-te pela visita, em sonhos. Afinal pés 
de bazuca somos todos nós que te 
esquecemos. Todos que não velamos 
pelo teu corpo depois da tragédia no 
campo do Mahafil. A tua entrega aos 
outros é importante, porque reconhe-
cemos, agora, o valor de tudo o que 
perdemos com a tua partida. Eras o 
míster do voluntariado. Conhecemos 
a mística de chefes tradicionais da 
Matola B e, por coincidência, Mwa-
muthimba é o nome que leva, hoje, a 
rua onde viveste. Matlovela, a outra 
rua. E aquela da professora Sofia cha-
ma-se Kofi Annan. Não me ocorre 
agora o novo da rua Paola Isabel e as 
outras ruas e avenidas, como aquela 
do António Papaieira. Naquela altura 
de crise, para chegarmos ao merca-
do Matlovela em segurança, sem-
pre estiveste connosco. As manhãs 
inesquecíveis diante da maternidade 
da Matola B, onde víamos algumas 
jovens mães eufóricas, na primeira 
viagem maternal. Outras -  e não 
eram poucas - rebolando no chão, aos 
gritos, pela infelicidade dos seus fa-
miliares, outras arriscando abandonar 
o conforto de um abraço, vazio para 
atirarem-se ao chão. Como é difícil 
ser mãe neste país, se não tiveres um 
refresco, fresquinho, ou em papel. A 
mortalidade materno-infantil é uma 

desgraça plantada à força no ca-
minho...
Como é que as pessoas podiam 
desconfiar que um matulão de 
praticamente dois metros po-
dia ser amigo de criaturinhas? 
Demo-nos conta da tua altura 
quando vimos pela primeira vez 
algumas imagens dos jogadores 
da NBA. Acho que foi com Mor-
gado, Alvação, o Manuel, só para 
mencionar uma pequena parte 
dos filhos do velho Senguele, o 
velho empresário, com Bed Fords, 
Ifas, tractores e muito coco. Ou 
nos posters que a Piggy mandava 
da John, e do Ernest, o mano Se-
rafim. Ao ver as estrelas da NBA 
é que mais tarde vi que, afinal, po-
dias meter no bolso o angolano, 
Jean Jacques.
 Hoje, a Matola tem um campeão 
no futebol, A Associação Black 
Bulls. Lembras-te que  esta cami-
nhada dos clubes vem lá de trás. 
Trilharam a mata antes, clubes 
como a Texlom, a Cometal Mo-
metal, Cimentos de Moçambique 
e o Clube Desportivo da Mato-
la. O presidente da ABB, Juneid 
Lalgy, está de parabéns. Elevou-
-nos uns centímetros acima do 
chão. Está confirmado que nada 
é por acaso. Tantos outros sonhos 
da Matola cabiam na cabeça e 
no coração do eterno edil Carlos 
Tembe. Coisas do destino. A nos-
sa cidade cresceu, com inúmeros 
bairros de expansão, mas escas-
seiam praças. O que aconteceu ao 
ordenamento territorial, a não ser 
aquelas enormidades da circular? 
Nunca é tarde celebrar-te, nesta 
vénia prolongada.
Obrigado, Nelson!
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
disciplina partidária acrítica e 

a cega submissão às ordens su-

periores, por força da primeira, 

propiciaram o maior rombo fi-

nanceiro de Moçambique pós-indepen-

dente. Os membros do partido político 

(actualmente no poder), ao escorregarem 

politicamente por via da mobilidade in-

terna ascendente, com o tempo, passa-

ram a engrossar a chamada elite política 

moçambicana. Porém, nessa ascensão, o 

mais proeminente objectivo dessas eli-

tes políticas era a sua transformação em 

elites económicas, ainda que o histórico 

individual ou familiar não lhes abonasse 

nesse sentido. Este aspecto fez com que 

muitos fossem formalmente conside-

rados como parte da “elite económica” 

quando na verdade ainda lutam no cam-

po da elite política para não verem este 

estatuto cair-lhes pelo umbigo abaixo.

Como conseguir, então, um património 

(de valor económico) que faça jus ao seu 

longo e admirável estatuto político? Ali-

ás, nem sempre longo e muito menos ad-

mirável… A oportunidade para atingir esse 

patamar é accionada pelo amor à camisola, 

circunscrito sobretudo na disciplina partidá-

ria e na percepção do sentido real e sentido 
sombra do significado “ordens superiores”. 

Uma das evidências desses dois aspectos e 

que hoje se assume como questionamento 

por parte deste e daquele ferrenho amante de 

sua camisola é a actual estupefacção (que uns 

e outros exibem) pelo facto de as três empre-

sas (ProIndicus, MAM e EMATUM) terem 

sido dirigidas, na altura, ou seja, “peceadas”, 

por um único indivíduo. Se o projecto era 

considerado de extrema importância para o 

país, tendo este vários quadros de bom ou ex-

celente gabarito, mesmo no seio do partido 

no poder, por que razão essa “poligamia em-

presarial” foi aceite sem nenhum questiona-

mento? Uma pergunta incómoda na altura e 

que hoje é abertamente retomada. “Esse não 

é nosso” seria o rótulo para aqueles que hoje 

jamais abertamente colocam os seus questio-

namentos em cima da mesa (e com razão). 

A disciplina partidária, assumida como uma 

variante agressiva da disciplina militar, verti-

cal (aliás, verticalizada) na sua essência, tem 

(ou teve) a capacidade de colocar a lógica e 

o conhecimento abaixo de qualquer (des)

ordem superior. Ainda que isso não se per-

petue, com o tempo, enquanto durar, poderá 

produzir os seus impactos negativos de vária 

ordem. Essa foi a lógica seguida pelas “dívi-

das ocultas” e que qualquer um pode acom-

panhar e perceber a partir das supostas reve-

lações que se fazem para consumo público. 

De facto, um pequeno grupo ou alguém deci-

diu que um só indivíduo fosse o PCA das três 

empresas, alguém decidiu ou impôs que uma 

bancada rotulasse, por maioria, as dívidas 

como sendo soberanas, alguém ou grupo de 

indivíduos tomaram a decisão sobre “a vez” 

de comer, … Quem com capacidade intelec-

tual, pela experiência de vida e pelo reconhe-

cido nível de moral, não se sentiu coagido ao 

silêncio? Que o digam os chamados “histó-

ricos”, que militam na disciplina partidária. 

Já que, entre estes, muitos faliram politica-

mente, e não podem falar, a solução é folhear 

o passado recente da nossa história por meio 

da imprensa (escrita ou falada). O hino 

que agora se exacerba é que o projecto 

era bom e que só falhou porque meia 

dúzia de indivíduos descontrolou-se na 

sua aguerrida ganância pela vitalícia paz 

financeira, ao procurar um lugar bastante 

consistente e aconchegante entre a elite 

económica. Pergunta-se sobre as embar-

cações, os aviões, os radares, os salários, as 

contas, a produção individual em escala 

crescente de um parque imobiliário, …

como no “game”, luta-se com o “boss” só 

quando se tem a capacidade de se chegar 

à última etapa. Cá entre nós: o que está 

em julgamento é a elite política ou a elite 

económica? Está em julgamento a mate-

rialização da ideia de produção política 

de uma burguesia nacional. Não se me-

diu muito bem o nível de “medo de ser 

rico”… mesmo assim, continua em défice 

a compreensão política sobre a história 

da emergência da burguesia. Como os 

tempos mudam…

A produção de elites

O presidente João Lourenço iniciou 

o seu mandato com uma herança 

económica e socialmente com-

plexa. As anteriores duas décadas 

(2002-2017) desaproveitaram a riqueza 

gerada no período da bonança, tendo parte 

sido aplicada em decisões de investimento 

público, que não resultaram na multiplica-

ção de mais riqueza, e outra parte desviada 

através vários casos de delapidação do erário 

do Estado.

