Prémio Leaders & Achievers-Flecha Diamante 2021 PMR África

0DSXWRGH1RYHPEURGH$12;;9,,,1o3UHoR0W0RoDPELTXH

Sul-africanos decidem pela extradição de Manuel Chang para EUA

Centrais

+iHVSDoRSDUDD3*5UHFRUUHUPDVYDLGHPRUDUPHVHVSDUDVHURXYLGD

Nyusi apresenta desempenho hoje em Vanduzi
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Declarante conta como a ProIndicus afundou

Narrativa de ACR martelada na BO
Por Raul Senda

C

ada vez que mais declarantes vão sendo ouvidos 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 supostamente criadas para garantir a
segurança costeira de Moçambique.
Embora a manobra tenha culminado com o pagamento de subornos a várias entidades ligadas ao
poder político, castrense e ﬁnanceiro, ACR, em conluio com Jean
Boustani, destaca-se como maestro da orquestra.
Dos depoimentos dos declarantes, 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 regras 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 obstante ter recebido o dinheiro dos
bancos credores.
A Sexta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo já
ouviu sete declarantes e nenhum
deles assumiu ter participado nas
negociações dos contratos de fornecimento e muito menos nos
estudos de viabilidade para a criação da ProIndicus, EMATUM e
MAM, e todos os processos foram tratados por ACR.

Privinvest não foi séria
Nesta segunda-feira, 08, o tribunal ouviu o declarante Agi Anlaué, oﬁcial sénior do Serviço de
Informação e Segurança de Estado (SISE) e antigo responsável do
Centro de Comando e Controlo
da ProIndicus. Disse que, até à
sua saída em ﬁnais de 2014, o sistema de comando da ProIndicus
ainda não estava concluído.
Informático da secreta moçambicano no reinado de Gregório
Leão, Anlaué explicou ao tribunal
que o sistema da ProIndicus não
estava completo, porque faltava a
montagem de radares, interceptores 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 radares 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 projecto porque não tinha espaço para
exercer autoridade, visto que a
Privinvest, empresa responsável
pelo fornecimento do equipamento, quando fosse notiﬁcada
sobre algumas anomalias, tinha
capacidade de inﬂuenciar decisões ao nível mais alto e, por essa
via, o relacionamento não foi salutar.
“Um dos factores de desentendimento foi a demora da Privinvest
no fornecimento dos equipamentos, e, quando reclamássemos, não
acatavam as nossas exigências”,
disse.
Outro constrangimento apontado pelo declarante, Agi Anlaué,
tinha a ver com os locais escolhidos 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 República, Armando Guebuza) num
negócio de armas para o exército moçambicano, no Israel, disse
que, depois de deixar a ProIndicus, 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 funções em Janeiro de 2016, mas,
segundo contou ao tribunal, teve
contacto com nove embarcações
e todos não tinham nada relacionado com a defesa e segurança, se
não alguns equipamentos destinados à actividade pesqueira.
Explicou que quando o PCA
das três empresas indicou-o para
EMATUM, disse que os barcos
destinados à pesca de atum tinham um sistema soﬁsticado de
comunicações, mas quando chegou na empresa, as embarcações
não tinham nenhum sistema soﬁsticado, 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 cláusulas, constava a instalação de um
centro de coordenação de operações em terra e de transferência
de propriedade intelectual, contudo, no local nada disso se viu ou
foi concretizado.

Depoimentos dos declarantes desmontam argumentos de
António Carlos do Rosário

Para além de equipamento, o processo 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 custos com a atracagem dos barcos.
Agi Anlaué disse ao tribunal
que, enquanto trabalhava para a
EMATUM, foi também destacado para Mozambique Asset Management (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 fornecimento assinado entre a MAM e
a ProIndicus previa a construção
de um estaleiro naval na cidade de
Pemba, contudo, quando chegaram ao local destinado à ediﬁcação da infra-estrutura veriﬁcaram
que não estava disponível, porque
o mesmo era da pertença da empresa, Portos de Cabo Delgado
(PCD), que também previa construir o mesmo tipo de empreendimento.
De acordo com Anlaué, outro
constrangimento tinha a ver com
as autoridades públicas, porque o
governo provincial de Cabo Delgado não tinha conhecimento do
projecto da MAM.
Daí, explica o declarante, pediu
ao grupo Privinvest para que fornecesse 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 accionista maioritário do PCD. Contudo,
para a sua surpresa, a Privinvest
recusou.
O declarante conta que foi a partir 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 Privinvest, que dava instruções ao seu
subordinado para não me dar informações detalhadas sobre o que
estava acontecer”, disse, para depois 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 colaborar 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 ﬁquei surpreendido, porque estava
claro que devia sair”, desabafou o
declarante.
Agi Anlaué deixou a MAM em
ﬁnais de 2015, e até essa altura 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 implantação da MAM, e relativamente 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 Anlaué auferia salário nas três empresas. 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 administrador, a remuneração subiu para o
intervalo de 200 a 300 mil meticais em cada uma das empresas
onde assumiu os cargos.
Nos seus depoimentos, o declarante não escondeu a relação
tensa com ACR. A não ocultação
desse sentimento fez com que o
juiz, Eﬁgénio Baptista, questionasse se tinha alguma contenda
com o réu ACR ao que aﬁrmou
que: “não tenho nenhum problema com ACR. É um amigo, contudo, desde a sua detenção, nunca
fui lhe visitar no estabelecimento
penitenciário, porque ele, o ACR,
acusou-me de ter mandado prender todos, incluindo o meu ex.
director-geral, alegando que dei
toda informação aos investigadores 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 antigo director de administração e
Finanças da MAM, ouvido depois de Agi Anlaué.
Disse ao juiz que a MAM conseguiu ﬁcar com o estaleiro naval
de Maputo, depois da intervenção
do governo de Filipe Nyusi, contraindo os depoimentos de ACR
segundo os quais os projectos do
Sistema Integrado de Monitoria
e Protecção (SIMP) não avançaram porque foram sabotados pelo
governo do dia.
“A convite do PCA da MAM,
ACR, fui a uma sessão do Conselho de Ministros. Não me recordo
da data, mas, nesse dia, perguntou porque é que a MAM e outras
empresas [ProIndicus e EMATUM] 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 Finanças, Adriano Maleiane, para
tratar do processo de reversão do
estaleiro de Maputo; e mandatou
o então Ministro dos Transportes
e Comunicações, Carlos Mesquita, para acompanhar o processo
e, por ﬁm, a MAM ﬁcou com o
estaleiro.
Nazir
Aboobacar
não
conﬁrmou a teoria sa-
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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 processos eram do carácter secreto.

Tal como grande parte dos declarantes que passaram da tenda
da B.O., Nazir Aboobacar pediu

3

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

A

rlindo Ngale, oﬁcial
superior das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM), afecto ao ramo da
Marinha de guerra, entrou na
ProIndicus a convite do declarante 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 director técnico e logístico, cuja missão era criar facilidades e apoiar
o director do grupo Privinvest
na sua tarefa de implantar o
projecto.
Foi nessa qualidade que participou 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 fornecimento de equipamentos
navais e aéreos fornecidos pela
Privinvest.
“Nesse encontro pedi a palavra
para discordar de algumas alterações de meios, pois no seu
entender as embarcações vigi-

Arlindo Ngale diz que discordou de algumas alterações de meios fornecidos pela
Privinvest, mas foi ignorado

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 permanência por muito tempo no mar, para
efeitos de dissuasão e, por essa via,
representariam custos acrescidos,
tornando o projecto menos sustentável”, explicou.
Ngale também fez o mesmo reparo
para com as avionetas que o fornecedor queria disponibilizar, mas
as suas recomendações não foram
aceites pela Privinvest, representa-

do no encontro por Jean Boustani,
que na altura respondeu que estavam a colocar esse tipo de meios,
porque a ProIndicus não tinha experiência de operar equipamentos
grandes.
No entender do declarante, o projecto da ProIndicus respondia às
necessidades básicas de segurança
da costa moçambicana, embora
precisasse de ser melhorado, visto
que foi elaborado com a intervenção 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 preconizasse troca de meios em caso
de defeito de fabrico, a Privinvest
não aceitou substituí-las.
“Em 2013, recebemos uma embarcação, DV-15, que o motor gripou.
O fornecedor ainda estava cá, importou um novo motor, mas a embarcação 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 incorporada pela ProIndicus envolvia
estações de radar ao longo da costa
moçambicana, em contacto via satélite com um Centro de Comando
e Controlo onshore, e uma frota de
navios interceptores no Canal de
Moçambique.
Mas em 2016, segundo Ngale, nenhuma estação de radar estava a
funcionar, aliado ao facto de a licença que permitia à ProIndicus
usar o sinal de satélite ter expirado.
Ngale culpou a Privinvest pelo colapso 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 problemas na estrada de acesso.
O declarante falou da vandalização de algumas estações de
radares implantadas em alguns
pontos do país, por falta de segurança, não obstante o equipamento ser da pertença das FDS.
Duas das estações não funcionaram porque a Privinvest não
forneceu as conﬁgurações necessárias para o sinal de satélite.
Na Ponta de Ouro, no extremo
sul, em Vilankulo, na província
de Inhambane, e em Metangula, no Lago Niassa, os trabalhos
nem sequer começaram nas
fundações das estações de radar.
Ngale conta que depois passou para a empresa Maputo
Shipyard, uma subsidiária da
MAM. Como director da técnica e logística na ProIndicus,
o declarante aferiu 182 mil
meticais e no Maputo Shipyard
tinha um salário mensal de 235
mil meticais. Na mesma altura, recebia nas forças armadas
onde tem a patente de capitão-de-mar-e-guerra. A audição
dos declarantes continua nesta
sexta-feira.
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Nyusi apresenta desempenho hoje em Vanduzi

Agricultura dispara para números históricos
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A

pesar dos efeitos pandémicos que impactaram negativamente
na logística mundial, a
agricultura em Moçambique registou 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, estão abaixo das estimativas feitas
em Outubro de 2020, aquando
do lançamento da campanha
agrícola, em Cuamba, província
do Niassa.
O relatório do balanço da campanha 2020/21, a que o SAVANA teve acesso, assinala que o
crescimento da agricultura se
deveu à expansão da produção
de cereais (12%), oleaginosas
(27%), frutas (44%) e leguminosas (8%), fortemente dinamizados pelo Sustenta, um ambicioso 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 nacional de milho, a Rede de Alerta Antecipado de Fome (rede
Fews, sigla inglesa), que apoia
as acções de agências governamentais 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 agrícola já foram apresentados em
Conselho de Ministros (CM).
Mas, para consumo público, serão 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 anunciará as projecções para a campanha 2021/22. Técnicos do
MADER aﬁrmam que há condições agroecológicas para uma
boa produção na campanha que
se avizinha.
Segundo o documento, a adopção 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 adversos, nomeadamente, estiagem,
chuvas irregulares, altas temperaturas, inundações e ciclones
tropicais. O MADER assinala
que as chuvas “normais e acima
do normal”, em quase todo o
país, resultaram num bom desempenho da campanha agrícola e permitiram o enchimento
dos reservatórios de águas.
A título de exemplo, a produção 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.), algodão 37% (de 31 mil ton. para
43 mil ton.).
Os técnicos e agricultores fazem
notar que a “semente de qualidade” foi importante nos números 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 crescimento de produção de semente foi de 276,4% face à campanha anterior.
O crescimento de 8,2%, segundo os números da produção
agrícola, poderá contribuir para
uma subida do Produto Interno
Bruto (PIB) de 2,0%, no mínimo. Em 2020, a economia de
Moçambique teve uma recessão
de 1,28%, mas, no primeiro trimestre de 2021, o PIB cresceu
em 0,12%, animado pelo crescimento do sector agrícola em
4,8%.
Dados do MADER indicam
igualmente que o valor de produção agrícola cresceu 9,8%,
quando comparado com o período anterior, com um valor
de mercado calculado em 321.2
mil milhões de meticais.
Onde também se registou crescimento foi nos sub-sectores da
agricultura e produção pecuária,
que atingiram um incremento de 11.56%, face à campanha
anterior, com um valor estimado
em 250.3 mil milhões de meticais.
Os números do MADER mostram igualmente que o efectivo
pecuário cresceu em 3,9% e está
avaliado em 70.9 mil milhões de
meticais. O gado bovino repre-

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 agricultura nacional. Tal deve-se à baixa
de extração (cerca 7%) e à fraca qualidade do rebanho (baixo
peso médio de carcaça), sublinha
o documento.
Um sector que está a ﬁcar dinâmico e que regista as primeiras exportações é a silvicultura.
Registou-se o reinício de exportação de eucalipto, estando previsto até ao ﬁm do ano a exportação de 140 mil metros cúbicos,
no valor de USD 15 milhões.
Este é um investimento da empresa portuguesa, Portucel, num
projecto de USD 2,5 mil milhões para a plantação de até
246 mil hectares, nas Províncias da Zambézia e de Manica.
Internamente está a planear-se
utilizar o eucalipto tratado para
a produção de postes para a distribuição de energia.