No início do ciclo político do presiden-

te João Lourenço, em 2017, Angola tinha 

uma pesada dívida aos credores públicos 

e, adicionalmente, alguns bancos nacionais 

tiveram de ser resgatados, devido a biliões 

de créditos financiados e não pagos. Os co-

fres do Estado estavam vazios e os credores 

impunham cada vez maior pressão sobre o 

novo executivo. A situação era semelhante 

àquela que o presidente Neto e o MPLA 

herdaram quando assumiram a gestão de 

uma nova Angola independente. Em 1975, 

também encontraram um país com os co-

fres vazios, em que as instituições tiveram 

de ser reconstruídas. Contudo, Agostinho 

Neto tinha uma vantagem face a Louren-

ço: não se deparou com uma dívida pública 

quase impagável.

Neste sentido, não há que invejar a posição 

de João Lourenço em termos económicos. 

A João Lourenço coube a missão de recons-

truir um país que estava na iminência da 

insustentabilidade económica.  

Se é verdade que o presidente se lançou com 

determinação à resolução da questão e evi-

tou o descalabro total, é também certo que 

são necessárias correcções à rota desenhada.

Derrocada económica: mudanças radicais 
precisam-se
Por Moiani Matondo*

Um primeiro aspecto a considerar é a mo-

bilização da sociedade civil na reconstrução 

económica. Até agora, em vez de se agregar 

o saber dos agentes económicos conhece-

dores da economia real, com o objectivo de 

se encontrarem as soluções, os tecnocratas 

de executivo (incrivelmente, os mesmos do 

passado) optaram por ditar velhas receitas 

recicladas de políticas com tiques de eco-

nomia planificada, com roupagens novas. 

E assim se continuaram a escrever planos 

determinísticos a partir dos gabinetes dos 

ministérios, e assim se assiste a discursos 

de ministros, emanando ordens imperativas 

para os empresários e para o sector financei-

ro. Obviamente, este tipo de condução eco-

nómica falsamente de mercado não pode 

resultar.

Em paralelo, os mesmos tecnocratas mal 

reciclados entregaram ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) as principais decisões 

estratégicas de impacto económico. De am-

bos os lados, haverá economistas certamente 

bem-intencionados, mas que aplicam mo-

delos teóricos baseados em raciocínios não 

comprovados empiricamente e sem adesão 

à realidade angolana. O problema real surge 

quando os conceptualistas impõem deci-

sões, alheios à forma como a economia se 

desenvolve no país e ficam insensíveis aos 

impactos que causam nos cidadãos.

Às portas de 2022, na celebração do 46º 

aniversário da independência, aqui nos en-

contramos com uma profunda crise econó-

mica, que nos entrou porta dentro em 2020. 

Os factos e os números são públicos. Ainda 

não saímos do ciclo de espiral negativa des-

truidora de valor. E enquanto se mantiver o 

mesmo registo de determinismo tecnocrata 

ditado por ministros do passado e por jo-

vens economistas inexperientes do FMI, 

dificilmente sairemos deste ciclo negativo 

de forma sustentada.

É possível aplicarmos outras receitas que 

incentivem a tão desejada mudança. Por um 

lado, é imperativo que as políticas económi-

cas passem a ser desenhadas pelo executivo 

em conjunto com o sector privado e com a 

banca nacional e internacional.

Ao Estado cabe o papel de líder estratégico, 

de coordenação e de vigilância competitiva, 

cabe o papel de garante da estabilidade ma-

croeconómica e dinamizador de um quadro 

de confiança, para que os investidores na-

cionais e estrangeiros voltem a tomar risco, 

gerando mais emprego e produção. Haven-

do confiança, os empresários nacionais e 

estrangeiros e as famílias voltarão a investir, 

e as engrenagens de multiplicação do PIB 

desbloquearão e o país crescerá.

A isto acresce que, em tempos de escassez, 

o Executivo deveria fazer uma pausa no in-

vestimento em projectos que não são mul-

tiplicadores de riqueza no curto e no médio 

prazos. Por exemplo, faz sentido continuar 

a investir num aeroporto megalómano em 

Luanda, que hoje nada acrescenta ao país? 

Faltam ainda quantos biliões de dólares 

para concluir o aeroporto e, sobretudo, as 

suas ligações ao centro da cidade? É neste 

momento de recursos escassos que vamos 

criar mais dívida pública para concluir este 

projecto?

Por fim, é tempo de se quebrarem alguns 

dogmas ajudados a criar pelo FMI. Para 

mitigar os efeitos da crise económica ge-

rada pela pandemia mundial, os países de-
senvolvidos estão a implementar programas 
de vários triliões de dólares de investimen-
to público para dinamizar as economias 
no período pós-pandemia. Por exemplo, 
os Estados Unidos já mobilizaram mais 
de quatro triliões de dólares para apoiar as 
empresas, as famílias e fomentar o inves-
timento público. Esse financiamento foi 
parcialmente realizado através da expansão 
da massa monetária, tendo o banco central 
americano comprado parte da nova dívida 
pública, numa política que segue há mais de 
uma década. Na União Europeia, o apoio às 
famílias, aos Estados e às empresas supera 
os dois triliões, usando instrumentos seme-
lhantes ao dos EUA.
Dos lugares do executivo mais difíceis de 
hoje, estará certamente a liderança do Mi-
nistério das Finanças. Observar o que os 
outros países estão a fazer, sabendo que 
caberia ao Ministério das Finanças dinami-
zar acções semelhantes em Angola, mas, ao 
invés, observar que se mantêm as mesmas 
estruturas macroeconómicas, continuando-
-se a restringir a liquidez às empresas e ao 
Estado, dificultando ainda mais a refunda-
ção da economia. Não tem sentido aplicar 
políticas recessivas no meio de uma crise, 
como Angola está a fazer debaixo do co-
mando do FMI. Sem apoios às empresas e 
sem um Estado com recursos para dinami-
zar a economia, será muito difícil alcançar 
a desejada diversificação da economia. Não 
podemos continuar em contramão com o 
resto do mundo. É tempo de romper com 
os dogmas impostos e aplicar soluções de 
excepção para tempos de excepção.

*makaangola.org
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 Sector: Oil and Gas 

Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Project ID No.: ML-0086

1. O Governo de Moçambique

(Projecto LinKar)” 

Especialista 
em Procurement. 

2. 

procurement
Projecto LinKar e garantir 

3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH)

4. O Especialista em Procurement

procurement

procurement

. 
6. 

30 de Novembro de 2021, às 
17h00 (hora local de Moçambique)

“Consultor Individual – Especialista em Procurement”. 
Sra. Rosa Munguambe - Empresa Nacional 

de Hidrocarbonetos (ENH, E.P.)
. 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

MOÇAMBIQUE 
Creating a Sustainable SME Supply Chain in 

the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar 
Project)

Especialista em Procurement

Sector: Oil and Gas 

Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Project ID No.: ML-0086

1. Government of Mozambique 

LinKar Project)

contract for a Procurement Specialist.
2. 

LinKar Project

3. 

4. Procurement Specialist

. Reference 

.
6. 

November 30, 2021, at 17:00 hours 
(local Mozambique time)
“Individual Consultant – Procurement Specialist
Attn: Mrs. Rosa Munguambe – Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH, E.P.) 

. 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Creating a Sustainable SME Supply Chain in 
the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar 

Project)
Procurement Specialist



PUBLICIDADE22 Savana 12-11-2021DESPORTO

Eu
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Os principais desafios tra-

çados pela actual direcção 

do Desportivo de Maputo, 

nomeadamente, a manu-

tenção no Moçambola, o lança-

mento da campanha para sócios e 

de uma fundação, não foram cum-

pridos, situação que está a criar um 

burburinho no seio da massa asso-

ciativa.