Fomento e produtividade
por hectare
A área de produção da campanha 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 hectares. No espaço ocupado pela
produção agrícola na campanha
agrícola 20/21, os cereais e leguminosas, 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 adversos foi de 508.842 hectares de
culturas, o equivalente a cerca
de 8,2% da área total semeada.
Afectou cerca de 285.890 produtores 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 tabaco integrou 120 mil agregados familiares, contra 100 mil
da campanha anterior. Idêntico
comportamento teve o algodão,
que integrou 123.8 mil agregados familiares, face a 90.2 mil da
campanha anterior. O programa
Sustenta foi responsável pela integração de 56 mil famílias, contra 9.500 da campanha anterior.
Mesmo modestos, os números de produtividade tonelada/
hectare (T/h) no Sustenta não
deixam de ser impressionantes quando comparados com
a produção sem a intervenção
daquele programa de integração 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 hectare 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, aumentando a cobertura nacional de 6,9%
para 11%. Mas Celso Correia
assinala que estes números estão
aquém do desejado, fazendo notar que o país necessita de cerca
de 15 mil extensionistas.
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O alerta de especialistas:

Gravidez precoce agrava miséria
Por Eunice Chemane

A

gravidez precoce constitui 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 precocemente 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 províncias de Nampula, com 22,3%, e da
Zambézia, 19,1%.
Jéssica Benigna, de 18 anos de idade, residente no bairro Chamanculo “C”, em Maputo, engravidou aos
14 anos. Na altura, frequentava a 9ª
classe na Escola Secundária Estrela
Vermelha.
Narrou que quando a mãe descobriu que estava grávida, abandonou-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 começaram a agravar-se, logo após o parto,
pensou em várias formas de trabalho 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 dinheiro para começar. Em casa, passamos 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 reprodutiva, as coisas teriam sido diferentes.
Hoje, pensa em voltar à escola e
formar-se, na expectativa de conseguir um emprego, para ajudar a
avó e garantir que a sua ﬁlha de três
anos de idade tenha um destino
melhor.
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“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 situação de incerteza em relação ao
seu futuro.
“Quando os meus pais foram informar 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 contacto”, conta.
Mandlate também abandonou a
escola e ingressou no negócio de
venda de pão com a sua mãe.
Hoje, com 22 anos de idade, dedica-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 Sobre Nutrição do Inquérito Sobre o
Orçamento Familiar (2019/2020),
publicado em Outubro de 2021, a
população moçambicana vive abaixo de um dólar por dia, (60 meticais).
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 agregados 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 Departamento de Saúde da Mulher no
Ministério da Saúde (MSAU), em
entrevista ao SAVANA, mostrou-se preocupada com o elevado índice de gravidez precoce no país.
Avançou que a capacidade produtiva 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 planeamento familiar para homens e
mulheres, bem como informações
sobre a saúde sexual e reprodutiva nas unidades sanitárias, através
da rádio, televisão e plataformas
digitais, o índice de gravidez precoce ainda é elevado, por conta das
uniões prematuras, dos tabus existentes no diálogo entre pais e ﬁlhos
sobre a sexualidade e o uso dos métodos 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 diversas plataformas criadas pelo MISAU, mas, se os pais não dialogam

com os ﬁlhos, continuaremos a veriﬁcar este cenário”, frisou.
A fonte aconselhou os pais e encarregados de educação a começarem
a conversar sobre assuntos de saúde
sexual e reprodutiva com as meninas, 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 sexual, dos nove aos 11 anos, elas devem ser preparadas para a primeira
menstruação e para as transformações que vão ocorrer no seu corpo,
dos 12 aos 15 anos, as meninas, geralmente, iniciam o namoro e, nesta
fase, é preciso que se converse com
elas para adiarem o início da actividade sexual”, explicou.
Para as adolescentes e jovens que já
iniciaram a actividade sexual, é preciso que os pais falem muito sobre a
prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis e da gravidez, acrescentou.
Apelou igualmente para o envolvimento activo de todos na desmitiﬁcação 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 iniciam a actividade sexual cada vez
mais cedo.
Com o desenvolvimento tecnoló-

gico, o acesso à informação de forma descontrolada, através de várias
plataformas digitais de que os adolescentes 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 disponibilizada no Whatsapp e Facebook, sem
nenhum controlo. Entretanto, nos
espaços onde os adolescentes poderiam 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 famílias devem apostar mais na educação das raparigas, pois o conhecimento obtido na escola permite
que elas tomem decisões conscientes 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 famílias, visando a quebra de algumas
crenças culturais nocivas.
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Cabo Delgado

Ruanda diz que combateu em zonas críticas
Por Argunaldo Nhampossa

O

alto-comissário do Ruanda em Moçambique,
Claude Nikobisanzwe,
defendeu que a distribuição das tropas estrangeiras, que
estão a apoiar Moçambique no
combate ao extremismo violento
em Cabo Delgado, deveu-se à necessidade do restabelecimento da
ordem e segurança em locais críticos, como são os casos de Palma e
Mocímboa da Praia.
Intervindo num painel que debatia
a intervenção estrangeira no combate aos grupos armados em Cabo
Delgado, Nikobisanzwe precisou
que a ordem de chegada dos contingentes militares estrangeiros foi
crucial na distribuição pelos distritos onde cada força deveria actuar.
O diplomata repetiu a posição do
Presidente Paul Kagame, que negou que o apoio militar ruandês
terá contrapartidas materiais, nomeadamente, a exploração de recursos energéticos.
Os três integrantes da força conjunta que combate o terrorismo
em Cabo Delgado, as Forças de
Defesa e Segurança de Moçambique, 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 Segurança (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 estrangeira iria acabar com terrorismo em
Cabo Delgado?
Dentre os oradores, ﬁcou assente
que, apesar das vitórias animadoras 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 salvar aquela província nortenha do
país, pese embora ainda persistam
alguns focos isolados de terrorismo.
Prova disso, segundo Nikobisanzwe, é que em quatro meses de
actuação das forças ruandesas, foi
possível recuperar os distritos que
estavam sob domínio daquele grupo, abrindo espaço para o restabelecimento de ligações terrestres,
marítimas e comunicações móveis.
“O resultado das operações conjuntas entre Moçambique, Ruan-

Tropas ruandesas em missão de combate ao terrorismo em Cabo Delgado

da e SAMIM mostra que o Ansar
al sunna [Seguidores da Tradição]
está enfraquecido e estamos cientes que será derrotado completamente”, assegurou.
Deu a conhecer que a missão conjunta Ruanda e Moçambique matou 100 jihadistas, capturou tantos
outros e resgatou cerca de 350 civis.
Foram, igualmente, apreendidos
vários materiais dentre armamento, viaturas, motorizadas, computadores e uma série de documentos
cujo conteúdo está a ser analisado
pelas equipas de inteligência.

Ligações estrangeiras
Numa análise preliminar ao material apreendido, Nikobisanzwe fez
saber que há evidências de ligações
estrangeiras do grupo que actua
em Cabo Delgado, mas não avançou 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 acordo que não chegou de apresentar,
facto que enfureceu a Renamo e o
MDM, partidos da oposição, que
exigiam que o executivo se retratasse.
A oposição sublinhou que é inquestionável o trabalho que o
contingente ruandês está a fazer
no país, mas as autoridades devem
fazer a sua parte.
Comentando o assunto, o diplomata de Kagame disse que a intervenção 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 critérios 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 Rovuma, o diplomata disse que a ordem
de chegada das tropas estrangeiras
ditou as regras do jogo.
Avançou que os militares de Kigali chegaram um mês antes da
missão da SAMIM em Cabo Delgado, 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 descendo até à recuperação de Mocímboa da Praia.
Negou a existência de qualquer interesse ou justiﬁcação da actuação
da tropa ruandesa com a exploração 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 entanto, não suscitam questionamento,
como no caso de Moçambique.
De acordo com o alto comissariado ruandês, a SAMIM foi enviada também para zonas onde há
ameaças terroristas, como Macomia, Muidumbe e Nangade e está
a fazer bem o seu trabalho.
“Penso que ﬁcou claro que o envio
das forças estrangeiras para os diferentes pontos de Cabo Delgado
foi feito com o objectivo estratégico de resgate da ordem e segurança”, disse, afastando quaisquer
interesses nos hidrocarbonetos.

Problema multifacetado
Um pouco mais reservado, o chefe da missão militar da SAMIM,
Mpho Molomo, disse não duvidar
que a intervenção militar no norte
do país vai, mesmo, salvar Moçambique, 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 regional conseguiu conter o avanço
dos terroristas.
Sustentou que o atraso no destacamento da missão militar da SADC
deveu-se a questões ligadas à planiﬁcação, harmonização e logística,
depois do anúncio da entrada do
Ruanda.
Louvou o trabalho desenvolvido
por Moçambique na coordenação
e cooperação das equipas de trabalho.
Molomo precisou que a intervenção militar foi importante para
controlar a situação e permitir o
regresso da segurança e do Estado
Direito para que o governo pudesse colocar a sua máquina a funcionar.
O sucesso na frente militar permitiu a assistência humanitária a mais
de 800 mil pessoas deslocadas devido 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 presença 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 militar ruandesa, prosseguiu, depende fortemente do desenrolar dos
acontecimentos no teatro das operações 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 teria 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 operações 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 admitiu 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 presença da missão regional em Cabo
Delgado resulta de uma decisão
política, sendo que cabe aos decisores decidirem pelo seu prolongamento ou não.
Enalteceu o apoio dos EUA e da
União Europeia na componente
de formação visando criar capacidades 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 forças 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.
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Por detrás das obras de emergência em resposta à Covid-19

O que os números escondem
Por Armando Nhantumbo

A

lém da falta de transparência na aplicação
dos fundos destinados
à emergência da pandemia 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 desejar. 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 escolas requalificadas ou que beneficiaram de obras de reabilitação
estão, até, a transbordar águas negras 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 Prestação 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 Geral de Estado (CGE) 2020, o TA
começa por lembrar que, na sequência da declaração da pandemia
mundial da Covid-19, pela Organização 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 contexto da Covid-19, o Conselho de
Ministros, na sua 24ª Sessão Ordinária, deliberou a criação de condições básicas de higiene, através da
construção, reabilitação e requaliﬁcação das infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento,
nas instituições de ensino, de formação de professores e centros internatos, no quadro do Decreto número 51/2020, de 1 de Julho, que
aprovou as medidas administrativas
para a prevenção e contenção da
propagação da pandemia.
Foi assim que, no Orçamento do Estado (OE) de 2020, foi
inscrito o projecto, 203MOP0902MOP20200015-Obras
de
Emergência, dotado, inicialmente,
com um valor de mais de 995 milhões de meticais e actualizado no
e-SISTAFE, para mais de 754 milhões 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 foram usados no pagamento de obras
de emergência, no âmbito da Covid-19, através da verba, Construções. 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 projecto que o TA fez a veriﬁcação da
existência física das obras de empreitada, numa amostra de perto
de 632 milhões de meticais, que
representa 83,9% da dotação actualizada de mais de 752 milhões de
meticais.
O documento mostra que, na província 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, construção de 14 blocos sanitários e um
sistema de abastecimento de água.
Outros mais de 190 milhões
foram gastos, através do contrato
24/A.D./UGEA/AIAS/
OBRAS/2020 - Lote 19, na reabilitação de 27 sanitários, construção
de 10 blocos sanitários e dois sistemas 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 ﬁscalização 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 província de Gaza, mais de 142 milhões foram aplicados, na base do
contrato 25/A.D./UGEA/AIAS/
OBRAS/2020 - Lote 20, para a
construção de três blocos de sanitários e reabilitação de 32 sanitários nas escolas secundárias dos
distritos de Chongoene, Limpopo,
Bilene-Macia, Xai-Xai e Manjacaze, e do Centro de Formação de
Professores da Cidade de Xai-Xai.
Outros mais de 254 milhões
foram usados, através do contrato
27/A.D./UGEA/AIAS/
OBRAS/2020 - Lote 21, na construção 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, Chibuto, Chicualacuala e Mabalane.
Na mesma província, mais de 11

milhões foram, através do contrato
30/A.D./UGEA/AIAS/Consultoria/2020 -Lote 20 e 21, para a
ﬁscalização das obras de construção de 14 blocos sanitários, três
sistemas de abastecimento de água,
e reabilitação de 43 sanitários nas
escolas secundárias dos distritos
de Chókwè, Mapai, Massangena, Guijá, Manjacaze, Massingir,
Chibuto, Chicualacuala, Mabalane,
Chongoene, Limpopo, Bilene-Macia, Xai-Xai, Manjacaze e do Centro 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 contrato 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 deﬁciências.
O auditor nem precisou de veriﬁcar todas as obras. A aferição incidiu 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 meticais 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 Chipenhe, distrito de Limpopo, na província de Gaza, por exemplo, os sanitários 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 Nhamavila, distrito de Chongoene, a escada que dá acesso ao sanitário é muito 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 condicionada 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 Javanhane, no distrito de Guijá, os sanitários que deviam ter sido construídos, ainda não tinham sido
entregues, pelo menos até à altura
da auditoria, quando os alunos
continuavam a frequentar sanitários antigos.
Na Escola Secundária de Ngungunhane, no distrito de Chókwè,
parte das torneiras aplicadas nos
sanitários estão daniﬁcadas, o que,
para o TA, indicia a sua fraca qualidade. 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 trancadas 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 estava partida.
No mesmo distrito, beneﬁciou de
obras de requaliﬁcação a Escola
Secundária Ngungunhane, mas
faltam caleiras no bloco dos sanitários, 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 requaliﬁcados 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 Mabalane, 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 sanitas ainda não tinham sido montados 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 requaliﬁcação da infra-estrutura.
No distrito de Chicualacuala, a Escola Secundária local apresenta, depois 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 contraria as medidas administrativas estipuladas para a prevenção e contenção da propagação
da pandemia da Covid-19, que
condicionam a autorização da retoma 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 mesmo 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 resolver 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 governo socorreu-se de uma suposta
falta de materiais e equipamentos,
alegadamente em virtude da avalanche de obras de sanitários, em
todo o país.
“Durante o período de construção,
dada a avalanche de obras de sanitários em todo o país, o mercado
nacional de materiais de construção 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 mínimas para funcionar”, referiu o executivo, quando confrontado pelo
TA.
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Cabo Delgado

Ambientalistas levam gás a tribunal

M

oçambique deve parar
a exploração de gás natural 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 britânico ao projecto.

“Nós acreditamos que a transição
deve ser para as energias renováveis. É aí que o Reino Unido deve
colocar o seu apoio e dinheiro, 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 Bosworth, em declarações aos jornalistas
em Glasgow. Importantes sectores em Moçambique reagiram
com fúria à manifestação daquela
organização, apelidando-a de “hipócrita”. Entendem que deve ser
dada uma moratória a Moçambique para investimentos no sector
de gás.
O governo britânico revelou, no
ano passado, que iria contribuir
com até 1,15 mil milhões de libras para o projecto de gás natural liquefeito (GNL) do norte de
Moçambique, através da agência
UK Export Finance (UKEF).
A agência britânica é um dos ﬁnanciadores 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 depois de 2026.
A organização, Friends of Earth,
quer que este investimento seja
declarado ilegal, à luz dos compromissos 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 mesmo a levar a sério o combate às
alterações climáticas e retirar o
ﬁnanciamento ao projecto de gás
natural em Moçambique”.
A organização discorda do relatório produzido pelo Instituto
Tony Blair, onde se alerta a comunidade internacional para as
consequências de um cancelamento do ﬁnanciamento a este
tipo de projectos em países pouco
desenvolvidos.
Se países com rendimento eleva-

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

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 insegurança alimentar”, avisou o antigo PM britânico no documento
“Uma Transição Justa para África: 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 actualmente muito pouco dióxido de
carbono.
“É realmente a responsabilidade 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, muito difícil dizer a um país realmente 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 centro das negociações sobre as alterações 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 responsabilidade historicamente”, resumiu.