O fracasso destas pretensões da di-

recção alvinegra terá contribuído, em 

parte, para o descalabro do clube, um 

pouco por todas as modalidades em 

que tomou parte, o que não só faz 

antever um futuro sombrio, mas o 

desaparecimento gradual da colecti-

vidade do mapa desportivo, a exem-

plo do histórico Maxaquene.

Entretanto, em entrevista ao SA-
VANA, poucos dias depois de ter 

assumido as rédeas  daquela colec-

tividade, Paulo Ratilal disse que o  

clube precisava de quatro milhões 

de meticais por mês, para fazer face 

às despesas, dai que, como saída, iria 

lançar uma campanha de sócios para 

que todos paguem as quotas.

Nessa altura estavam inscritos três 

mil sócios, daí que, se todos cumpris-

sem com as suas obrigações, o clube 

não continuaria deficitário.

A retro-mencionada campanha de 

sócios, que em princípio era para 

ser lançada em Agosto passado, iria 

englobar o uso do cartão electrónico, 

com um aplicativo onde se poderia 

pagar as quotas directamente.

“Queremos a participação dos sócios, 

porque não conseguimos sentir a 

presença deles, dai que pretendemos 

fazer uma campanha de sócios. Sen-

timos que a melhor demonstração 

que eles poderiam nos dar, em ter-

mos de estar com o clube, é pagarem 

quotas. Ademais, estes vão ter um 

conjunto de benefícios reais, sendo 

que estamos a negociar com mais de 

20 marcas”, explicou. 

Descalabro
Outro desafio da direcção alvinegra 

passava pela criação de uma fun-

dação, mas até ao momento não há 

sinais claros de que esta iniciativa 

venha avançar. 

Com a fundação, seriam criadas as 

condições para os ex-atletas do Des-

portivo, através até de instituições 

não governamentais e empresas, as 

quais podem dar outro tipo de apoio, 

no âmbito de responsabilidade social 

e não no âmbito comercial, isto em 

termos de publicidade no clube. 

“Queremos que os nossos atletas, 

quando terminarem a carreira, mais 

do que terem uma condição finan-

ceira, possam ter uma outra carreira 

que lhes possa dar dignidade de con-

tinuar a sua vida”.

 Acrescentou que uma das coisas que 

a direcção quer fechar são protocolos 

com universidades e escolas secun-

dárias e estágios de empregos nessas 

empresas.  

O presidente contou que se tratava 

de uma iniciativa pessoal e que em 

parte tem a ver com a sua forma 

Caos no Desportivo de 
Maputo
Por Paulo Mubalo

pessoal, a maneira de estar na vida, 

no sentido de que os negócios não 

podem ser vistos apenas no âmbito 

económico, concretamente, uma fun-

dação que tivesse pernas para andar. 

“Não é para investir o dinheiro da 

fundação no pagamento de salários 

dos jogadores, ou nos custos de fu-

tebol, é para investir nos atletas, em 

termos de formação, para eles esta-

rem preparados em termos de condi-

ção física e condição mental”.

 Acrescentou que a fundação visa 

proteger os jogadores do Desporti-

vo para o futuro e ao mesmo tempo 

promover o desporto ao nível comu-

nitário, nas várias províncias.

Relativamente à manutenção, a di-

recção alvinegra também falhou nas 

suas perspectivas, pois o Desportivo 

posicionou-se na última posição com 

17 pontos. Assim, esta formação vai 

disputar a liguilha juntamente com 

o Textáfrica e o Matchedje de Mo-

cuba.

O clube pretendia manter-se no 

Moçambola sem muitos sobressal-

tos, o que na óptica da direcção seria 

conseguido, tendo em conta que ti-

nham jogadores contratados por essa 

direcção, com contratos que incluem 

objectivos individuais, com bónus e 

incentivos e toda esta lógica organi-

zacional, que também passa por uma 

gestão rigorosa.

Mas para a prossecução desse desi-

derato, o Desportivo teve de refor-

mular as prioridades, sendo que para 

este ano não faz parte do programa, 

a construção do campo do Bobole, 

mas a criação de alguns departamen-

tos que não existiam no clube. Os 

exemplos são o departamento de co-

municação, para poder valorizar-se a 

marca do clube, o departamento jurí-

dico, para tratar de negociar e regular 

todas as dívidas que o clube tem para 

com terceiros, incluindo para com os 

próprios jogadores e trabalhadores, 

o departamento comercial, para dar 

importância às negociações com par-

ceiros, de modo a conseguir aumen-

tar e criar novas fontes de receitas.

A direcção alvinegra acreditava que, 

em breve espaço de tempo, os sócios 

iriam começar a sentir o reflexo de 

uma gestão criteriosa, regrada e que 

passaria a dar reflexos desportivos, e 

a que, acima de tudo, garantiria uma 

manutenção tranquila do clube.

“É minha convicção categórica que 

vamos, sim, manter-nos no Moçam-

bola”, explicou Paulo Ratilal

Inconformismo
Entretanto, os três clubes que ocu-

param os três últimos lugares no 

Moçambola, nomeadamente, Des-

portivo, Textáfrica e Matchedje de 

Mocuba, mostraram, inicialmente, 

a sua insatisfação com a posição to-

mada pela Federação Moçambicana 

de Futebol de organizar a disputa de 

uma liguilha.

No entendimento desses clubes, não 

cabe à federação decidir sobre a dis-

puta de liguilha, daí que considera-

vam o acto ilegal.

É um assunto que fez correr muita 

tinta ao longo dos últimos dias, mas 

a federação já tomou uma posição ir-

reversível, o que equivale a dizer que 

cada um dos três emblemas tem ainda 

chance de continuar no Moçambola.

Teoricamente, o Matchedje apresen-

ta mais possibilidades de continuar 

na prova, pois tem mostrado mais 

vontade e personalidade nas partidas 

que foi realizando nas últimas jorna-

das.

 Já os outros dois clubes acompa-

nhantes, só lhes resta o nome de se-

rem históricos, pois estão a atravessar 

momentos complicados. 

O Textáfrica, acresce, tem conhecido, 

nos últimos tempos, várias direcções, 

mas raramente terminam o manda-

to, o que faz prenunciar que algo não 

está bem no seio da colectividade.

Mas também os treinadores são usei-

ros e vezeiros em atirarem a tolha ao 

chão.

Paulo Ratilal: presidente do GDM

Associação Black Bulls

O futuro dos automóveis

Como intróito desta coluna, gostaria de começar por enviar 

as minhas sentidas condolências às famílias das vítimas, dos 

últimos acidentes de viação, que têm acontecido no País.

De seguida saudar a todas e todos os munícipes da cidade de 

Maputo, pelos 134 anos do aniversário da cidade. 

Por fim, antes de começar o tema do Futuro dos Automóveis, gosta-

ria de enviar as minhas calorosas saudações às campeãs d’Académica, 

que há 21 anos, foram campeãs africanas de basquetebol em seniores 

feminino.

Seguem-se as previsões interessantes e assustadoras no futuro dos 

automóveis:

 *As oficinas de reparação de automóveis desaparecerão.

 * Um motor a gasolina/diesel tem 20.000 peças individuais.  Um 

motor eléctrico tem 20. Os carros eléctricos serão vendidos com ga-

rantia vitalícia e só são reparados pelas concessionárias.  Leva apenas 

10 minutos para remover e substituir um motor eléctrico.

 *Motores eléctricos defeituosos não serão reparados na concessioná-

ria. Mas enviados a uma oficina que os repara com robôs.

 * As bombas de gasolina irão desaparecer…

 *As esquinas das ruas terão medidores que dispensam electricidade. 

 *As empresas irão instalar estações de recarga eléctrica;  na verdade, 

eles já começaram no mundo desenvolvido.

 *Grandes fabricantes de automóveis inteligentes já destinaram di-

nheiro, para começar a construir novas fábricas que só constroem 

carros eléctricos.

 * As indústrias de carvão irão desaparecer...  

As companhias de gasolina/petróleo irão fechar. A perfuração de 

petróleo irá parar...  Portanto, digamos adeus à OPEP! O Oriente 

Médio estará em apuros…

 *Um bebé de hoje, só verão  carros pessoais em museus. O FU-

TURO está se aproximando mais rápido do que a maioria de nós 

podemos suportar.

 *Em 1998, a Kodak tinha 170.000 funcionários e vendia 85% de 

todo o papel fotográfico em todo o mundo.  Em poucos anos, seu 

modelo de negócios desapareceu e eles faliram.  Quem teria pensa-

do que isso aconteceria?

  * Pensava que em 1998, 3 anos depois, você nunca mais tiraria fo-

tos em filme?  Com os smartphones de hoje, quem ainda tem uma 

câmera hoje em dia?

  As campeãs africanas há 21 anos

  

134 anos da Pérola do Índico

LEIA S.F.FAVOR: Como munícipe da cidade do Maputo e, so-

bretudo, como Moçambicano, faço votos que haja Vontade Política, 

para que as nossas entidades relacionadas com o tráfego rodoviário 

tomem sérias e verdadeiras medidas, para estancar o sangue na estra-

da, porque a estrada é para todas e todos!!!
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A 
jogadora do Paris Saint-

-Germain (PSG), Ami-

nata Diallo, foi detida, 

nesta quarta-feira, acusa-

da de supostamente mandar agre-

dir a sua companheira de equipa e 

selecção, Kheira Hamraoui, com 

o objectivo de afastá-la dos cam-

pos e assumir o seu lugar.  

As duas jogadoras actuam na 

mesma posição e desde o prin-

cípio da corrente época, Diallo 

perdeu espaço na equipa e na se-

lecção francesa para Hamraoui. 

Diallo é acusada de ter contra-

tado dois homens para agredir a 

sua colega de equipa no princí-

pio do mês em curso, cinco dias 

antes do jogo que o PSG iria 

realizar com o Real Madrid, na 

Liga dos Campeões, nesta ter-

ça-feira. 

O escândalo no futebol femi-

nino foi reportado pelo jornal 

francês “L’Equipe”. 

A jogadora francesa foi detida 

na manhã desta quarta-feira pela 

Polícia judiciária de Versalhes.

De acordo com aquele jornal, 

Diallo, de 26 anos, orquestrou 

o plano para a noite do dia 04 

de Novembro, dia em que estava 

previsto um evento que iria jun-

tar o plantel e a equipa técnica 

do PSG, num restaurante arre-

dores de Bois de Boulogne, em 

Paris, capital da França. 

Depois do evento, Diallo ofe-

receu-se para acompanhar, na 

sua viatura, Kheira Hamraoui, a 

vítima, e outra colega de equipa. 

Todavia, ao longo do percurso 

do regresso à casa, a viatura em 

que as jogadoras se encontra-

vam foi interceptada por dois 

indivíduos encapuzados, que 

ordenaram que as jogadoras 

descessem para, posteriormente, 

os agressores intentarem acções 

Para substituí-la

Jogadora do PSG acusada de mandar agredir colega de equipa

contra a integridade física de 
Hamraoui. A jogadora foi agre-
dida nas pernas com uma barra 
de ferro. 
O objetivo, segundo relata o 
jornal, era de forçar uma lesão e 
impedir que a jogadora voltasse 
aos campos, o que constitui uma 
vantagem para a jogadora acu-
sada de orquestrar o crime. 
O jornal francês explica que 
Diallo perdeu espaço na equi-
pa titular após a chegada de 
Hamraoui no PSG, no princípio 
da corrente época (2021-2022). 
A jogadora agredida actuou 
pelo Barcelona de Espanha na 
temporada anterior, e por conta 
das suas boas exibições foi con-
tratada pelo PSG, ocupando, 
assim, a vaga de Diallo, tanto no 
clube, bem como na selecção. 
De acordo com uma testemu-
nha do “L`Equipe”, pela forma 
como a vítima foi agredida, hou-
ve a impressão de que o objetivo 
era impedi-la de voltar a jogar 
futebol, pelo facto das agressões 
serem direcionadas nas pernas 
da jogadora.
Depois de agredida, a jogadora 
teve de receber assistência no 
hospital de Poissy, no centro de 
França. 
Hamraoui, de 31 anos, sofreu 
ferimentos e teve pontos nos 
braços e nas pernas. 
A jogadora acusada de orques-
trar a agressão acabou por ser ti-
tular na vitória do PSG contra o 
Real Madrid por (4-0). De igual 
modo, conseguiu a titularidade 
na selecção francesa, em substi-
tuição de Hamraoui. 
O caso chamou atenção dos 
investigadores, pelo facto de 
nenhum pertence ter sido leva-
do e por não terem sido agre-

didas as outras duas jogadoras 

que também estavam no local. 

A polícia considerou ainda ou-

tros antecedentes entre as duas 

jogadoras tanto no balneário do 

PSG, bem como no da selecção 

francesa em que as jogadoras 

partilham. 

O PSG reagiu através da rede 

social “Twitter” que repudia 

qualquer acto de violência e que 

vai colaborar com a polícia para 

apurar a verdade em torno do 

caso.

Elias  Nhaca

Kheira Hamraoui e Aminata Diallo
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RESUMO:

Em Julho de 2020, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, fez o 
lançamento do Processo de auscultação pública para a Revisão da Política 
Nacional de Terras, que irá culminar com a revisão da Lei de Terras (nº 19/97 de 
1 de Outubro), e outros instrumentos legais que regulam o processo de gestão 
de terra. O Governo referiu que irá manter três princípios, nomeadamente, 
“a propriedade do Estado sobre a terra, consagrada na Constituição de 1975 
e 1990 e de 2004; o direito de acesso à terra a todos os moçambicanos e a 
protecção dos direitos adquiridos pelas famílias e comunidades locais sobre a 
terra. 

O presente documento irá contribuir para o debate da revisão da Política 
Nacional de Terras, revisitando os três princípios acima referidos. O primeiro 

“a terra como propriedade do Estado”, questionando o valor de manutenção 
da terra como propriedade do Estado, se este não está ao serviço de uma 
minoria privilegiada, as elites políticas e económicas. Em relação ao acesso a 
terra para todos moçambicanos, particularmente para as mulheres, são elas 
que mais trabalham a terra, mas não têm posse da mesma. É preciso considerar 
a questão da equidade de género num contexto de sociedade patriarcal, onde 
os homens têm posições de liderança, autoridade, privilégio social e controlo 

direitos sobre a terra adquiridos pelas populações rurais, particularmente os 
camponeses, existe um cenário de expropriação de terras, estes são retirados 
das suas áreas, abandonando a prática da agricultura, sem justa compensação. 
O Estado deve organizar o seu aparato, de modo a garantir que os titulares de 
direitos à terra exerçam os seus direitos. 

Resumo do Destaque Rural N° 145

REVISITANDO OS FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS
 DA REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

5 de Novembro de 2021

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/
publicacoes/dr-145/

Dois anos após a aprova-

ção da Lei de combate às 

uniões prematuras, um 

instrumento legal que 

vem punir severamente os auto-

res, instigadores, cúmplices e en-

cobridores deste mal; a situação 

continua preocupante.

O cenário agudizou-se com a eclo-

são da pandemia da Covid-19 que 

desestruturou o tecido social e eco-

nómico de muitas famílias moçam-

bicanas, principalmente os grupos 

mais vulneráveis como é o caso de 

famílias de baixa renda.

Esta constatação é da Coligação 

para Eliminação dos Casamen-

tos Prematuros (CECAP) que, no 

terreno, apurou que, a pandemia 

da Covid-19 impôs a necessidade 

do confinamento de muitas rapa-

rigas que, em virtude das medidas 

restritivas adoptadas pelo governo, 

interromperam as aulas, ficando em 

casa com pessoas mais velhas, em 

regime fechado, tornando-as vul-

neráveis a este mal.