Não temos dinheiro - PM
O PM de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, reconheceu que o país não tem os
recursos para ﬁnanciar sozinho
a adaptação às alterações climáticas 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-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), o
PM admitiu que “Moçambique
sozinho, tal como outros países
em desenvolvimento, não conseguirá 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 critérios de acesso e transferência de
tecnologias”.
Em Moçambique, a transição
energética assentará numa “matriz 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 transferência de tecnologias para massiﬁcar o uso de “energias limpas”.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, activistas e
decisores públicos reúnem-se, até
12 de Novembro, em Glasgow, na
Escócia, para actualizar os contributos 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 estabeleceu como meta limitar o aumento
da temperatura média global do
planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época
pré-industrial.
Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases
com efeito de estufa atingiram
níveis recorde em 2020, mesmo
com a desaceleração económica 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 moçambicana da sociedade civil para
mudanças climáticas pediu ao
governo que disponibilize uma
“verba signiﬁcativa” do Orçamento do Estado para “reduzir a
vulnerabilidade” do país.
“Para reduzir a vulnerabilidade
climática do país, as organizações-membro
da plataforma
recomendam que o governo de
Moçambique aloque uma verba
signiﬁcativa do orçamento geral
do Estado para actividades coordenadas de mitigação e adaptação”, refere a entidade num comunicado 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 actividades implementadas em Moçambique visando responder aos
desastres naturais “são ﬁnanciadas
por actores externos” e, por isso, a
maior parte destas “não são cabalmente implementadas porque
carecem de mais ﬁnanciamento”.
Com isso, avançou a plataforma,
ﬁca “evidente que o orçamento
geral do Estado ainda não ﬁnancia actividades de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas em Moçambique”, referiu.
No documento, a plataforma recomenda ainda que se realizem
actividades de prestação de contas
dos fundos aplicados no plano de
adaptação às mudanças climáticas, além de garantir a descentralização de fundos para os distritos
e dotar os órgãos de capacidade
de resposta aos eventos climáticos
e outras emergências.
De acordo com as 19 organizações assinantes, a realização
de debates e reﬂexões sobre as
mudanças climáticas “ainda não
atingiu níveis aceitáveis e satisfatórios”, considerando que o facto
concorre para uma “fraca” mobilização e coordenação e para um
“sistema deﬁciente de partilha de
informação”.
As “mudanças climáticas merecem um debate profundo entre
todos os distintos actores, desde
a sociedade civil, governo, academia e sector privado”, concluiu.
Embora com baixos níveis de poluição, Moçambique, com uma
costa de cerca de 2.700 quilómetros, está entre os países mais vulneráveis às mudanças climáticas,
enfrentando ciclicamente cheias
e ciclones tropicais.

Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro de Moçambique, reconhece que o
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Tribunal ordena extradição de Chang para EUA
Por Argunaldo Nhampossa

E

stá difícil a vida de Manuel Chang, antigo ministro das finanças na administração 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 Moçambique, que havia sido tomada pelo
ministro da justiça daquele país,
Ronald Lamola. Porém, há espaço para Moçambique recorrer,
mas, juristas consultados pelo
SAVANA, fazem notar que será
um processo moroso, que pode
levar pelo menos seis meses.

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 antigos 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 administradores, Waldemar de Sousa e Joana
Matsombe.

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 Lamola “é inválida”.
“Em resultado, ordeno, em primeiro 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 República de Moçambique, é declarada
inconsistente com a Constituição
da República da África do Sul, de
1996, e é inválida e nula”, declarou.
“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 Unidos 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 quartafeira resulta de um recurso interposto pela coligação da organização da sociedade civil

É uma vitória da justiça

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

moçambicana, Fórum de Monitoria ao Orçamento (FM), de uma
medida do ministro da Justiça sulafricano, 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 Procuradoria-Geral da República de
Moçambique (PGR) de uma outra decisão do governante sul-africano de extraditar Manuel Chang
para os EUA.
Manuel Chang está envolvido no
caso das “dívidas ocultas”, contraídas entre 2013 e 2014, junto das
ﬁliais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB
pelas empresas estatais moçambicanas ProIndicus, Ematum e
MAM.
Os empréstimos foram secreta-

mente contratados pela administração Guebuza, ao arrepio das
instituições, como o parlamento e
do Tribunal Administrativo.
Numa decisão tomada em Agosto último, Lamola entendia que
Manuel Chang teria um melhor
julgamento na sua terra natal. Recorde-se que logo depois de tomar
posse em 2019, Lamola suspendeu, imediatamente, a decisão do
seu antecessor, Machael Masutha,
de mandar Chang para Moçambique.
Para o Tribunal Superior de Recurso, na divisão de Gauteng, em
Joanesburgo, a decisão de Lamola
é inconstitucional e carece de
racionalidade, à luz da Constituição daquele país vizinho.
Chang foi detido a 28 de Dezembro de 2018, no Aeroporto de
Oliver Thambo, na África do Sul,

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

pela Interpol, a pedido das autoridades americanas, quando estava
a caminho de Emiratos Árabes
Unidos.
A justiça americana acusa o antigo 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 mobiliários, 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 signiﬁca 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 contratação 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 independente burlaram os investidores
americanos que compraram os títulos daquelas dívidas colocados
em praças pelo banco Credit Suisse.
Recentemente, o Credit Suisse Group concordou em pagar
cerca de USD 475 milhões às
autoridades norte-americanas, e
do Reino Unido, por enganar investidores de forma fraudulenta

e violar a Lei contra as Práticas
de Corrupção no Estrangeiro.
USD 175,5 milhões foram pagos ao Departamento de Justiça
dos EUA (DoJ) e USD 99 milhões à SEC. A FCA (Autoridade
de Conduta Financeira do Reino
Unido) impôs uma penalização de
USD 200,66 milhões. As autoridades suíças (FINMA) ainda não
impuseram penalizações ﬁnanceiras.

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 preponderante para esclarecer os
contornos da concessão dos ﬁnanciamentos e assinatura das
garantias em nome do Estado
moçambicano, que originaram as
dívidas ocultas à margem das leis
moçambicanas. Chang está na lista 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 antigos funcionários seniores do
Banco de Moçambique.
No despacho da acusação referente ao processo autónomo n°
536/11/P/2019, das dívidas ocultas, o antigo ministro das ﬁnanças,
Manuel Chang, é indiciado pelo

O Coordenador do Fundo de
Monitoria de Orçamento (FMO),
Adriano Nuvunga, não tem dúvidas que se trata de uma vitória da
justiça e do bem comum, assinalando 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 preciso perceber que nós somos um
instrumento para ajudar a fazer
justiça aos moçambicanos. Não
nos ﬁcamos em triunfalismos. Estamos aqui para dar continuidade
a este trabalho para assegurar que
se efective e se cumpra esta decisão”, disse.
O também director executivo do
Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) diz que a
sua expectativa, com a extradição
de Chang aos EUA, é que se aprofunde mais o sentido de justiça
para os moçambicanos. Isto passa

por uma compreensão mais profunda de “onde está o dinheiro e
onde é que eles esconderam, pois
o relatório da Kroll mostra que há
milhões de dólares em contas incertas nos bancos da Ásia”.
Questionado se a extradição de
Chang para EUA prejudica ou
não a descoberta da verdade material no julgamento em curso na
tenda da BO, Nuvunga responde
negativamente,
argumentando
que o antigo ministro das ﬁnanças 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. Relativamente a um possível recurso da
PGR moçambicana à decisão do
Tribunal de Gauteng, Nuvunga
é de opinião que a guardiã da legalidade está do lado errado da
história neste assunto. Fez notar
que, o facto de a PGR estar do lado
politizado, ao serviço da impunidade 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 desenrolar do processo.
N.R. Hamba Kahle (Zulu, uma
das línguas mais faladas na África do Sul), significa Vá em Paz

Adriano Nuvunga

Decisão acertada
- André Thomashausen

A

pedido do SAVANA, o especialista em
direito internacional e docente de direito na Universidade de Unisa, na África 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”, Margaret 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 constitucionalismo na nossa região SADC.
Pessoalmente, sinto-me conﬁrmado e justiﬁcado
nos meus muitos apelos e comentários, desde Janeiro 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 Novembro, desmascarou os muitos defeitos do pedido de
extradição de Moçambique, concorrente ao antecedente pedido dos EUA. Mencionou o oportunismo do pedido inicial, em que Moçambique tinha tentado enganar as autoridades sul-africanas,
escondendo que Chang gozava de imunidade
parlamentar, além de não mencionar que um cidadão moçambicano, por força da Constituição,
não pode ser extraditado para o estrangeiro. Constatou 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 passado pelas suas mãos e, talvez, até pela sua con-

André Thomashausen

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 concluiu 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 exigir receber primeiro o texto ﬁnal e autorizado do
acórdão, o que poderá demorar umas duas semanas.
Esperemos que Moçambique não vá continuar a
frustrar o direito de Chang de ser ouvido e julgado 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.
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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. O Governo de Moçambique UHFHEHX ¿QDQFLDPHQWR GR
%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %$' SDUDLPSOHPHQWDU
R 3URMHFWR ³&ULDomR GH XPD &DGHLD GH $EDVWHFLPHQWR
GDV 30(¶V 6XVWHQWiYHLV QR 6HFWRU GH 3HWUyOHR H *iV HP
0RoDPELTXH(Projecto LinKar)”HSUHWHQGHDSOLFDUSDUWH
GRPRQWDQWHDFRUGDGRGDVXEYHQomRSDUDSDJDPHQWRVQRV
WHUPRVGRFRQWUDWRGHXPEspecialista em Comunicação.
2. $V UHVSRQVDELOLGDGHV GHVWD SRVLomR LQFOXHP D SUHSDUDomR
GRV3ODQRVGH&RPXQLFDomRH5HODWyULRVGH&RPXQLFDomRGR
3URMHFWR2(VSHFLDOLVWDHP&RPXQLFDomRVHUiUHVSRQViYHO
SHOR DFRQVHOKDPHQWR SHOD SUHSDUDomR GH SODQRV H
GRFXPHQWRV GH FRPXQLFDomR H SHOD H[HFXomR GH RXWUDV
WDUHIDVUHODFLRQDGDVFRPDLPSOHPHQWDomRGDVDFWLYLGDGHV
GHFRPXQLFDomRGRSURMHFWR2(VSHFLDOLVWDHP&RPXQLFDomR
WDPEpPVHUiUHVSRQViYHOSRUDVVHVVRUDUHDSRLDURProjeto
LinKar.
3. $ (PSUHVD 1DFLRQDO GH +LGURFDUERQHWRV (1+  FRQYLGD
FRQVXOWRUHV LQGLYLGXDLV HOHJtYHLV D PDQLIHVWDUHP R VHX
LQWHUHVVH QD SUHVWDomR GHVWHV VHUYLoRV 2V &RQVXOWRUHV
LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU LQIRUPDo}HV TXH LQGLTXHP
TXHHVWmRTXDOL¿FDGRVSDUDUHDOL]DURVVHUYLoRV
4. O Especialista em ComunicaçãoGHYHSRVVXLU
% 8P%DFKDUHODWRHP&RPXQLFDomR0DUNHWLQJ-RUQDOLVPR
5HODo}HV 3~EOLFDV 8P PHVWUDGR VHUi FRQVLGHUDGR XPD
YDQWDJHP 3HVR 
% 8PPtQLPRGHFLQFR  DQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKR
QR GHVHQYROYLPHQWR GR VHFWRU SULYDGR RX HP FRQWH~GR
ORFDOHGHVHQYROYLPHQWRGHSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV
H SURJUDPDV GH FDSDFLWDomR 3HOR PHQRV WUrV   DQRV
GH H[SHULrQFLD FRPR (VSHFLDOLVWD HP &RPXQLFDomR
WUDEDOKDQGRQXPSURMHFWRGHGHVHQYROYLPHQWR¿QDQFLDGR
SRUXP%DQFR0XOWLODWHUDOGH'HVHQYROYLPHQWRRXDJrQFLDV
GRDGRUDV 8P PtQLPR GH FLQFR   DQRV GH H[SHULrQFLD
GH WUDEDOKR QR VHFWRU S~EOLFR VHUi FRQVLGHUDGR XPD
YDQWDJHP &DUWDV GH UHIHUrQFLD GHYHP VHU IRUQHFLGDV
SDUDFRQ¿UPDUDH[SHULrQFLDGRFDQGLGDWR 3HVR 
% ([SHULrQFLDQDHODERUDomRGHSURFHVVRVGHFRPXQLFDomR
XWLOL]DQGRDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVGHFRPXQLFDomRGR
%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR&DUWDVGHUHIHUrQFLD
GHYHP VHU IRUQHFLGDV SDUD FRQ¿UPDU D H[SHULrQFLD GR
FDQGLGDWR 3HVR H
% )OXrQFLD HP 3RUWXJXrV H ,QJOrV p XP UHTXLVLWR 3HVR
 
 2V FULWpULRV GH HOHJLELOLGDGH R HVWDEHOHFLPHQWR GD OLVWD
UHVWULWD H R SURFHGLPHQWR GH VHOHFomR GHYHP HVWDU GH
DFRUGRFRPR³4XDGURGH$TXLVLo}HV´GR%DQFR$IULFDQRGH
'HVHQYROYLPHQWR SDUD 2SHUDo}HV )LQDQFLDGDV SHOR *UXSR
GR%DQFRGDWDGRGHTXHHVWiGLVSRQtYHOQRVLWHGR
Banco KWWSZZZDIGERUJ.
6. 2V &RQVXOWRUHV ,QGLYLGXDLV LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU
LQIRUPDo}HV VREUH VXDV TXDOL¿FDo}HV H H[SHULrQFLD
GHPRQVWUDQGR VXD FDSDFLGDGH SDUD UHDOL]DU HVWD IXQomR
FXUUtFXORVUHIHUrQFLDDVHUYLoRVVHPHOKDQWHVH[SHULrQFLD
HP WDUHIDV VHPHOKDQWHV HWF  2V PHVPRV SRGHP REWHU
PDLV LQIRUPDo}HV H 7HUPRV GH 5HIHUrQFLD GHWDOKDGRV QR
HQGHUHoRGHHPDLODEDL[RGXUDQWHRKRUiULRFRPHUFLDOGH
VHJXQGDDVH[WDIHLUDGDVKjVK
7. $VPDQLIHVWDo}HVGHLQWHUHVVHGHYHPVHUHQYLDGDVSRUHPDLO
SDUD R HQGHUHoR DEDL[R DWp 30 de Novembro de 2021,
às 17h00 (hora local de Moçambique) 2 DVVXQWR GR
HPDLOGHYHVHU“Consultor Individual – Especialista em
Comunicação” ¬ DWHQomR GH Sra. Rosa Munguambe
- Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH, E.P. 
(PDLOURVDPXQJXDPEH#HQKFRP].

Savana 12-11-2021

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)
02=$0%,48(
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (Linkar
Project)
Communication Specialist
Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. 7KHGovernment of Mozambique hasUHFHLYHG¿QDQFLQJ
IURPWKH$IULFDQ'HYHORSPHQW%DQN $I'% WRZDUGWKHFRVW
RIWKH&UHDWLQJD6XVWDLQDEOH60(6XSSO\&KDLQLQWKH2LODQG
*DV6HFWRULQ0R]DPELTXH LinKar Project) DQGLQWHQGVWR
DSSO\SDUWRIWKHDJUHHGDPRXQWRIWKLVJUDQWWRSD\PHQWV
XQGHUWKHFRQWUDFWIRUDCommunication Specialist.
2. 7KH VHUYLFHV LQFOXGHG XQGHU WKLV SURMHFW DUH UHVSRQVLELOLW\
IRUWKHSUHSDUDWLRQRIWKH3URMHFWFRPPXQLFDWLRQSODQVDQG
FRPPXQLFDWLRQ UHSRUWV 7KH &RPPXQLFDWLRQ 6SHFLDOLVW ZLOO
EH UHVSRQVLEOH IRU WKH SURYLVLRQ RI DGYLFH WKH SUHSDUDWLRQ
RI &RPPXQLFDWLRQ SODQV DQG GRFXPHQWV DQG FDUU\LQJ RXW
RIRWKHUWDVNVUHODWHGWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURMHFW
&RPPXQLFDWLRQDFWLYLWLHV7KH&RPPXQLFDWLRQ6SHFLDOLVWZLOO
DOVREHUHVSRQVLEOHIRUDGYLVLQJDQGVXSSRUWLQJWKHLinKar
Project.
3. 7KH (PSUHVD 1DFLRQDO GH +LGURFDUERQHWRV (1+  QRZ
LQYLWHV HOLJLEOH LQGLYLGXDO FRQVXOWDQWV WR LQGLFDWH WKHLU
LQWHUHVWLQSURYLGLQJWKHVHVHUYLFHV,QWHUHVWHG&RQVXOWDQWV
PXVWSURYLGHLQIRUPDWLRQLQGLFDWLQJWKDWWKH\DUHTXDOL¿HG
WRSHUIRUPWKHVHUYLFHV
4. 7KH Communication Specialist VKRXOG SRVVHVV WKH
IROORZLQJ
%

$ %DFKHORU¶V GHJUHH LQ &RPPXQLFDWLRQV 0DUNHWLQJ
-RXUQDOLVP 3XEOLF 5HODWLRQV $ 0DVWHU¶V GHJUHH ZLOO EH
FRQVLGHUHGDSOXV :HLJKW 

%

$ PLQLPXP RI ¿YH   \HDUV RI ZRUNLQJ H[SHULHQFH LQ
SULYDWH VHFWRU GHYHORSPHQW RU LQ ORFDO FRQWHQW DQG
VPDOODQGPHGLXPHQWHUSULVHGHYHORSPHQWDQGFDSDFLW\
EXLOGLQJSURJUDPV$WOHDVWWKUHH  \HDUVRIH[SHULHQFH
DVD&RPPXQLFDWLRQ6SHFLDOLVWZRUNLQJLQDGHYHORSPHQW
SURMHFW¿QDQFHGE\D0XOWLODWHUDO'HYHORSPHQW%DQNRU
GRQRUDJHQFLHV$PLQLPXPRI¿YH  \HDUVRIZRUNLQJ
H[SHULHQFH LQ WKH SXEOLF VHFWRU ZLOO EH FRQVLGHUHG DQ
DGYDQWDJH  5HIHUHQFH OHWWHUV VKRXOG EH SURYLGHG WR
FRQ¿UPWKHFDQGLGDWH¶VH[SHULHQFH :HLJKW 

%

([SHULHQFHFDUU\LQJRXW&RPPXQLFDWLRQSURFHVVHVXVLQJ
WKH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN¶V &RPPXQLFDWLRQ UXOHV
DQGSURFHGXUHV5HIHUHQFHOHWWHUVVKRXOGEHSURYLGHGWR
FRQ¿UPWKHFDQGLGDWH¶VH[SHULHQFH :HLJKW DQG

%

:RUNLQJ NQRZOHGJH RI 3RUWXJXHVH DQG (QJOLVK LV D
UHTXLUHPHQW :HLJKW 

 (OLJLELOLW\ FULWHULD WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VKRUWOLVW DQG
WKH VHOHFWLRQ SURFHGXUH VKDOO EH DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ
'HYHORSPHQW %DQN¶V ³3URFXUHPHQW )UDPHZRUN´ IRU %DQN
*URXS)XQGHG2SHUDWLRQVGDWHGZKLFKLVDYDLODEOHRQ
WKH%DQN¶VZHEVLWHDWKWWSZZZDIGERUJ.
6. ,QWHUHVWHGLQGLYLGXDO&RQVXOWDQWVVKDOOSURYLGHLQIRUPDWLRQ
RQWKHLUTXDOL¿FDWLRQVDQGH[SHULHQFHGHPRQVWUDWLQJWKHLU
DELOLW\ WR XQGHUWDNH WKLV $VVLJQPHQW &9V UHIHUHQFH WR
VLPLODU VHUYLFHV H[SHULHQFH LQ VLPLODU DVVLJQPHQWV HWF 
7KH\PD\REWDLQIXUWKHULQIRUPDWLRQDQGGHWDLOHG7HUPRI
5HIHUHQFHDWWKHHPDLODGGUHVVEHORZGXULQJRI¿FHKRXUV
IURP0RQGD\WR)ULGD\$0±30
7.  ([SUHVVLRQV RI LQWHUHVW PXVW EH VHQW YLD HPDLO WR WKH
DGGUHVVEHORZE\November 30, 2021, at 17:00 hours
(local Mozambique time) 7KH HPDLO VXEMHFW VKRXOG EH
“Individual Consultant – Communication Specialist´
Attn:
Mrs. Rosa Munguambe – Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH, E.P.) (PDLOURVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].

Savana 12-10-2021
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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 Coordinator

Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. O Governo de Moçambique UHFHEHX ¿QDQFLDPHQWR GR
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
FRRUGHQDomR H¿FD] GDV YiULDV LQWHUDo}HV H WUDQVDo}HV HQWUH
D (TXLSH GH ,PSOHPHQWDomR GR 3URMHFWR RV EHQH¿FLiULRV GR
SURMHFWRHR%$')$3$H$)$:$HJDUDQWLURFXPSULPHQWRGH
WRGRVRVWHUPRVHGLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH)LQDQFLDPHQWR
3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) convida
consultores individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse
na prestação destes serviços. Os Consultores interessados devem
IRUQHFHULQIRUPDo}HVTXHLQGLTXHPTXHHVWmRTXDOL¿FDGRVSDUD
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
GH 1HJyFLRV 0%$  RX TXDOL¿FDomR VHPHOKDQWH p XPD
YDQWDJHP 3HVR 
8P PtQLPR GH FLQFR   DQRV GH H[SHULrQFLD HP WUDEDOKR
FRP R  GHVHQYROYLPHQWR GR VHFWRU SULYDGR H WUrV  
DQRV GH H[SHULrQFLD HP WUDEDOKR FRP R FRQWH~GR ORFDO
H GHVHQYROYLPHQWR GH SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV H
H[SHULrQFLD HP SURJUDPDV GH FDSDFLWDomR QD UHJLmR GD
ÈIULFDGHSUHIHUrQFLDQDÈIULFD6XEVDDULDQD 3HVR 
Bons conhecimentos do sector de petróleo e gás, e pelo
menos um dos sectores-alvo do LinKar: construção,
manufactura, transporte e logística, hotelaria, agricultura.
3HVR 
3HOR PHQRV WUrV   DQRV GH H[SHULrQFLD QD JHVWmR GH
SURMHFWRV GH GHVHQYROYLPHQWR ([SHULrQFLD GH WUDEDOKR
HP SURMHFWRV ¿QDQFLDGRV SHOR %DQFR $IULFDQR GH
'HVHQYROYLPHQWR RX DJrQFLDV GRDGRUDV VHUi FRQVLGHUDGD
XPDYDQWDJHP 3HVR H
)OXrQFLDHP3RUWXJXrVH,QJOrVpXPUHTXLVLWR 3HVR 

 2VFULWpULRVGHHOHJLELOLGDGHRHVWDEHOHFLPHQWRGDOLVWDUHVWULWD
e o procedimento de selecção devem estar de acordo com o
³4XDGURGH$TXLVLo}HV´GR%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR
SDUD2SHUDo}HV)LQDQFLDGDVSHOR*UXSRGR%DQFRGDWDGRGH
TXHHVWiGLVSRQtYHOQRsite do Banco http://www.afdb.
org.
6. Os Consultores Individuais interessados devem fornecer
LQIRUPDo}HV VREUH VXDV TXDOL¿FDo}HV H H[SHULrQFLD
demonstrando sua capacidade para realizar esta função
FXUUtFXORV UHIHUrQFLD D VHUYLoRV VHPHOKDQWHV H[SHULrQFLD
em tarefas semelhantes, etc.). Os mesmos podem obter mais
LQIRUPDo}HVH7HUPRVGH5HIHUrQFLDGHWDOKDGRVQRHQGHUHoR
GHHPDLODEDL[RGXUDQWHRKRUiULRFRPHUFLDOGHVHJXQGDD
VH[WDIHLUDGDVKjVK
7. $VPDQLIHVWDo}HVGHLQWHUHVVHGHYHPVHUHQYLDGDVSRUHPDLO
SDUDRHQGHUHoRDEDL[Raté 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.

Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. The Government of Mozambique KDV UHFHLYHG ¿QDQFLQJ
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
EHQH¿FLDULHV DQG WKH $I'% )$3$ DQG $)$:$ DQG HQVXULQJ
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
LQIRUPDWLRQLQGLFDWLQJWKDWWKH\DUHTXDOL¿HGWRSHUIRUPWKH
services.
4. The Project Coordinator should possess the following:
% A Bachelor’s degree in Economics, Development Economics,
(QJLQHHULQJ%XVLQHVV0DQDJHPHQWRUDQ\UHOHYDQW¿HOG
$0DVWHURI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQRUVLPLODUTXDOL¿FDWLRQ
LVDSOXV :HLJKW 
% $ PLQLPXP RI ¿YH   \HDUV RI H[SHULHQFH ZRUNLQJ LQ
SULYDWHVHFWRUGHYHORSPHQWDQGWKUHH\HDUVRIH[SHULHQFH
working on local content and small and medium enterprise
GHYHORSPHQWDQGH[SHULHQFHLQFDSDFLW\EXLOGLQJSURJUDPV
in the Africa region, preferably in sub-Saharan Africa.
:HLJKW 
% Good knowledge of the oil & gas sector, and at least one
of the LinKar target sectors: construction, manufacturing,
WUDQVSRUW  ORJLVWLFV KRVSLWDOLW\ DJULFXOWXUH :HLJKW
 
% $W OHDVW WKUHH   \HDUV RI H[SHULHQFH LQ PDQDJLQJ
GHYHORSPHQW SURMHFWV ([SHULHQFH ZRUNLQJ RQ SURMHFWV
¿QDQFHG E\ WKH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN RU donor
agenciesZLOOEHFRQVLGHUHGDQDGYDQWDJH :HLJKW 
and
% :RUNLQJ NQRZOHGJH RI 3RUWXJXHVH DQG (QJOLVK LV D
requirement. :HLJKW 
 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
*URXS)XQGHG2SHUDWLRQVGDWHGZKLFKLVDYDLODEOHRQ
the Bank’s website http://www.afdb.org.
6. Interested Individual Consultants shall provide information
RQ WKHLU TXDOL¿FDWLRQV DQG H[SHULHQFH GHPRQVWUDWLQJ WKHLU
ability to undertake this Assignment (CVs, reference to similar
VHUYLFHVH[SHULHQFHLQVLPLODUDVVLJQPHQWVHWF 7KH\PD\
obtain further information and detailed Term of Reference at
WKHHPDLODGGUHVVEHORZGXULQJRI¿FHKRXUVIURP0RQGD\WR
)ULGD\$0±30
7. ([SUHVVLRQVRILQWHUHVWPXVWEHVHQWYLDHPDLOWRWKHDGGUHVV
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.
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EDITORIAL
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Cartoon
,

Mais sangue nas estradas
moçambicanas: quem
pára com isto?

A

questão da segurança rodoviária volta a dominar o debate nacional, desta vez com mais um aparatoso acidente 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 forças 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 inﬂuência, mau estado mecânico dos veículos, sinalização rodoviária 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 surgimento 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 humano 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 tecnológicas mais modernas, podiam ser salvas.
A maior parte das estradas moçambicanas foram construídas
numa altura em que a separação das faixas de rodagem para sentidos opostos era uma simples linha branca (contínua ou quebrada) 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 separação de faixas de rodagem já não é mais seguro, e o perigo da
colisão frontal entre viaturas em sentidos contrários é permanente. 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 eventualidade, 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 sentido 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 inﬂuência, 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 ninguém se arrependerá, haverá maior quantidade de vidas inocentes a serem salvas.