Sem apontar números, Maria 

Amélia Manjate, coordenadora 

de programas de direitos de saude 

sexual e reprodutiva na CECAP, 

acredita que o índice de uniões 

prematuras aumentou muito neste 

período de confinamento, visto que, 

Covid-19 retardou luta contra uniões prematuras

em tempos de crise, os grupos fra-

cos são os que mais sofrem.     

“A Covid-19 veio nos mostrar que 

precisamos fortalecer os nossos 

sistemas de segurança e protecção 

para a rapariga”, concluiu.

O regime jurídico aplicável à proi-

bição, prevenção e mitigação das 

uniões prematuras foi aprovado 

pela Lei número 19/2019 de 22 

de Outubro e o mesmo estabelece 

a idade mínima de 18 anos para as 

uniões que visam o propósito ime-

diato ou futuro de constituir família.

Moçambique é um dos países com 

taxas mais altas a nível mundial de 

casamentos prematuros, ocupando 

o 10º lugar ao nível mundial e o 2º 

lugar na África Austral.

Maria Manjate também avaliou 

os dois anos da vigência da Lei 

de uniões prematuras e frisou 

que, apesar de o número de de-

núncias ter aumentado, ainda há 

muito trabalho, pois existem to-

madores de decisão, provedores 

de justiça assim como parlamen-

tares que desconhecem o instru-

mento de combate a este mal.

Manjate considera que as comuni-

dades têm receio na implementa-

ção da Lei, porque toca em pontos 

sensíveis, que para eles são coisas 

naturais, sendo necessário que a 

mesma desconstrua os mitos que 

existem em torno desta matéria.

No mesmo diapasão, Clotilde Noa, 

gestora de direito de mulher e edu-

cação na Actionaid, considera a Lei 

como um ganho para o país, mas 

enfatiza que ainda há muitos desa-

fios, pois a mesma toca em aspectos 

sensíveis, que ao nível das comuni-

dades eram vistos como assuntos 

tradicionais, acrescentando que há 

uma necessidade de se envolver as 

lideranças comunitárias para que 

a informação chegue devidamen-

te aos destinatários, sobretudo nas 

zonas mais recônditas, além do 

envolvimento de todas esferas da 

sociedade.

Clotilde Noa diz que não basta a 

existência da Lei. É preciso que a 

mesma seja implementada e mo-

nitorada, e faltam ainda elementos 

essenciais para o sucesso desta luta.     

T. Niquice, 23 anos, residente na 

cidade de Maputo, é uma vítima 

das uniões prematuras. Ao SAVA-
NA contou que é mãe de três filhos, 

tendo o mais velho oito anos de 

idade. Frisou que se casou aos 14 

anos e aos 15 teve o seu primeiro fi-

lho. Nessa altura, era aluna da quar-

ta classe e com o casamento viu-se 

obrigada a abandonar a escola.

A vítima, que não aparenta boas 

condições de saúde, afirmou que 

tem passado por dificuldades, prin-

cipalmente porque actualmente o 

seu marido não trabalha e a casa 

onde vivem não os pertence. Esta 

manifestou o desejo de regressar à 

sua terra natal [Zambézia], o que, 

segundo explica, não é possível, por 

falta de recursos.

A pobreza extrema em que vive 

Niquice é agudizada pela violência 

que sofre do seu marido.   

“O meu corpo dói bastante, não me 

sinto bem, mas não fui ao hospi-

tal porque não tenho dinheiro de 

transporte e meu marido não está 

a trabalhar.   Já me bateu, às vezes 

não tira dinheiro para despesa. Ele 

é que me chamou para Maputo, 

onde vivo há dois anos”, lamenta 

Niquice.

Maria Manjate olha para o exem-

plo de Niquice e diz que as uniões 

prematuras devem ser olhadas 

como um problema que provém da 

falta do emprego e do auto-empre-

go, o que acaba sendo uma barreira 

para o desenvolvimento da rapariga 

e do próprio país, pois os casamen-

tos prematuros acabam com a espe-

rança de vida, com sonhos e com o 

futuro de uma sociedade, tudo com 

a justificativa de trazer um ganho 

alimentar ou material.

A fonte aponta a falta do acesso à 

educação equitativa no país, argu-

mentando que as famílias preferem 

investir na educação formal do 

rapaz em detrimento da rapariga, 

acrescentando que há pouco em-

poderamento e as meninas não têm 

muitas opções de fazer escolhas, 

sobretudo quando os recursos fa-

miliares são escassos.

A fonte aponta as províncias de 

Niassa, Nampula e Zambézia como 

sendo as zonas com altos índices de 

uniões prematuras, devido às práti-

cas culturais.

Explica que na província de Cabo 

Delgado, devido aos ataques ter-

roristas que criaram crise humani-

tária, algumas raparigas viram-se 

obrigadas a trocar sexo por alimen-

tação.

Frisar que dados da Rede de De-

senvolvimento e Comunicação da 

Mulher Africana (FEMNET) in-

dicam que 12 milhões de raparigas 

se casam antes dos 18 anos, a cada 

ano, o que significa que em cada 

minuto, 23 raparigas se envolvem 

em uniões prematuras. Os mesmos 

dados alertam que se a tendência 

pré-pandémica continuar, mais de 

150 milhões de meninas se casarão 

em 2030.

Para esta organização, o casamento 

prematuro dificulta directamente o 

cumprimento de pelo menos seis 

dos 17 Objectivos do Desenvolvi-

mento Sustentável, dentre os quais 

a erradicação da pobreza, o acesso à 

educação de qualidade e igualdade 

de género. 

Dois anos após a aprovação da Lei de combate às uniões prematuras a situação continua preocupante

Maria Amélia Manjate, coordenadora de programas de direitos de saude sexual 
e reprodutiva na CECAP
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Pedro Madruga (Texto)

CUIDADO, MADALA MAPUTSU!

Ilec Vilanculos (Fotos)

Meu velho Maputso, sabes ou não sabes distinguir uma bengala de 

jeito para celebrares com ela os teus 134 anos? Consegues escutar 

a música que Hortêncio Langa & Fany Mpfumo prepararam para 

o teu concerto? MAPUTO, QUEM TE ABRAÇA NÃO TE 

LARGA MAIS. TEU BEIJO DE FLOR FEITIÇO DO AMOR! U XON-

GUI NDJANE WENE XIMAMATI... NYOXANINI. I LOVE YOU SO 

BABY!

Meu velho Maputo, sabes alguma coisa sobre a destruição do velhinho prédio 

Pott, uns anitos mais novo do que tu, mas que ainda merece a nossa estima e 

o respeito decretados pelo antigo Secretário do Estado, o nosso muito querido 

Luís Bernardo Honwana? São tantas perguntas para ti, meu velho. Quem te 

estima avisa a ti e os outros. Pelo menos isso, velhote!

Craveirinha passou por nós, a assobiar na zona do mercado do povo, depois de 

ver a febre das selfies, junto das paredes maquilhadas. Ele tinha ido experimen-

tar um fato novo num alfaiate que se ofereceu para vestir o poeta no próximo 

ano, quando completar 100 anos. Lembras-te desse mufana da Mafalala? Tin-

has 35 anos quando ele nasceu lá nos arrabaldades da rua do Zixaxa. A tua 

cidade anda num galanteio exageradíssimo com as alturas. O betão impera. 

Mesmo que isso implique fechar os olhos da ética e dos mais elementares 

valores que nos devem guiar. As tuas fraldas, esses tecidos que pareciam ter-

renos baldios das barreiras e dali na zona aterrada até ao 33 andares, são hoje 

por hoje autênticos desfiladeiros, algumas parcelas cortadas e vendidas ao des-

barato. Amanhã, com as mundanças climáticas, será que os teus netos saberão 

lidar com a fúria do mar? Ohhh. 

Mas se desconseguirem como nós, que não fizemos o barrulho suficiente pelo 

prédio Pott, tal como outras relíquias da tua cidade, vão, como diz a rapaziada 

nas redes sociais, «faucer».