A minha paixão xpto
Como toda a relação que vem para
ﬁcar, a minha com a Paula Pateguana começou de modo azedo e diria 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 conselheiros e informadores numa
instituição de microcrédito e lidávamos com todos aqueles que
pretendiam ter acesso aos nossos
serviços e beneﬁciar das facilidades
que se ofereciam. Por isso mesmo,
éramos obrigados, durante o trabalho, 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 escape. E assim foi que, quando o
Pedro me convidou para o lanche
do seu vigésimo sétimo aniversário, que iria decorrer no quintal da
casa onde vivia com a irmã, a Paula,
apresentei-me da forma mais desconexada 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
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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 gostaria.
– 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 acordei, vi-me acossado por uma ligeira
sensação de culpa ou mesmo até um
medo inexplicável como se estivesse 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, enquanto estávamos, eu e o Pedro, a
desopilar com as nossas cervejas, a
dar com a língua nos dentes, a praticar o nosso desporto favorito, que
é falar mal do Governo, ele disse:
– A mana Paula diz que quer almoçar 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 Pateguana 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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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 informais, em vez de penteá-lo, passo-lhe simplesmente as mãos húmidas, puxando-o para trás, de modo
que se apresenta, no seu aspecto
geral, como uma superfície ondeada, o que também tem a sua graça,
porque sou precocemente de cabelo
grisalho.
Penso que, sem ser deliberado, provoquei 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, frequentemente, esta seja a força motriz de
algumas das decisões que tomam, e
muitas vezes também sem calcular
correctamente as possíveis consequências.
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 notoriamente. E olhou-me tão ﬁxamente
que quase juraria que vi o meu rosto 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,
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OS TRAVÕES DA NOSSA PAZ:

4 – Frelimo

E

ste é o último artigo que escrevo 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, social e económica dos moçambicanos.
Os moçambicanos andam desesperados, dado que não há respeito pelas
liberdades fundamentais, não obstante estarem consagradas na Constituição 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, independentemente 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 categórica ao aﬁrmar a igualdade de todos os
moçambicanos sem qualquer tipo de
discriminação, como se explica o recorrente 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, “Assimetrias”, realcei a realidade que os jovens moçambicanos vivem, marcada
pela exclusão social de todos aqueles
que não comungam dos ideais frelimistas, o que está errado. Ademais,
reitero ser preocupante que as três
províncias do norte de Moçambique – onde está mais de metade da
população do país - sejam as que
apresentam os mais altos índices de
pobreza. Ora vejamos: Cabo Delgado 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 regionais e na pobreza absoluta, concluo
que, efectivamente, se há terrorismo
no norte e se somos um país que busca reconciliação sem reconciliados, o
maior culpado vem da própria Frelimo. Neste momento, está claro que
a guerra entre as facções da Frelimo
empobrece o povo, divide os moçambicanos entre aqueles de primeira e
os demais que podem morrer à fome.
Vemos que a guerra das comadres
frelimistas trouxe ao de cima a fraqueza do sector securitário do país, a
vulnerabilidade a que estamos sujeitos enquanto nação. Não há dúvidas
de que somos economicamente dependentes da ajuda externa, muito
por conta dos maus investimentos,
políticas erradas, corrupção generalizada e endémica que enferma a nossa pátria. Diante do julgamento das
dívidas ocultas, as audições feitas aos
19 arguidos incendiaram o país e o
mundo com revelações de como opera 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 restam dúvidas de que precisamos, sim,
virar a página, eliminar os travões
da nossa paz, promover a boa governação, 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 absorverem 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 precisarem 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. Discriminar 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 Estado promove e encoraja a criação de
condições para a realização deste direito”. 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 promover uma política de terceira idade que
integra acções de carácter económico,
social e cultural, com vista a criação
de oportunidades de realização pessoal através do seu envolvimento na
comunidade.”
A nossa CRM diz tudo o que lemos 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 impedidas. Recordo-vos o caso mais recente
de impedimento de manifestação da
Associação Médica de Moçambique.
Os médicos apenas queriam manifestar-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 semana de Outubro. A quem interessa
impedir uma manifestação pacíﬁca
organizada por proﬁssionais de saúde, que somente queriam solidarizar-se com o seu colega de proﬁssão?
Se a Frelimo não protege os raptores e o crime organizado, que acções

desencadeou para denunciar publicamente os agentes do SERNIC identiﬁcados como tendo participação
neste tipo de crime? A Frelimo tem
elementos nas suas ﬁleiras que protegem os raptores e impedem que o
povo se manifeste em repúdio. Essa
é a verdade que ﬁca retida nas mentes 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 independência nacional, hoje está inﬁl-

trada por gente que traiu Moçambique e os moçambicanos.
A Frelimo imiscui-se nas organizações da sociedade civil para as
destruir. Inﬁltra-se nos partidos da
oposição, tem seus membros espalhados 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 informais, matando as organizações, cooptando quem deve ter espaço e quem
deve ser silenciado.
É a Frelimo que impede que dirigentes da oposição possam trabalhar
livremente pelo país, aceder aos espaços de reunião e de acomodação,

porque somente eles se podem reunir
livremente.
É a Frelimo que decide que manifestação é permitida e a sorte incide
sempre nas suas organizações especiais e únicas autorizadas a manifestarem-se.
A Frelimo precisa puriﬁcar-se e enquadrar-se no espírito da democracia
multipartidária. Todos os moçambicanos merecem trabalhar em igualdade de circunstâncias. Não é justo que
alguns frelimistas continuem a servir-se do Estado e a reprimir quem
pensa “fora da caixa”.
Em Moçambique, há ausência de
oportunidades iguais no xadrez político. Assim não dá…
*Comunicóloga, escritora, política

Toma que te dou
Por: Celso Muianga

Praça Nelson Lucas Muhalambe

C

hove desde que cheguei à
casa ao cair da tarde. Percorri os lugares da nossa
infância. Parece uma comédia 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 perfeitamente 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. Alguém 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 habituaste. 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 pagar alguém para fazer-nos a sua
vontade. A poeira que te acompanhava 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 indesmentível na Escola Secundária
da Matola. Quem pode esconder
a torre da unidade B? É uma heresia gritar NELSON NENGUE
WA BAZUKA. NELSON, PÉ
MANDA-FAZER, só para te

irritares com as nossas pobres maluquices. Foi a Luisinha que me informou, em sobressalto da tua partida.
A mana Lurdinha conﬁrmou que são
11 anos sem ti. Não nos demos conta
de nada. Andamos tão distraídos neste 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 reconhecemos, 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, Mwamuthimba é o nome que leva, hoje, a
rua onde viveste. Matlovela, a outra
rua. E aquela da professora Soﬁa chama-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 mercado Matlovela em segurança, sempre 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 familiares, 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 caminho...
Como é que as pessoas podiam
desconﬁar que um matulão de
praticamente dois metros podia 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 Morgado, 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 Seraﬁm. Ao ver as estrelas da NBA
é que mais tarde vi que, aﬁnal, podias meter no bolso o angolano,
Jean Jacques.
Hoje, a Matola tem um campeão
no futebol, A Associação Black
Bulls. Lembras-te que esta caminhada dos clubes vem lá de trás.
Trilharam a mata antes, clubes
como a Texlom, a Cometal Mometal, Cimentos de Moçambique
e o Clube Desportivo da Matola. 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 nossa cidade cresceu, com inúmeros
bairros de expansão, mas escasseiam 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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Derrocada económica: mudanças radicais
precisam-se
Por Moiani Matondo*

O

presidente João Lourenço iniciou
o seu mandato com uma herança
económica e socialmente complexa. 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 multiplicação de mais riqueza, e outra parte desviada
através vários casos de delapidação do erário
do Estado.
No início do ciclo político do presidente 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 cofres 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 cofres vazios, em que as instituições tiveram
de ser reconstruídas. Contudo, Agostinho
Neto tinha uma vantagem face a Lourenço: 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 reconstruir um país que estava na iminência da
insustentabilidade económica.
Se é verdade que o presidente se lançou com
determinação à resolução da questão e evitou o descalabro total, é também certo que
são necessárias correcções à rota desenhada.

SACO AZUL

Um primeiro aspecto a considerar é a mobilização da sociedade civil na reconstrução
económica. Até agora, em vez de se agregar
o saber dos agentes económicos conhecedores 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 economia 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 ﬁnanceiro. Obviamente, este tipo de condução económica 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 ambos os lados, haverá economistas certamente
bem-intencionados, mas que aplicam modelos teóricos baseados em raciocínios não
comprovados empiricamente e sem adesão
à realidade angolana. O problema real surge
quando os conceptualistas impõem decisões, 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 encontramos com uma profunda crise económica, que nos entrou porta dentro em 2020.
Os factos e os números são públicos. Ainda
não saímos do ciclo de espiral negativa destruidora de valor. E enquanto se mantiver o

mesmo registo de determinismo tecnocrata
ditado por ministros do passado e por jovens 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 económicas 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 macroeconómica e dinamizador de um quadro
de conﬁança, para que os investidores nacionais e estrangeiros voltem a tomar risco,
gerando mais emprego e produção. Havendo 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 investimento em projectos que não são multiplicadores 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 desenvolvidos estão a implementar programas
de vários triliões de dólares de investimento 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 investimento 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 semelhantes ao dos EUA.
Dos lugares do executivo mais difíceis de
hoje, estará certamente a liderança do Ministério das Finanças. Observar o que os
outros países estão a fazer, sabendo que
caberia ao Ministério das Finanças dinamizar 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 refundação da economia. Não tem sentido aplicar
políticas recessivas no meio de uma crise,
como Angola está a fazer debaixo do comando do FMI. Sem apoios às empresas e
sem um Estado com recursos para dinamizar 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

Por Luís Guevane

A produção de elites

A

disciplina partidária acrítica e
a cega submissão às ordens superiores, por força da primeira,
propiciaram o maior rombo ﬁnanceiro de Moçambique pós-independente. Os membros do partido político
(actualmente no poder), ao escorregarem
politicamente por via da mobilidade interna ascendente, com o tempo, passaram a engrossar a chamada elite política
moçambicana. Porém, nessa ascensão, o
mais proeminente objectivo dessas elites 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 considerados como parte da “elite económica”
quando na verdade ainda lutam no campo 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? Aliás, nem sempre longo e muito menos ad-

mirável… A oportunidade para atingir esse
patamar é accionada pelo amor à camisola,
circunscrito sobretudo na disciplina partidária 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 empresas (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 excelente gabarito, mesmo no seio do partido
no poder, por que razão essa “poligamia empresarial” foi aceite sem nenhum questionamento? 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 questionamentos 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 perpetue, com o tempo, enquanto durar, poderá
produzir os seus impactos negativos de vária
ordem. Essa foi a lógica seguida pelas “dívidas ocultas” e que qualquer um pode acompanhar e perceber a partir das supostas revelações que se fazem para consumo público.
De facto, um pequeno grupo ou alguém decidiu 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 intelectual, pela experiência de vida e pelo reconhecido nível de moral, não se sentiu coagido ao
silêncio? Que o digam os chamados “históricos”, que militam na disciplina partidária.
Já que, entre estes, muitos faliram politicamente, 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 embarcações, 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 materialização da ideia de produção política
de uma burguesia nacional. Não se mediu 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…
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Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar
Project)
Procurement Specialist

Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Sector: Oil and Gas

Project ID No.: ML-0086

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

1. O Governo de Moçambique UHFHEHX ¿QDQFLDPHQWR GR %DQFR
$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %$' SDUDLPSOHPHQWDUR3URMHFWR
³&ULDomRGHXPD&DGHLDGH$EDVWHFLPHQWRGDV30(¶V6XVWHQWiYHLV
QR6HFWRUGH3HWUyOHRH*iVHP0RoDPELTXH(Projecto LinKar)”
H SUHWHQGH DSOLFDU SDUWH GR PRQWDQWH DFRUGDGR GD VXEYHQomR
SDUDSDJDPHQWRVQRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHXPEspecialista
em Procurement.

Project ID No.: ML-0086
1. 7KH Government of Mozambique KDV UHFHLYHG ¿QDQFLQJ
IURPWKH$IULFDQ'HYHORSPHQW%DQN $I'% WRZDUGWKHFRVWRI
WKH&UHDWLQJD6XVWDLQDEOH60(6XSSO\&KDLQLQWKH2LODQG*DV
6HFWRULQ0R]DPELTXH LinKar Project)DQGLQWHQGVWRDSSO\
SDUWRIWKHDJUHHGDPRXQWRIWKHJUDQWWRSD\PHQWVXQGHUWKH
contract for a Procurement Specialist.

2. 2V VHUYLoRV LQFOXtGRV QHVWD SRVLomR VmR L  R IRUQHFLPHQWR
GH DFRQVHOKDPHQWR SUHSDUDomR GH 3ODQRV GH $TXLVLo}HV
'RFXPHQWRV GH 6ROLFLWDomR H RXWURV GRFXPHQWRV UHOHYDQWHV
EHP FRPR D H[HFXomR GH RXWUDV WDUHIDV UHODFLRQDGDV FRP D
LPSOHPHQWDomRGDVDFWLYLGDGHVGHprocurementGR3URMHFWR LL 
IRUQHFHUDFRQVHOKDPHQWRHDSRLRDRProjecto LinKar e garantir
R FXPSULPHQWR GR 4XDGUR GH $TXLVLo}HV GR %DQFR $IULFDQR GH
'HVHQYROYLPHQWR LLL IRUQHFHUVXSRUWHHDFRQVHOKDPHQWRVREUH
WRGDVDVTXHVW}HVGHJHVWmRGHFRQWUDWRVQRkPELWRGR3URMHFWR
H LY DVVHJXUDUDWUDQVIHUrQFLDGHFRQKHFLPHQWRSDUDRSHVVRDO
GDGLYLVmRGHDTXLVLo}HVGD(1+GXUDQWHRH[HUFtFLRGHVWDIXQomR

2. 7KHVHUYLFHVLQFOXGHGXQGHUWKLVSURMHFWDUH L WKHSURYLVLRQ
RI DGYLFH SUHSDUDWLRQ RI 3URFXUHPHQW 3ODQV 6ROLFLWDWLRQ
'RFXPHQWV DQG RWKHU UHOHYDQW GRFXPHQWV DV ZHOO DV WKH
FDUU\LQJ RXW RI RWKHU WDVNV UHODWHG WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI
3URMHFWSURFXUHPHQWDFWLYLWLHV LL SURYLGLQJDGYLFHDQGVXSSRUW
WRWKHLinKar ProjectDQGHQVXULQJFRPSOLDQFHZLWKWKH$IULFDQ
'HYHORSPHQW%DQN¶V3URFXUHPHQW)UDPHZRUN LLL SURYLGLQJ
VXSSRUWDQGDGYLFHRQDOOFRQWUDFWPDQDJHPHQWLVVXHVXQGHU
WKH3URMHFWDQG LY HQVXULQJWKHWUDQVIHURINQRZOHGJHWRWKH
(1+SURFXUHPHQWGLYLVLRQVWDIIGXULQJWKHDVVLJQPHQW

3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) FRQYLGD
&RQVXOWRUHVLQGLYLGXDLVHOHJtYHLVDPDQLIHVWDUHPRVHXLQWHUHVVH
QDSUHVWDomRGHVWHVVHUYLoRV2V&RQVXOWRUHVLQWHUHVVDGRVGHYHP
IRUQHFHULQIRUPDo}HVTXHLQGLTXHPTXHHVWmRTXDOL¿FDGRVSDUD
UHDOL]DURVVHUYLoRV

3. 7KH(PSUHVD1DFLRQDOGH+LGURFDUERQHWRV (1+ QRZLQYLWHV
HOLJLEOH LQGLYLGXDO FRQVXOWDQWV WR LQGLFDWH WKHLU LQWHUHVW LQ
SURYLGLQJWKHVHVHUYLFHV,QWHUHVWHG&RQVXOWDQWVPXVWSURYLGH
LQIRUPDWLRQ LQGLFDWLQJ WKDW WKH\ DUH TXDOL¿HG WR SHUIRUP WKH
VHUYLFHV

4. O Especialista em ProcurementGHYHSRVVXLU

4. 7KHProcurement SpecialistVKRXOGSRVVHVVWKHIROORZLQJ

% 8P'LSORPDGH%DFKDUHODWRHP(FRQRPLD*HVWmRGH1HJyFLRV
'LUHLWR (VWXGRV GH 'HVHQYROYLPHQWR RX HP TXDOTXHU RXWUR
FDPSR UHODFLRQDGR 3RVVXLU XP *UDX GH 3yVJUDGXDomR H
SDUWLFLSDomR HP IRUPDo}HV UHODFLRQDGDV D procurement VmR
DOWDPHQWHGHVHMiYHLV 3HVR 
% 0tQLPRGHVHWH  DQRVGHH[SHULrQFLDQDDTXLVLomRGH%HQV
H 6HUYLoRV SDUD XPD LQVWLWXLomR S~EOLFD FRP SHOR PHQRV
WUrV DQRV GH H[SHULrQFLD FRPR HVSHFLDOLVWD HP DTXLVLo}HV
WUDEDOKDQGR QXP SURMHFWR GH GHVHQYROYLPHQWR ¿QDQFLDGR
SRU XP %DQFR 0XOWLODWHUDO GH 'HVHQYROYLPHQWR RX DJrQFLDV
GRDGRUDV &DUWDV GH UHIHUrQFLD GHYHP VHU IRUQHFLGDV SDUD
FRQ¿UPDUDH[SHULrQFLDGRFDQGLGDWR 3HVR 
% ([SHULrQFLDQDUHDOL]DomRGHSURFHVVRVGHDTXLVLomRXVDQGR
DVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVGHDTXLVLomRGR%DQFR$IULFDQRGH
'HVHQYROYLPHQWR&DUWDVGHUHIHUrQFLDGHYHPVHUIRUQHFLGDV
SDUDFRQ¿UPDUDH[SHULrQFLDGRFDQGLGDWR 3HVR 
% ([SHULrQFLDFRPSURYDGDGHFDSDFLWDomRGRSHVVRDOEHQH¿FLiULR
SDUDDVVXPLUFRPH¿FiFLDDIXQomRGHprocurement 3HVR
 H
% )OXrQFLDHP3RUWXJXrVH,QJOrVpXPUHTXLVLWR 3HVR 
 2VFULWpULRVGHHOHJLELOLGDGHRHVWDEHOHFLPHQWRGDOLVWDUHVWULWD
H R SURFHGLPHQWR GH VHOHFomR GHYHP HVWDU GH DFRUGR FRP R
³4XDGURGH$TXLVLo}HV´GR%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR
SDUD 2SHUDo}HV )LQDQFLDGDV SHOR *UXSR GR %DQFR GDWDGR GH
TXHHVWiGLVSRQtYHOQRVLWHGR%DQFRKWWSZZZDIGERUJ.
6. 2V &RQVXOWRUHV ,QGLYLGXDLV LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU
LQIRUPDo}HVVREUHVXDVTXDOL¿FDo}HVHH[SHULrQFLDGHPRQVWUDQGR
VXDFDSDFLGDGHSDUDUHDOL]DUHVWDIXQomR FXUUtFXORVUHIHUrQFLD
D VHUYLoRV VHPHOKDQWHV H[SHULrQFLD HP WDUHIDV VHPHOKDQWHV
HWF 2VPHVPRVSRGHPREWHUPDLVLQIRUPDo}HVH7HUPRVGH
5HIHUrQFLD GHWDOKDGRV QR HQGHUHoR GH HPDLO DEDL[R GXUDQWH
R KRUiULR FRPHUFLDO GH VHJXQGD D VH[WDIHLUD GDV K jV
K
 $V PDQLIHVWDo}HV GH LQWHUHVVH GHYHP VHU HQYLDGDV SRU HPDLO
SDUD R HQGHUHoR DEDL[R DWp 30 de Novembro de 2021, às
17h00 (hora local de Moçambique)2DVVXQWRGRHPDLOGHYH
VHU“Consultor Individual – Especialista em Procurement”.
¬ DWHQomR GH Sra. Rosa Munguambe - Empresa Nacional
de Hidrocarbonetos (ENH, E.P.)(PDLOURVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].

%

$%DFKHORU¶VGHJUHHLQ(FRQRPLFV%XVLQHVV0DQDJHPHQW
/DZ 'HYHORSPHQW 6WXGLHV RU LQ DQ\ RWKHU UHODWHG ¿HOG
3RVWJUDGXDWLRQ GHJUHHV DQG DWWHQGDQFH RI SURFXUHPHQW
UHODWHGWUDLQLQJVLVKLJKO\GHVLUDEOH :HLJKW 
% $ PLQLPXP RI VHYHQ   \HDUV RI H[SHULHQFH LQ WKH
SURFXUHPHQWRI*RRGVDQG6HUYLFHVIRUDSXEOLFLQVWLWXWLRQ
ZLWK DW OHDVW WKUHH \HDUV RI H[SHULHQFH DV D SURFXUHPHQW
VSHFLDOLVWZRUNLQJLQDGHYHORSPHQWSURMHFW¿QDQFHGE\D
0XOWLODWHUDO'HYHORSPHQW%DQNRUGRQRUDJHQFLHV. Reference
OHWWHUV VKRXOG EH SURYLGHG WR FRQ¿UP WKH FDQGLGDWH¶V
H[SHULHQFH :HLJKW 
% ([SHULHQFH FDUU\LQJ RXW SURFXUHPHQW SURFHVVHV XVLQJ
$IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN¶V SURFXUHPHQW UXOHV DQG
SURFHGXUHV5HIHUHQFHOHWWHUVVKRXOGEHSURYLGHGWRFRQ¿UP
WKHFDQGLGDWH¶VH[SHULHQFH :HLJKW 
% 'HPRQVWUDEOHH[SHULHQFHRIEXLOGLQJFDSDFLW\RIEHQH¿FLDU\
VWDII WR HIIHFWLYHO\ WDNH RYHU SURFXUHPHQW UROH :HLJKW
 DQG
% :RUNLQJ NQRZOHGJH RI 3RUWXJXHVH DQG (QJOLVK LV D
UHTXLUHPHQW :HLJKW 
 (OLJLELOLW\ FULWHULD WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VKRUWOLVW DQG
WKH VHOHFWLRQ SURFHGXUH VKDOO EH DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ
'HYHORSPHQW %DQN¶V ³3URFXUHPHQW )UDPHZRUN´  IRU %DQN
*URXS )XQGHG 2SHUDWLRQV GDWHG  ZKLFK LV DYDLODEOH RQ
WKH%DQN¶VZHEVLWHKWWSZZZDIGERUJ.
6. ,QWHUHVWHG ,QGLYLGXDO &RQVXOWDQWV VKDOO SURYLGH LQIRUPDWLRQ
RQ WKHLU TXDOL¿FDWLRQV DQG H[SHULHQFH GHPRQVWUDWLQJ WKHLU
DELOLW\WRXQGHUWDNHWKLV$VVLJQPHQW &9VUHIHUHQFHWRVLPLODU
VHUYLFHVH[SHULHQFHLQVLPLODUDVVLJQPHQWVHWF 7KH\PD\
REWDLQIXUWKHULQIRUPDWLRQDQGGHWDLOHG7HUPRI5HIHUHQFHDW
WKHHPDLODGGUHVVEHORZGXULQJRI¿FHKRXUVIURP0RQGD\WR
)ULGD\$0±30
 ([SUHVVLRQV RI LQWHUHVW PXVW EH VHQW YLD HPDLO WR WKH
DGGUHVV EHORZ E\ November 30, 2021, at 17:00 hours
(local Mozambique time) 7KH HPDLO VXEMHFW VKRXOG EH
“Individual Consultant – Procurement Specialist´
Attn:
Mrs. Rosa Munguambe – Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH, E.P.) (PDLO  URVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].
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Associação Black Bulls

Caos no Desportivo de
Maputo
Por Paulo Mubalo

O

Descalabro
Outro desaﬁo da direcção alvinegra
passava pela criação de uma fundação, 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 Desportivo, 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 ﬁnanceira, possam ter uma outra carreira
que lhes possa dar dignidade de continuar a sua vida”.
Acrescentou que uma das coisas que
a direcção quer fechar são protocolos
com universidades e escolas secundárias 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

O futuro dos automóveis

C

omo 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, gostaria 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 garantia vitalícia e só são reparados pelas concessionárias. Leva apenas
10 minutos para remover e substituir um motor eléctrico.

s principais desafios traçados pela actual direcção
do Desportivo de Maputo,
nomeadamente, a manutenção no Moçambola, o lançamento da campanha para sócios e
de uma fundação, não foram cumpridos, situação que está a criar um
burburinho no seio da massa associativa.

O fracasso destas pretensões da direcção 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 colectividade do mapa desportivo, a exemplo do histórico Maxaquene.
Entretanto, em entrevista ao SAVANA, poucos dias depois de ter
assumido as rédeas daquela colectividade, 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 cumprissem 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. Sentimos que a melhor demonstração
que eles poderiam nos dar, em termos 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.

Eu

Paulo Ratilal: presidente do GDM

pessoal, a maneira de estar na vida,
no sentido de que os negócios não
podem ser vistos apenas no âmbito
económico, concretamente, uma fundação que tivesse pernas para andar.
“Não é para investir o dinheiro da
fundação no pagamento de salários
dos jogadores, ou nos custos de futebol, é para investir nos atletas, em
termos de formação, para eles estarem preparados em termos de condição física e condição mental”.
Acrescentou que a fundação visa
proteger os jogadores do Desportivo para o futuro e ao mesmo tempo
promover o desporto ao nível comunitário, nas várias províncias.
Relativamente à manutenção, a direcção 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 Mocuba.
O clube pretendia manter-se no
Moçambola sem muitos sobressaltos, o que na óptica da direcção seria
conseguido, tendo em conta que tinham jogadores contratados por essa
direcção, com contratos que incluem
objectivos individuais, com bónus e
incentivos e toda esta lógica organizacional, que também passa por uma
gestão rigorosa.
Mas para a prossecução desse desiderato, o Desportivo teve de reformular as prioridades, sendo que para
este ano não faz parte do programa,
a construção do campo do Bobole,
mas a criação de alguns departamentos que não existiam no clube. Os
exemplos são o departamento de comunicação, para poder valorizar-se a
marca do clube, o departamento jurídico, 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 aumentar 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 Moçambola”, explicou Paulo Ratilal

*Motores eléctricos defeituosos não serão reparados na concessionária. 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 dinheiro, 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 FUTURO 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 pensado que isso aconteceria?
* Pensava que em 1998, 3 anos depois, você nunca mais tiraria fotos em ﬁlme? Com os smartphones de hoje, quem ainda tem uma
câmera hoje em dia?

Inconformismo
Entretanto, os três clubes que ocuparam os três últimos lugares no
Moçambola, nomeadamente, Desportivo, Textáfrica e Matchedje de
Mocuba, mostraram, inicialmente,
a sua insatisfação com a posição tomada pela Federação Moçambicana
de Futebol de organizar a disputa de
uma liguilha.
No entendimento desses clubes, não
cabe à federação decidir sobre a disputa de liguilha, daí que consideravam o acto ilegal.
É um assunto que fez correr muita
tinta ao longo dos últimos dias, mas
a federação já tomou uma posição irreversível, o que equivale a dizer que
cada um dos três emblemas tem ainda
chance de continuar no Moçambola.
Teoricamente, o Matchedje apresenta mais possibilidades de continuar
na prova, pois tem mostrado mais
vontade e personalidade nas partidas
que foi realizando nas últimas jornadas.
Já os outros dois clubes acompanhantes, só lhes resta o nome de serem históricos, pois estão a atravessar
momentos complicados.
O Textáfrica, acresce, tem conhecido,
nos últimos tempos, várias direcções,
mas raramente terminam o mandato, o que faz prenunciar que algo não
está bem no seio da colectividade.
Mas também os treinadores são useiros e vezeiros em atirarem a tolha ao
chão.

As campeãs africanas há 21 anos

134 anos da Pérola do Índico
LEIA S.F.FAVOR: Como munícipe da cidade do Maputo e, sobretudo, 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 estrada, porque a estrada é para todas e todos!!!
longoalcancebeleza1045@hotmail.com
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Para substituí-la

Jogadora do PSG acusada de mandar agredir colega de equipa
Elias Nhaca
A polícia considerou ainda outros antecedentes entre as duas
jogadoras tanto no balneário do
PSG, bem como no da selecção

A

jogadora do Paris Saint-Germain (PSG), Aminata Diallo, foi detida,
nesta quarta-feira, acusada de supostamente mandar agredir a sua companheira de equipa e
selecção, Kheira Hamraoui, com
o objectivo de afastá-la dos campos e assumir o seu lugar.

As duas jogadoras actuam na
mesma posição e desde o princípio da corrente época, Diallo
perdeu espaço na equipa e na selecção francesa para Hamraoui.
Diallo é acusada de ter contratado dois homens para agredir a
sua colega de equipa no princípio do mês em curso, cinco dias
antes do jogo que o PSG iria
realizar com o Real Madrid, na
Liga dos Campeões, nesta terça-feira.
O escândalo no futebol feminino 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 juntar o plantel e a equipa técnica
do PSG, num restaurante arredores de Bois de Boulogne, em
Paris, capital da França.
Depois do evento, Diallo ofereceu-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 encontravam foi interceptada por dois
indivíduos encapuzados, que
ordenaram que as jogadoras
descessem para, posteriormente,
os agressores intentarem acções

Kheira Hamraoui e Aminata Diallo

contra a integridade física de
Hamraoui. A jogadora foi agredida 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 acusada de orquestrar o crime.
O jornal francês explica que
Diallo perdeu espaço na equipa 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 contratada pelo PSG, ocupando,
assim, a vaga de Diallo, tanto no
clube, bem como na selecção.
De acordo com uma testemunha do “L`Equipe”, pela forma
como a vítima foi agredida, houve 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 orquestrar a agressão acabou por ser titular na vitória do PSG contra o
Real Madrid por (4-0). De igual
modo, conseguiu a titularidade
na selecção francesa, em substituição de Hamraoui.
O caso chamou atenção dos
investigadores, pelo facto de
nenhum pertence ter sido levado e por não terem sido agredidas as outras duas jogadoras
que também estavam no local.