Meu velho, Maputo. Alerta-lhes nesse teu ronga pronunciado ao saber do 

amendoim, amazumana. Os buracos tomaram conta da grande sala de visitas 

que é a Eduardo Mondlane e muitas ruas, pracetas. O subúrbio parece que 

já não conhece os seus próprios limites. Mete-se em tudo. Quer opinar até 

na Sommerschield. Chiçá! A Julius Nyerere nunca fica pronta por mais de 

dois anos, em toda sua extensão. A guerra popular já nem falo. É um mar-

tírio, sem fim. As acácias mijadas como se o demónio também bebesse cerveja, 

sura e xivotchongo. Lá em baixo sobram ainda alguns valiosos monumentos, 

capitaneados pela estação dos CFM. Mas cuidado, Madala. Os teus netos 

brincam na inocência da idade. É dia de festa, sim, mas não é para esqueci-

mentos por causa dos posts frenéticos nas redes... Fica atento. Muito muito 

nos teus filhos mais-velhos que andam sedentos de mola para descansarem a 

idade, cobram taxas e mais taxas de estacionamento, mas limpeza: ZEROÔÔ. 

Policías deles cobram-nos tudo, até para respirarmos. Um dia vão alugar-te 

por inteiro, na febre de empreender, como dizem. CUIDADO, MADALA! 

Eles esqueceram-se rapidamente do que escreveram os chilenos em Santiago, 

a capital QUEM NÃO PRESERVA A MEMÓRIA MATA O FUTURO. 

A maquilhagem até é nice, Madala. Mas nós temos sede e fome de coisas es-

senciais e profundas para aguentares mais 134 anos, firme e forte. Parabéns, 

MAPUTO.

Festa não é brindar para esquecer
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O 
Presidente da República 

(PR), Filipe Nyusi, pro-

cedeu, nesta terça e quar-

ta-feira, uma sensível 

mexida governamental, atingido 

sectores da Defesa e Segurança.

Na terça-feira, Filipe Nyusi afas-
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Em voz baixa

Cidade de Maputo - 134 anos

- Mexidas nas FDS poderão atingir o SISE

Amade Miquidade Jaime Neto
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EVENTOS
Comunidades de PNG recebem mais apoios
Através da Agência dos 

Estados Unidos para o 

Desenvolvimento In-

ternacional (USAID), 

o governo dos Estados Unidos 

aumentou o apoio ao seu progra-

ma USAID Resilient Gorongosa, 

que irá ajudar as comunidades no 

Parque Nacional da Gorongosa 

(PNG) e arredores a recuperar-se 

e construir resiliência para catás-

trofes naturais e pressões climá-

ticas. 

A USAID estabeleceu uma parce-

ria com o governo moçambicano, 

através da Administração Nacional 

de Áreas de Conservação (ANAC), 

a Fundação Greg Carr e o Projecto 

Gorongosa para promover o cresci-

mento económico equitativo, atra-

vés da protecção das florestas, água 

e vida selvagem para a agricultura, 

silvicultura comunitária e desen-

volvimento do ecoturismo. 

Após décadas de dizimação, devido 

a conflitos civis, caça furtiva e catás-

trofes naturais, este consórcio está a 

trabalhar para restaurar o PNG e a 

paisagem circundante que fornece 

alimentos, água e outros recursos 

naturais às comunidades locais.

A Directora da Missão da USAID, 

Helen Pataki, visitou recentemente 

o PNG e reuniu-se com guardas 

florestais, pessoal e membros da 

comunidade para conversar sobre 

projectos apoiados pela USAID.

da nossa parceria de mais de 13 

anos com o Projecto Gorongosa,” 

observou o diplomata. 

Esta expansão inclui “objectivos 

adicionais como programação resi-

liente a desastres para que as comu-

nidades de Gorongosa sejam mais 

capazes de se recuperar e prosperar 

após ciclones e outras tensões rela-

cionadas com o clima.”

Desde 2008, a USAID investiu 

cerca de USD 50 milhões, que fo-

ram combinados com o financia-

mento da Fundação Greg Carr e 

outros parceiros, para a conservação 

e desenvolvimento do PNG. Com 

a reintrodução de espécies-chave 

perdidas durante a guerra civil, o 

aumento da protecção, e a melho-

ria dos serviços de educação, saúde 

e água, o Projecto Gorongosa res-

taurou os serviços do ecossistema, 

introduziu café, caju e mel produ-

zidos de forma sustentável, e deu 

grandes passos para acabar com o 

casamento precoce e infantil nas 

comunidades da zona-tampão.

A protecção da vida selvagem, a 

melhoria da gestão dos recursos 

naturais e a promoção de melhorias 

socioeconómicas sustentáveis, resi-

lientes e inclusivas para as comu-

nidades nas áreas protegidas e nas 

suas redondezas são componentes 

críticos da assistência mais ampla 

do governo dos Estados Unidos em 

Moçambique.

Esta nova programação, implemen-

tada pelo Projecto Gorongosa, irá 

basear-se nos esforços existentes e 

completará a reconstrução resiliente 

a desastres de 28 escolas (150 salas) 

e 10 unidades sanitárias comuni-

tárias, desde as encostas da Serra 

da Gorongosa até às florestas de 

mangais do delta do rio Zambeze. 

Irá proporcionar almoços escolares 

que melhorarão a educação e com-

baterão a desnutrição. O micro-

financiamento será fornecido aos 

agricultores e promoverá meios de 

subsistência agrícola sustentáveis, 

que ajudarão a tornar as comunida-

des mais resilientes a futuras catás-

trofes. No total, a USAID investe 

mais USD 10,3 milhões e mobiliza 

o mesmo montante da Fundação 

Greg Carr.

O Embaixador dos Estados Unidos 

em Moçambique, Dennis Hearne, 

encontrou-se, recentemente, com o 

fundador do Projecto Gorongosa e 

presidente da Fundação Greg Carr, 

Greg Carr, para discutir a nova 

programação. “Enquanto os líderes 

mundiais se reúnem em Glasgow, 

na 26ª Conferência das Partes so-

bre Alterações Climáticas da ONU 

(COP26), o governo dos EUA tem 

o orgulho de anunciar a expansão 

Inseridas no âmbito das 

celebrações dos 25 anos 

da primeira instituição 

privada de ensino supe-

rior no país, terminam, nesta 

sexta-feira, as jornadas cien-

tíficas estudantis, à escala 

nacional, um evento que ar-

rancou no passado dia 8 do 

corrente mês.

Sob o lema “Investigando e 

inovando para o desenvolvi-

mento sustentável em tempos 

de Covid-19”, o evento foi orga-

nizado em conjunto pelas uni-

dades orgânicas e estruturantes 

da instituição. Tem por objectivo 

proporcionar oportunidades para 

o desenvolvimento de aptidões na 

elaboração de trabalhos científicos.

Durante os cinco dias, foram 

apresentados trabalhos a nível 

de licenciatura e mestrado, tota-

lizando cerca de 70 trabalhos de 

pesquisa, que vão contribuir posi-

tivamente para o processo de for-

mação profissional dos estudantes.

Intervindo na sessão plenária de 

abertura das jornadas científicas 

estudantis, o reitor da Universi-

dade Politécnica, Narciso Matos, 

referiu que a presente edição rea-

liza-se num contexto particular-

mente relevante para a instituição, 

marcado pela celebração dos 25 

anos.

“Na vida, 25 anos é a passagem 

para a fase adulta. As jornadas 

científicas são o momento em que 

o estudante deve ser forçado, no 

bom sentido, a escrever o resulta-

do da sua pesquisa, acompanha-

do pelos seus docentes”, apontou 

Narciso Matos.