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.
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Covid-19 retardou luta contra uniões prematuras

D

ois anos após a aprovação da Lei de combate às
uniões prematuras, um
instrumento legal que
vem punir severamente os autores, instigadores, cúmplices e encobridores deste mal; a situação
continua preocupante.
O cenário agudizou-se com a eclosão da pandemia da Covid-19 que
desestruturou o tecido social e económico de muitas famílias moçambicanas, principalmente os grupos
mais vulneráveis como é o caso de
famílias de baixa renda.
Esta constatação é da Coligação
para Eliminação dos Casamentos Prematuros (CECAP) que, no
terreno, apurou que, a pandemia
da Covid-19 impôs a necessidade
do conﬁnamento de muitas raparigas que, em virtude das medidas
restritivas adoptadas pelo governo,
interromperam as aulas, ﬁcando em
casa com pessoas mais velhas, em
regime fechado, tornando-as vulneráveis 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,

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

em tempos de crise, os grupos fracos 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 proibição, 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 imediato 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 denúncias ter aumentado, ainda há
muito trabalho, pois existem tomadores de decisão, provedores
de justiça assim como parlamentares que desconhecem o instru-

Resumo do Destaque Rural N° 145

REVISITANDO OS FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS
DA REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS
-RVH¿QD7DPHOH
5 de Novembro de 2021
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/
publicacoes/dr-145/
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
DVSHFWR WHP D YHU FRP D QHFHVVLGDGH GH UHGH¿QLU R FRQFHLWR TXH VH UHIHUH
“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
GDVSURSULHGDGHV(SRU¿PDSHVDUGR(VWDGRUHIHULUTXHSUHWHQGHJDUDQWLURV
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.

mento de combate a este mal.
Manjate considera que as comunidades têm receio na implementação 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 educação na Actionaid, considera a Lei
como um ganho para o país, mas
enfatiza que ainda há muitos desaﬁos, pois a mesma toca em aspectos
sensíveis, que ao nível das comunidades eram vistos como assuntos
tradicionais, acrescentando que há
uma necessidade de se envolver as
lideranças comunitárias para que
a informação chegue devidamente 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 monitorada, 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 SAVANA 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 ﬁlho. Nessa altura, era aluna da quarta 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, principalmente 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 hospital 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 exemplo de Niquice e diz que as uniões
prematuras devem ser olhadas
como um problema que provém da
falta do emprego e do auto-emprego, o que acaba sendo uma barreira
para o desenvolvimento da rapariga
e do próprio país, pois os casamentos prematuros acabam com a esperança 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, argumentando que as famílias preferem
investir na educação formal do
rapaz em detrimento da rapariga,
acrescentando que há pouco empoderamento e as meninas não têm
muitas opções de fazer escolhas,
sobretudo quando os recursos familiares são escassos.
A fonte aponta as províncias de
Niassa, Nampula e Zambézia como
sendo as zonas com altos índices de
uniões prematuras, devido às práticas culturais.
Explica que na província de Cabo
Delgado, devido aos ataques terroristas que criaram crise humanitária, algumas raparigas viram-se
obrigadas a trocar sexo por alimentação.
Frisar que dados da Rede de Desenvolvimento e Comunicação da
Mulher Africana (FEMNET) indicam 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 Desenvolvimento Sustentável, dentre os quais
a erradicação da pobreza, o acesso à
educação de qualidade e igualdade
de género.

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

CUIDADO, MADALA MAPUTSU!
Festa não é brindar para esquecer

M

eu 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 XONGUI 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 experimentar 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? Tinhas 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 terrenos baldios das barreiras e dali na zona aterrada até ao 33 andares, são hoje
por hoje autênticos desﬁladeiros, algumas parcelas cortadas e vendidas ao desbarato. 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 martírio, 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 esquecimentos 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 essenciais e profundas para aguentares mais 134 anos, ﬁrme e forte. Parabéns,
MAPUTO.

27

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz

EF/PWFNCSPEFt"/0997***t/o 1453

se

izD
.
se..
z
i
D

Ilec Vilanculos

t

2VBOEPPFTQJÍPNPSEBSFQÞCMJDBJOUSPEV[JVOBUFOEBEB
#0PWPDÈCVMPiNBSUFMBOÎPwBJOEBOÍPFSBNDPOIFDJEPTPT
OPWPTOÞNFSPTEBQSPEVÎÍPBHSÓDPMBFN.PÎBNCJRVF&TUB
TFNBOB PT NJMJUBOUFT EFUSBDUPSFT EP ."%&3 UÐN OPWPT
NPUJWPT QBSB VN WFSEBEFJSP BUBRVF EF OFSWPT F BDVTBÎÜFT
EF iNBSUFMBOÎPTw $SFTDFSBN PT OÞNFSPT QBSB B QSPEVÎÍP
EFNJMIP  FBSSP[  FOUSFPVUSBTQSPEVÎÜFT6NB
SFTQFJUÈWFMQVCMJDBÎÍPEPTHSJOHPT RVFVTBTBUÏMJUFTOBTTVBT
PCTFSWBÎÜFT F BOÈMJTFT  FTUJNB RVF PT OÓWFJT EF TFHVSBOÎB
BMJNFOUBSFN.PÎBNCJRVFTÍPBTTJOBMÈWFJT6NBEPSEFDBCFÎBUBNCÏNQBSBPTBENJOJTUSBEPSFTRVFHPTUBNEFJOnBDJPOBSPTOÞNFSPTEBTiCPMTBTEFGPNFwOPTTFVTUFSSJUØSJPT

t

%FVNNPEPHFSBM B«GSJDB"VTUSBM QPSDBVTBEPCPNDJDMP
EFDIVWBTEBÞMUJNBDBNQBOIBBHSÓDPMB FTUÈBBCBSSPUBSEF
NJMIP 0 ;JNCBCXF  RVF OPT ÞMUJNPT BOPT UFN JNQPSUBEP NJMIP WJB QPSUP EB #FJSB  UFWF B TVB  NBJPS DPMIFJUBEFTFNQSF  NJMIÜFTEFUPOFMBEBT CFNBDJNBEPT 
NJMIÜFT EF .PÎBNCJRVF 0T FTQFDJBMJTUBT EJ[FN RVF TÍP
UBNCÏN BT SFGPSNBT OB BHSJDVMUVSB QØT .VHBCF  VN MÓEFS
QPS RVFN NVJUPT OPTUÈMHJDPT DÈ EB UFSSB DPOUJOVBN B UFS
TBVEBEFT

t

$POUJOVBOEPOPTOÞNFSPT BMHVÏNGPJDPOTVMUBSBTJOKFDÎÜFT
EP #BODP .VOEJBM 8#  OPT QSPHSBNBT FDPOØNJDPT EF
.PÎBNCJRVF EFQPJTEFEFTDPCFSUPPiFTDÉOEBMPEBTEÓWJEBT
PDVMUBTw FDPODMVJVRVFFTUBPSHBOJ[BÎÍPEF#SFUUPO8PPET
OÍPUFNTFHVJEPBTiPSJFOUBÎÜFTwEP'.*QBSBVNCPJDPUF
BPQBÓT4FOÍPWFKBNPTPTNPOUBOUFTFOWJBEPTBOVBMNFOUFQFMP8#64%NJMIÜFT 64%N 
64%N 64%N 64% 
N

t

6NEPTQPUFODJBJTCFOFmDJÈSJPTEBNPMBEP8# BGBNJHFSBEB"%*/ OÍPFTUÈDPNTPSUFOBTVBSFDUBEFMBOÎBNFOUP
"JOEBOÍPGPJEFTUBRVFPTFVQMBOPFTUSBUÏHJDPGPJBQSPWBEP
QFMPTQBSFTEPFOHFOIFJSPEPQMBOBMUP PRVFWBJEJmDVMUBS
BDBMFOEBSJ[BÎÍPEBTBDÎÜFTTVCTFRVFOUFT OPNFBEBNFOUFB
QBTTBHFNQFMBFTDPMJOIBEPCBSVMIPF EFQPJT POFDFTTÈSJP
NBSLFUJOHFOUSFBDPNVOJEBEFEBTEPBÎÜFT

t

$BVTBSBNHSBOEFJOEJHOBÎÍPMPDBMBTJNBHFOTEFNBOJGFTUBÎÜFTBNCJFOUBMJTUBTFN(MBTHPX QFEJOEPBTVTQFOTÍPEB
FYQMPSBÎÍPEPHÈTFN.PÎBNCJRVF"QFTBSEFBTRVPUBTEF
QPMVJÎÍPOPQBÓTTFSFNNBOJGFTUBNFOUFCBJYBT PHPWFSOPWBJ
NFTNPUFSRVFGB[FSQFMBWJEB TFBNCJDJPOBSBTNPSBUØSJBT
JOUFSOBDJPOBJTQBSBDPOTFHVJSDPOUJOVBSBFYQPSUBSDBSWÍPF
UJSBSHÈTQPSEFCBJYPEBDSPTUBUFSSFTUSF0EJTDVSTPDPJUBEJOIPFWJUJNJ[BOUFOÍPWBJPTFSTVmDJFOUFy

t

"OBÎÍPEBNPSOBFEBDPMBEFSBÏVNNBVFYFNQMPQBSBP
DPOUJOFOUF QFMBTCPBTDPJTBTRVFOFMBBDPOUFDFN&TUBTFNBOBJOBVHVSPVPTFVRVBSUPQSFTJEFOUF OVNBDUPRVFÏEPT
NBJPSFTTÓNCPMPTEFUSBOTJÎÍPQBDÓmDBEPQPEFS OVNBDPBCJUBÎÍPRVFKÈOÍPÏOPWJEBEFQPSBRVFMBTCBOEBT&DPNP
.BQVUP OÍP TF FOUVTJBTNB UBOUP DPN FTTF UJQP EF NBVT
FYFNQMPT GPJB$1-1BJOEBNBJTOPUÈWFMQFMBTVBBVTÐODJB

t

"EBNBEBTUBYBTEBDPNVOJDBÎÍPTPDJBM RVFP$$EJ[RVF
TÍPJODPOTUJUVDJPOBJT OÍPEFTBSNB.FTNPDPOUSBBMFJNÍF 
DPOUJOVBBJOTJTUJSRVFEFWFmDBSDPNPNBSUFMPOBNÍP P
RVFNFTNPEFOUSPEPHMPSJPTP KÈFTUÈBDSJBSBMHVNEFTDPOGPSUP

Cidade de Maputo - 134 anos

1\XVLSXULÀFDÀOHLUDV
- Mexidas nas FDS poderão atingir o SISE

O

Presidente da República
(PR), Filipe Nyusi, procedeu, nesta terça e quarta-feira, uma sensível
mexida governamental, atingido
sectores da Defesa e Segurança.

Na terça-feira, Filipe Nyusi afasUPV "NBEF .JRVJEBEF  EP DBSHP
EF NJOJTUSP EP *OUFSJPS /P EJB
TFHVJOUF  BQØT P FODFSSBNFOUP EP
UFSDFJSP DVSTP DPNQMFNFOUBS EF
GPSNBÎÍP EF TBSHFOUPT  OB &TDPMB EBT 'PSÎBT "SNBEBT (FOFSBM
+PBRVJN $IJQBOEF  OP EJTUSJUP EF
#PBOF QSPWÓODJBEF.BQVUP 'JMJQF
Nyusi exonerou o ministro da DeGFTB/BDJPOBM +BJNF/FUP
"FYPOFSBÎÍPEF+BJNF/FUPWFSJmDBTF IPSBT EFQPJT EF P DIFGF EF
&TUBEP  OB RVBMJEBEF EF DPNBOEBOUFDIFGF EBT 'PSÎBT EF %FGFTB
F 4FHVSBOÎB '%4  UFS TJOBMJ[BEP
RVFBTIJFSBSRVJBTEBEFGFTBTFSJBN
SFFTUSVUVSBEBT EFOUSP EF EJBT 0
SAVANABQVSPVRVFOPQSPDFTTP
EB SFFTUSVUVSBÎÍP EBT DIFmBT EBT
'%4 OÍP FTUÈ DPMPDBEP EF MBEP B
possibilidade do afastamento do
BDUVBMEJSFDUPSEPT4FSWJÎPTEF*OGPSNBÎÍP F 4FHVSBOÎB EP &TUBEP
4*4& +ÞMJP+BOF
"PRVFBQVSÈNPT 'JMJQF/ZVTJIÈ
muito estava desapontado pela aleHBEBEFTPSHBOJ[BÎÍPOBT'%4 RVF
DPOTJTUJB FN TJTUFNÈUJDBT GVHBT EF
JOGPSNBÎÜFT JOEJTDJQMJOBFDPSSVQÎÍP  TPCSFUVEP  OP 5FBUSP 0QFSBDJPOBM/PSUF 50/ 
"MJÈT  OBT TVBT NFTBT SFEPOEBT 
RVFSFÞOFNBmOBnPSEBTSFMBÎÜFT
FYUFSOBT EB "DBEFNJB F EP $IBNB $IBNB .BQJOEV[J $$. 
PT UBO[BOJBOPT TBMJFOUBWBN RVF

Amade Miquidade

BT '%4 PDVQBWBN UFSSJUØSJPT FN
$BCP %FMHBEP  NBT  BMHVN UFNQP
EFQPJT  QFSNJUJBN B TVB SFDVQFSBção pelas forças rebeldes, muitas
WF[FTEFWJEPËGVHBEFJOGPSNBÎÜFT
FDPSSVQÎÍP
0T FTQFDJBMJTUBT EP 3VBOEB F EB
4"%$  RVF DPNCBUFN PT JOTVSHFOUFT FN $BCP %FMHBEP  UFSÍP
JHVBMNFOUFGFJUPEFUBMIBEPTSFMBUØSJPTEBQPTUVSBEBT'%4OPUFSSFOP
&N#PBOF /ZVTJGSJTPVRVFBEFDJTÍPEFNFYJEBTWJTBBDPOTUSVÎÍP
EBT '%4 DPN FYDFMÐODJB QBSB EFGFOEFSBQÈUSJB CFNDPNPPTJOUFSFTTFTOBDJPOBJT

Alegada má relação
1PSÏN FNNFJPTSFTFSWBEPTBSHVNFOUBTFRVFBSFMBÎÍPFOUSF"NBEF
.JRVJEBEF F P DPNBOEBOUFHFSBM
EB 1PMÓDJB  #FSOBSEJOP 3BGBFM  OÍP
FSB EBT NFMIPSFT .JRVJEBEF UFSJB
TJEPDPOUPSOBEPOPQSPDFTTPEBJOEJDBÎÍP EP OPWP EJSFDUPSHFSBM EP
4FSWJÎP /BDJPOBM EF *OWFTUJHBÎÍP
$SJNJOBM 4&3/*$ /FMTPO3FHP