Por sua vez, os mestrandos do Pro-

grama de Direito Comercial, do 

Instituto Superior de Altos Estu-

dos e Negócios (ISAEN), elegeram 

o “Teletrabalho em Moçambique: 

Desafios, vantagens, desvanta-

gens para as empresas e para os 

trabalhadores” como o primeiro 

trabalho a ser apresentado.

“Queremos olhar para os de-

safios dos trabalhadores e em-

presas por causa da Covid-19 

como uma nova realidade. No 

período de transição houve 

dificuldades, mas a avaliação é 

positiva. O teletrabalho é viá-

vel para o alcance das metas, 

mas, alguns sectores exigem a 

presença dos colaboradores”, 

explicou Américo Zimba, em 

representação dos estudantes.
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Djindjiritana Quixotes plásticos
A 

embaixada da Espanha 

realizou, nesta terça-

-feira, um evento de 

networking e arte no 

contexto da exposição, “Djind-

jiritana Quixotes Plásticos”, da 

artista plástica, Nália Agosti-

nho, que é uma ponte que liga 

Moçambique e Espanha, atra-

vés da arte. 

Trata-se de uma exposição com-

posta por nove telas, cujos títulos 

são inspirados na obra do Dom 

Quixote de La Mancha, obra de 

Miguel Cervantes, um escritor 

espanhol, e num pássaro, “Djind-

jiritana”. 

As obras expressam os Djindjiri-

tana, as crianças, os sonhos, a ino-

cência e as brincadeiras de infân-

cia e os ideias de Dom Quixote 

que representam os ideais da fase 

adulta, neste caso sobre as vestes 

de mulher, das suas lutas para al-

cançar os seus sonhos e objecti-

vos, apesar das adversidades. 

“Trata-se de buscar a cura e ter 

coragem para ir atrás do que se 

quer, de sermos mais humildes, 

solidários uns com os outros e de 

ter coragem de sermos nós mes-

mos, sem nos deixarmos perder, 

tentando agradar a sociedade, e 

para que busquemos sempre uma 

ligação com a espiritualidade”, re-

feriu Nália Agostinho, que falava 

nesta quinta-feira na Liah Art3 

Studio l Gallery, seu estúdio e ga-

leria de arte. 

Uma das telas que mais chama 

atenção foi pintada em conjunto 

com crianças moçambicanas e 

espanholas da Mafalala e da urbe 

maputense. 

“São crianças que vivem reali-

dades totalmente diferentes, que 

partilharam o que sabem sobre 

Djindjiritana e Dom Quixote e 

coloriram o seu entendimento 

sobre esta temática”. 

A artista entende a arte 

como um “terreno em 

que a guerra não chega”. 

“A arte nos acalma. Durante 

as batalhas em toda a parte do 

mundo, os soldados vão sentar 

na fogueira e lá tocam e cantam 

e é como encontram o conforto e 

forças para continuar”, diz.

O evento contou com apoio da 

Embaixada da Espanha em Ma-

puto. 

A embaixada apoiou a ex-

posição individual, após a 

artista participar no festi-

val Gala-gala, em Setembro. 

O embaixador espanhol em Mo-

çambique, Alberto Cerezo, disse 

que é a primeira vez que a enti-

dade realiza actividade do género 

no país. 

“A Nália trabalhou no mês de 

Agosto naquilo que são as “Qui-

xotas”, para abordar sobre mulhe-

res que lutam pelos seus ideais, 

apesar das dificuldades”, comen-

tou. 

Por seu turno, o secretário de Es-

tado da Cidade de Maputo, Vi-

cente Joaquim, disse na cerimónia 

que a abertura da exposição em 

tempo de pandemia, com todas 

as medidas de prevenção, mos-

tra que a cidade tem vontade de 

manter viva a indústria cultural. 

GL Energy assina 
acordo de concessão

A 
GL Energy Moçam-

bique finalizou o 

acordo de concessão 

com o governo de 

Moçambique para financiar e 

operar uma central eléctrica de 

250MW de GNL, no Distrito 

de Nacala, Província de Nam-

pula, na região norte. O acordo 

foi assinado, em Maputo, pelo 

Ministro dos Recursos Mine-

rais e Energia, Max Tonela, 

e pelo Director da GL Africa 

Energy, Michael Kearns. 

O acordo sinaliza o início de um 

investimento em três partes, por 

fases. A primeira fase irá criar 

uma capacidade de 50MW, no 

prazo de 16 meses, e a segun-

da e terceira fases irão adicionar 

200MW no total, sendo con-

cluídas no prazo de 24 meses.

A GL Energy Moçambique é o 

veículo principal para o negócio. 

A empresa, uma subsidiária da 

GL Africa Energy, irá construir 

e operar a central, após a con-

clusão da construção. Os termos 

do projecto e do acordo de con-

cessão receberam a aprovação 

necessária pelo Conselho de 

Ministros de Moçambique, no 

dia 7 de Outubro de 2021, antes 

de serem oficialmente assinados 

hoje.

O negócio foi estruturado como 

uma Parceria Público-Privada 

(PPP) de 30 anos. A EDM 

(Electricidade de Moçambique) 

terá o interesse público inicial 

do projecto e será a compradora 

da electricidade produzida. O 

projecto é um pilar fundamental 

da estratégia de monetização do 

gás do governo de Moçambique.

A solução da central de GNL 

fornece um combustível de pas-

sagem quase imediata ao lon-

go das próximas duas décadas, 

reduzindo a dependência nos 

mais poluentes OCP, diesel e 

carvão. Espera-se que o GNL 

desempenhe um papel crucial 

na transição para as energias 

renováveis para o país e para a 

região, permitindo uma maior 

penetração das energias reno-

váveis no cabaz energético a 

longo prazo. 

Mamadou Goumble, CEO do 

Negócio de Energia, afirmou 

estar muito satisfeito por dar 

mais um passo em direcção à 

conclusão da central de GNL 

de Nacala, este que constituiu 

um marco histórico para a re-

gião. 

“A energia e o desenvolvimen-

to andam de mãos dadas e 

estamos muito orgulhosos de 

fazer a nossa parte no apoio às 

comunidades de Nacala. Esta 

central garantirá energia con-

fiável para dezenas de milhares 

de empresas e residências. Isto 

vai mudar a vida e o destino dos 

moçambicanos. Estamos gratos 

aos nossos parceiros no governo 

de Moçambique por apoiarem 

a nossa visão. Isto demonstra o 

poder da colaboração pública e 

privada. Este é apenas o início 

do nosso compromisso de lon-

go prazo com o país”, frisou.

A nível nacional, a central irá 

melhorar o fornecimento de 

electricidade, num país onde 

aproximadamente 40% da po-

pulação não tem acesso a uma 

fonte confiável de electricida-

de. A empresa também espera 

que este investimento apoie o 

plano nacional de transformar 

a região num centro comercial 

viável. Mais de 300 trabalhado-

res serão empregados durante a 

construção.
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CPG disponibiliza óleo combustível em Moçambique

A CPG, licenciada 

em Moçambique 

como Civitas Lo-

gistics Lda e parte 

da Civitas Partners Group 

(CPG), realizou a primeira 

trasfega de óleo combustí-

vel com muito baixo teor de 

enxofre (VLSFO) em Mo-

çambique. O combustível 

foi descarregado na unidade 

de armazenamento flutuan-

te da empresa no Porto de 

Nacala. A CPG, que rece-

beu a licença por despacho 

ministerial no início deste 

ano, tem sido um player ac-

tivo no sector de logística 

marítima de Moçambique 

desde 2018.

Ao trazer o VLSFO para 

Nacala, a CPG está a tornar 

Moçambique um dos poucos 

países africanos a disponi-

bilizar combustível maríti-

mo, em conformidade com a 

IMO 2020. É também mais 

um passo no cumprimento do 

objectivo central da empre-

sa, que é colocar Moçambi-

que no mapa náutico global, 

como um local-chave para o 

abastecimento de combustí-

vel marítimo (bunkering). 