Jaime Neto

&TUB PQFSBÎÍP  RVF DVMNJOPV DPN
B USBOTGFSÐODJB EF 3FHP EP 4*4&
QBSBP4&3/*$ UFSÈTJEPDPPSEFOBEPQPS#FSOBSEJOP3BGBFM TFNP
DPOIFDJNFOUP EF .JRVJEBEF F EF
+ÞMJP +BOF  RVF BOUFT GPSB DPNBOEBOUFHFSBMEBQPMÓDJB
+BJNF /FUP F "NBEF .JRVJEBEF
UPNBSBNQPTTFDPNPNJOJTUSPTEF
%FGFTB /BDJPOBM F *OUFSJPS OP EJB
19 de Janeiro de 2020 e deixam os
TFVTDBSHPTVNBOPFEF[NFTFTEFQPJT
"UÏBPGFDIPEBOPTTBFEJÎÍP 'JMJQF
/ZVTJ BJOEB OÍP UJOIB BOVODJBEP
PTOPNFTEPTTVCTUJUVUPT
1BSB BMÏN EPT TFDUPSFT EB %FGFTB
F 4FHVSBOÎB  /ZVTJ NFYFV  JHVBMNFOUF OBFTUSVUVSBPSHBOJ[BDJPOBM
EB 1SFTJEÐODJB EB 3FQÞCMJDB  SFGSFTDBOEP "EFMBJEF "NVSBOF  EP
DBSHP EF NJOJTUSB OB QSFTJEÐODJB
QBSB"TTVOUPTEB$BTB$JWJM"NVSBOF PDVQB QPTJÎÜFT HPWFSOBNFOUBJT EFTEF PT UFNQPT EF +PBRVJN
$IJTTBOP

Em voz baixa
t

6NB QFSHVOUB TVCWFSTJWB EFDPSSFOUF EP BUBRVF EF OFSWPT
RVFEFUFSNJOPV OVNBBTTFOUBEB BNVEBOÎBEFBSFTEFEPJT
UJUVMBSFT EF ÈSFBT TFOTÓWFJT EB TPCFSBOJB OBDJPOBM TFSÈ RVF
GPSBNEFUFSNJOBOUFTBTBWBMJBÎÜFTEBTCSFDIBTTFDVSJUÈSJBTF
JOmMUSBÎÜFTOBT'%4GFJUBTQPSFTQFDJBMJTUBTEB4"%$FEP
3VBOEBBPQFSBSFNFN$%
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Comunidades de PNG recebem mais apoios

A

través da Agência dos
Estados Unidos para o
Desenvolvimento
Internacional
(USAID),
o governo dos Estados Unidos
aumentou o apoio ao seu programa USAID Resilient Gorongosa,
que irá ajudar as comunidades no
Parque Nacional da Gorongosa
(PNG) e arredores a recuperar-se
e construir resiliência para catástrofes naturais e pressões climáticas.
A USAID estabeleceu uma parceria com o governo moçambicano,
através da Administração Nacional
de Áreas de Conservação (ANAC),
a Fundação Greg Carr e o Projecto
Gorongosa para promover o crescimento económico equitativo, através da protecção das ﬂorestas, água
e vida selvagem para a agricultura,
silvicultura comunitária e desenvolvimento do ecoturismo.
Após décadas de dizimação, devido
a conﬂitos civis, caça furtiva e catástrofes 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.

Esta nova programação, implementada 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 comunitárias, 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 microﬁnanciamento será fornecido aos
agricultores e promoverá meios de
subsistência agrícola sustentáveis,
que ajudarão a tornar as comunidades mais resilientes a futuras catástrofes. 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 sobre Alterações Climáticas da ONU
(COP26), o governo dos EUA tem
o orgulho de anunciar a expansão

da nossa parceria de mais de 13
anos com o Projecto Gorongosa,”
observou o diplomata.
Esta expansão inclui “objectivos
adicionais como programação resiliente a desastres para que as comunidades de Gorongosa sejam mais
capazes de se recuperar e prosperar
após ciclones e outras tensões relacionadas com o clima.”
Desde 2008, a USAID investiu
cerca de USD 50 milhões, que foram combinados com o ﬁnanciamento 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 melhoria dos serviços de educação, saúde
e água, o Projecto Gorongosa restaurou os serviços do ecossistema,
introduziu café, caju e mel produzidos 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, resilientes e inclusivas para as comunidades nas áreas protegidas e nas
suas redondezas são componentes
críticos da assistência mais ampla
do governo dos Estados Unidos em
Moçambique.

3ROLWpFQLFDUHDOL]DMRUQDGDVFLHQWtÀFDV

I

nseridas no âmbito das
celebrações dos 25 anos
da primeira instituição
privada de ensino superior no país, terminam, nesta
sexta-feira, as jornadas científicas estudantis, à escala
nacional, um evento que arrancou no passado dia 8 do
corrente mês.
Sob o lema “Investigando e
inovando para o desenvolvimento sustentável em tempos

de Covid-19”, o evento foi organizado em conjunto pelas unidades 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, totalizando cerca de 70 trabalhos de
pesquisa, que vão contribuir positivamente para o processo de for-

mação proﬁssional dos estudantes.
Intervindo na sessão plenária de
abertura das jornadas cientíﬁcas
estudantis, o reitor da Universidade Politécnica, Narciso Matos,
referiu que a presente edição realiza-se num contexto particularmente 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 resultado da sua pesquisa, acompanhado pelos seus docentes”, apontou
Narciso Matos.
Por sua vez, os mestrandos do Programa de Direito Comercial, do
Instituto Superior de Altos Estudos e Negócios (ISAEN), elegeram
o “Teletrabalho em Moçambique:
Desaﬁos, vantagens, desvantagens para as empresas e para os
trabalhadores” como o primeiro

trabalho a ser apresentado.
“Queremos olhar para os desaﬁos dos trabalhadores e empresas por causa da Covid-19
como uma nova realidade. No
período de transição houve
diﬁculdades, mas a avaliação é
positiva. O teletrabalho é viável 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, “Djindjiritana Quixotes Plásticos”, da
artista plástica, Nália Agostinho, que é uma ponte que liga
Moçambique e Espanha, através da arte.
Trata-se de uma exposição composta 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, “Djindjiritana”.
As obras expressam os Djindjiritana, as crianças, os sonhos, a inocência e as brincadeiras de infância 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-

GL Energy assina
acordo de concessão

A

GL Energy Moçambique 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 Nampula, na região norte. O acordo
foi assinado, em Maputo, pelo
Ministro dos Recursos Minerais 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 segunda e terceira fases irão adicionar
200MW no total, sendo concluídas 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 conclusão da construção. Os termos
do projecto e do acordo de concessão 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 passagem 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 renováveis 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 região.
“A energia e o desenvolvimento andam de mãos dadas e
estamos muito orgulhosos de
fazer a nossa parte no apoio às
comunidades de Nacala. Esta
central garantirá energia conﬁável 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 longo prazo com o país”, frisou.
A nível nacional, a central irá
melhorar o fornecimento de
electricidade, num país onde
aproximadamente 40% da população não tem acesso a uma
fonte conﬁável de electricidade. A empresa também espera
que este investimento apoie o
plano nacional de transformar
a região num centro comercial
viável. Mais de 300 trabalhadores serão empregados durante a
construção.

cançar os seus sonhos e objectivos, 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 mesmos, sem nos deixarmos perder,
tentando agradar a sociedade, e
para que busquemos sempre uma
ligação com a espiritualidade”, referiu 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 realidades 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 Maputo.
A embaixada apoiou a exposição individual, após a
artista participar no festival Gala-gala, em Setembro.
O embaixador espanhol em Moçambique, Alberto Cerezo, disse
que é a primeira vez que a entidade realiza actividade do género
no país.
“A Nália trabalhou no mês de
Agosto naquilo que são as “Quixotas”, para abordar sobre mulheres que lutam pelos seus ideais,
apesar das diﬁculdades”, comentou.
Por seu turno, o secretário de Estado da Cidade de Maputo, Vicente Joaquim, disse na cerimónia
que a abertura da exposição em
tempo de pandemia, com todas
as medidas de prevenção, mostra que a cidade tem vontade de
manter viva a indústria cultural.
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CPG disponibiliza óleo combustível em Moçambique

A

CPG,
licenciada
em Moçambique
como Civitas Logistics Lda e parte
da Civitas Partners Group
(CPG), realizou a primeira
trasfega de óleo combustível com muito baixo teor de
enxofre (VLSFO) em Moçambique. O combustível
foi descarregado na unidade
de armazenamento flutuante da empresa no Porto de
Nacala. A CPG, que recebeu a licença por despacho
ministerial no início deste
ano, tem sido um player activo 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 disponibilizar combustível marítimo, em conformidade com a
IMO 2020. É também mais

um passo no cumprimento do
objectivo central da empresa, que é colocar Moçambique no mapa náutico global,
como um local-chave para o
abastecimento de combustível marítimo (bunkering).
Com o apoio das autoridades moçambicanas, a CPG
pretende desenvolver Nacala
como um centro de abastecimento de combustível marítimo (bunkering), oferecendo todos os principais tipos
de combustíveis marítimos a
preços competitivos e a concorrer com outros portos na
África Meridional e Oriental.
Para o Ministro da Energia
e Recursos Naturais, Max
Tonela, a disponibilidade de
combustíveis marítimos nas
águas territoriais moçambicanas, reclamada internacionalmente, é um marco positivo 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 internacional para o abastecimento
de combustíveis marítimos,
tendo em consideração a posição estratégica ao longo das
principais rotas comerciais.
O Porto de Nacala é um porto natural de águas profundas
e com o ancoradouro localizado 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 embarcações que transitavam pelo
canal de Moçambique não
tinham opções de abastecimento adequadas e ﬁáveis,
um problema que já não
existe, graças à actual oferta de VLSFO e outros tipos

importantes de combustíveis
marítimos.
A CPG tem disponível o
VLSFO para entrega na área
de Nacala, usando o seu navio-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 disponíveis, no porto de Nacala, o
LSMGO (DMA) e HSFO
(RME 180).

Mesquita inaugura
empreendimento
da Zohra Group

O

ministro da Indústria e Comércio,
Carlos Mesquita,
inaugurou,
recentemente, na cidade de
Beira, província de Sofala, o mais novo e moderno
Showroom de venda de
veículos automóveis desta
cidade, pertencente à Zohra Group, representante
do Grupo Ronil, nesta província.
O novo empreendimento
conta com dois pisos em estrutura moderna, composto
por Stand de vendas, representando 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 experiência e conhecimento profundo do mercado, factores que
distinguem a empresa e os
tornam únicos.
Com este feito, a Zohra
Group reaﬁrma o seu compromisso com os empresários, com as empresas e com
o governo de Moçambique,
que consiste em colocar à
sua disposição um conjunto
alargado de soluções e ofertas ajustadas à medida das
suas necessidades, durante
esta crise.
Durante a cerimónia de
inauguração, Mesquita enalteceu o papel catalisador e
activo do grupo de fomentar
e contribuir para o crescimento da economia, mesmo
diante desta crise que tem
assolado o nosso país, em
particular a cidade da Beira, 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 disponibilidade de veículos e
acessórios automóveis de
qualidade.
“Queremos desaﬁar as instituições ﬁnanceiras a desenvolverem condições de acesso ao crédito mais atractivas,
que permitam desenvolver
este sector de actividade e
impulsionar o comércio automóvel neste ponto do país.
Desaﬁamos ainda os agentes
comerciais da área automóvel a aprimorar os serviços
de pós-venda, permitindo que haja uma resposta
efectiva, gerando diferença
e conﬁança junto dos seus
potenciais e clientes”, acrescentou o ministro Mesquita.
Amad Satar, administrador
do ZOHRA Group, aﬁrmou
que esta iniciativa é parte
da estratégia de expansão e
crescimento do grupo, e representa a resposta expressiva da empresa aos desaﬁos
impostos, não somente pela
pandemia da Covid-19, mas
também pela conjuntura
pouco animadora da economia nacional, demonstrando
o compromisso e contributo
com o ecossistema de emprego e empregabilidade,
bem como com a criação de
riqueza e solidez da economia moçambicana.
A ZOHRA Group está presente nas cidades de Pemba,
Tete e agora Beira, promovendo a oferta de um total
de 110 postos directos de
trabalho para jovens moçambicanos.
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Moçambique preparado para vender diamantes

O

governo moçambicano assegurou, quarta-feira, que cumpriu
todos os requisitos
internacionalmente exigidos
para a exportação de diamantes, 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 [internacional] de 2016, onde vinham
todas as recomendações que
tinha de cumprir, e o país cumpriu, na íntegra, todas as recomendações”, disse Castro Elias,
director-executivo da Unidade 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 ﬁnanciamento de guerras ilegítimas.
O referido organismo internacional encontra-se reunido em
Moscovo, para, entre outros
pontos de agenda, decidir sobre

a entrada de Moçambique no
comércio legal de diamantes.
Elias avançou que o país cumpriu as exigências de criação
de uma unidade estatal devidamente equipada, responsável
pelo processo de avaliação e
certiﬁcação da extracção, transporte e exportação; de um conselho responsável pela supervisão, que integra um membro
da sociedade civil; de um entreposto comercial e formação de
pessoal especializado.
O director-executivo da Unidade de Gestão do Processo de
Kimberley disse que a aceitação
de Moçambique no comércio
internacional de diamantes vai
permitir a activação de 40 licenças 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 transacção internacional de diamantes,
prosseguiu, vai resultar na criação de empregos e em acções
de responsabilidade social por
parte das empresas, incluindo a

construção de infra-estruturas
sociais.
Castro Elias frisou que Moçambique 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 Minerais e Energia, Max Tonela.
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DESTINO
TODO O PAÍS

PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt
1.850,00mt
3.500,00mt
1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt
USD 20,00 USD 35,00 USD 60,00

PAÍSES DA SADC USD
USD40,00
40,00 USD
USD75,00
75,00 USD 130,00
RESTO DO MUNDO USD
USD50,00
50,00 USD
USD100,00
100,00 USD
USD 200,00
Assinatura versao
electrónica

1.550,00Mt
USD
25,00
USD 25,00

2.480,00Mt
USD
USD40,00
40,00

4.340,00Mt
USD
USD 75,00
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.

DESTINO
Trimestral

Ordinária

PERÍODO
Semestral

2.000,00mt
USD 0,00

3.850,00mt
USD ,00

Anual
7.300,00mt
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:
Para mais informação contacte:
Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87
86 0135281
4576190

(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz, dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82
867356980
5723175 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
admc@mediacoop.co.mz
Fax, 21 302402 / 21 304265

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