Com o apoio das autorida-

des moçambicanas, a CPG 

pretende desenvolver Nacala 

como um centro de abasteci-

mento de combustível marí-

timo (bunkering), oferecen-

do todos os principais tipos 

de combustíveis marítimos a 

preços competitivos e a con-

correr com outros portos na 

África Meridional e Orien-

tal.

Para o Ministro da Energia 

e Recursos Naturais, Max 

Tonela, a disponibilidade de 

combustíveis marítimos nas 

águas territoriais moçambi-

canas, reclamada internacio-

nalmente, é um marco posi-

tivo para o desenvolvimento 

da economia marítima de 

Moçambique, acrescentando 

que não existem razões para 

que os portos moçambicanos 

não devam  tornar-se locais 

competitivos a nível interna-

cional para o  abastecimento 

de combustíveis marítimos, 

tendo em consideração a  po-

sição estratégica ao longo das 

principais rotas comerciais. 

O Porto de Nacala é um por-

to natural de águas profundas 

e com o ancoradouro locali-

zado no ponto mais oriental 

da região da África Austral 

depois do Quênia e, portanto, 

é uma rota estratégica para o 

transporte marítimo através 

do canal de Moçambique. 

Até à disponibilização desta 

solução da CPG, as embar-

cações que transitavam pelo 

canal de Moçambique não 

tinham opções de abasteci-

mento adequadas e fiáveis, 

um problema que já não 

existe, graças à actual ofer-

ta de VLSFO e outros tipos 

importantes de combustíveis 

marítimos.

A CPG tem disponível o 

VLSFO para entrega na área 

de Nacala, usando o seu na-

vio-tanque de abastecimento 

de combustíveis fretado, Gulf 

Star 1, que anteriormente 

estava ao serviço de abas-

tecimento de combustíveis 

marítimos no Porto Louis, 

Ilhas Maurícias. Para além 

do combustível VLSFO, a 

CPG tem também disponí-

veis, no porto de Nacala, o 

LSMGO (DMA) e HSFO 

(RME 180).

Mesquita inaugura 
empreendimento 
da Zohra Group

O 
ministro da Indús-

tria e Comércio, 

Carlos Mesquita, 

inaugurou, re-

centemente, na cidade de 

Beira, província de Sofa-

la, o mais novo e moderno 

Showroom de venda de 

veículos automóveis desta 

cidade, pertencente à Zo-

hra Group, representante 

do Grupo Ronil, nesta pro-

víncia.

O novo empreendimento 

conta com dois pisos em es-

trutura moderna, composto 

por Stand de vendas, repre-

sentando as marcas Mazda, 

Toyota, Hyundai, Renault, 

Honda e Yahama. O espaço 

foi concebido para oferecer a 

melhor experiência do ramo 

automóvel, na zona centro 

do país, através da excelência 

e qualidade no bem-servir 

ao cliente aliados à experiên-

cia e conhecimento profun-

do do mercado, factores que 

distinguem a empresa e os 

tornam únicos.

Com este feito, a Zohra 

Group reafirma o seu com-

promisso com os empresá-

rios, com as empresas e com 

o governo de Moçambique, 

que consiste em colocar à 

sua disposição um conjunto 

alargado de soluções e ofer-

tas ajustadas à medida das 

suas necessidades, durante 

esta crise.  

Durante a cerimónia de 

inauguração, Mesquita enal-

teceu o papel catalisador e 

activo do grupo de fomentar 

e contribuir para o cresci-

mento da economia, mesmo 

diante desta crise que tem 

assolado o nosso país, em 

particular a cidade da Bei-

ra, enfatizando que o acto 

demonstra o esforço, a resi-

liência e perseverança que o 

sector privado tem estado a 

desencadear.

Para o ministro, a abertura 

deste empreendimento vem 

de certo modo fechar um 

vácuo que há muito se faz 

sentir, em termos de dis-

ponibilidade de veículos e 

acessórios automóveis de 

qualidade.

“Queremos desafiar as insti-

tuições financeiras a desen-

volverem condições de aces-

so ao crédito mais atractivas, 

que permitam desenvolver 

este sector de actividade e 

impulsionar o comércio au-

tomóvel neste ponto do país. 

Desafiamos ainda os agentes 

comerciais da área automó-

vel a aprimorar os serviços 

de pós-venda, permitin-

do que haja uma resposta 

efectiva, gerando diferença 

e confiança junto dos seus 

potenciais e clientes”, acres-

centou o ministro Mesquita.

Amad Satar, administrador 

do ZOHRA Group, afirmou 

que esta iniciativa é parte 

da estratégia de expansão e 

crescimento do grupo, e re-

presenta a resposta expres-

siva da empresa aos desafios 

impostos, não somente pela 

pandemia da Covid-19, mas 

também pela conjuntura 

pouco animadora da econo-

mia nacional, demonstrando 

o compromisso e contributo 

com o ecossistema de em-

prego e empregabilidade, 

bem como com a criação de 

riqueza e solidez da econo-

mia moçambicana.   

A ZOHRA Group está pre-

sente nas cidades de Pemba, 

Tete e agora Beira, promo-

vendo a oferta de um total 

de 110 postos directos de 

trabalho para jovens mo-

çambicanos. 
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O 
governo moçambica-

no assegurou, quarta-

-feira, que cumpriu 

todos os requisitos 

internacionalmente exigidos 

para a exportação de diaman-

tes, mostrando confiança na 

admissão do país no clube dos 

estados que comercializam 

este tipo de pedras preciosas.

“O que Moçambique fez foi 

pegar no relatório [interna-

cional] de 2016, onde vinham 

todas as recomendações que 

tinha de cumprir, e o país cum-

priu, na íntegra, todas as reco-

mendações”, disse Castro Elias, 

director-executivo da Unida-

de de Gestão do Processo de 

Kimberley, instituição estatal 

moçambicana.

Elias falava aos jornalistas, à 

margem da reunião plenária 

do Processo de Kimberley, uma 

entidade criada pelas Nações 

Unidas para impedir a venda 

dos chamados “diamantes de 

sangue”, usados para o finan-

ciamento de guerras ilegítimas. 

O referido organismo interna-

cional encontra-se reunido em 

Moscovo, para, entre outros 

pontos de agenda, decidir sobre 

Moçambique preparado para vender diamantes
a entrada de Moçambique no 

comércio legal de diamantes.

Elias avançou que o país cum-

priu as exigências de criação 

de uma unidade estatal devi-

damente equipada, responsável 

pelo processo de avaliação e 

certificação da extracção, trans-

porte e exportação; de um con-

selho responsável pela super-

visão, que integra um membro 

da sociedade civil; de um entre-

posto comercial e formação de 

pessoal especializado.

O director-executivo da Uni-

dade de Gestão do Processo de 

Kimberley disse que a aceitação 

de Moçambique no comércio 

internacional de diamantes vai 

permitir a activação de 40 li-

cenças de prospecção e pesquisa 

e de 78 pedidos de licenças, que 

estão inoperacionais, porque o 

país ainda não está autorizado 

a comercializar aquele tipo de 

produto.

“As empresas [que estão na 

área de pesquisa e comércio de 

diamantes] não estão a fazer 

nada, porque Moçambique não 

é membro do processo, e não 

sendo membro, elas não podem 

fazer a exportação de produtos 

acabados”, destacou.

A entrada do país na transac-

ção internacional de diamantes, 

prosseguiu, vai resultar na cria-

ção de empregos e em acções 

de responsabilidade social por 

parte das empresas, incluindo a 

construção de infra-estruturas 

sociais.

Castro Elias frisou que Mo-

çambique tem diamante nas 

províncias de Gaza, sul, Manica 

e Tete, centro, e Niassa, norte.

A delegação moçambicana à 

reunião plenária do Processo 

de Kimberley é dirigida pelo 

ministro dos Recursos Mine-

rais e Energia, Max Tonela.

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
Assinatura do Diário Electrónico

 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

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

mediaFAX


