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Boss dos mercenários que combateram em Cabo Delgado abre o livro
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nas FDS e no Estado moçambica-

no. 

Dyck não se fez de rogado. Vol-

tou a afirmar, publicamente, que 

as tropas moçambicanas não têm 

equipamentos e nem mesmo con-

fiança no que fazem, uma revelação 

claramente a contra-gosto de um 

Estado que, à calada da noite, de-

cidiu “adjudicar” a sua soberania a 

mercenários, transformando uma 

tragédia humanitária em um milio-

nário negócio que também alimen-

tou altas patentes das FDS.

Segundo o mercenário, os insur-

gentes controlam a mata e o gover-

no as vilas, com luta a ser travada 

também ao longo de estradas de 

Cabo Delgado. Mesmo assim, os 

insurgentes conseguiram se movi-

mentar até chegarem a protagoni-

zar ataques violentos em vilas sob 

controlo das tropas moçambicanas.

Militares fugiram de 
Mocímboa
Mas, depois de traçar um quadro 

de sucesso sobre a intervenção da 

DAG, em Cabo Delgado, Lionel 

Dyck foi confrontado sobre o que 

terá, então, falhado, para os insur-

gentes atacarem e ocuparem Mo-

címboa da Praia por duas vezes, 

com a DAG no terreno e, como se 

não bastasse, ocuparem a vila du-

rante aproximadamente um ano.

O que podia ser uma pergunta 

incómoda para o coronel, acabou 

sendo mais uma oportunidade para 

ele voltar a criticar, nos mais vigo-

rosos termos, a gestão, à moçambi-

cana, do conflito de Cabo Delgado.

“Muito simples”, respondeu ele, de 

pronto, quando questionado por 

Borges Nhamirre, o moderador, 

sobre “o que aconteceu lá”, na sede 

de Mocímboa da Praia, quando, a 

27 de Agosto, os insurgentes fize-

ram o golpe final à vila de um dos 

mais estratégicos distritos do nor-

te de Cabo Delgado, a cerca de 70 

quilómetros de Palma, o centro das 

operações de oil&gas, a grande es-

perança da elite predadora conecta-

da ao partido governamental.

Nem mais. De acordo com Lionel 

Dyck, as tropas moçambicanas, que 

estavam na Mocímboa da Praia 

abandonaram a vila em embar-

cações, desaparecendo pelo mar 

adentro, deixando portas escanca-

radas para o inimigo.

Como resultado, quando, ao anoi-

tecer, os helicópteros da DAG 

regressavam à Pemba, depois de 

combater o inimigo, os insurgen-

tes regressavam e se albergavam na 

vila de Mocímboa da Praia, noite 

adentro.

De acordo com o mercenário-mor, 

não teria sido nada difícil contro-

lar a vila de Mocímboa da Praia, se 

houvesse tropas em terra, incluin-

do inteligência para saber o que se 

passa do lado do inimigo.

Insistiu que, para a DAG, capturar 

a vila de Mocímboa da Praia era 

a coisa mais fácil, mas não havia 

como mantê-la, porque a sua em-

presa não tem forças em terra.

“Era muito fácil, muito fácil cap-

turar Mocímboa da Praia, mas era 

preciso protegê-la e não podíamos 

proteger, porque não éramos uma 

força terrestre”, enfatizou.

E para o velho amigo de Maputo, 

a questão é muito simples: tinha de 

haver vontade política para colocar 

homens em terra para ficarem lá e 

combaterem a insurgência.

Sem se referir, directamente, ao de-

sempenho das tropas ruandesas e 

da SADC que, ao que o SAVANA 
noticiou, recentemente, enfrentam 

bolsas de resistência dos insurgen-

tes, Dyck não tem dúvidas de que 

o problema do conflito do norte de 

Moçambique é a liderança. 

“Não existem maus soldados, exis-

tem apenas maus generais”, disse. 

Para o coronel, só uma forte lide-

rança pode olhar para os problemas 

e lidar com elas. O seu argumento 

é de que, sem estratégias governa-

Lionel Dyck e a guerra de Cabo Delgado

O problema é a liderança 
Por Armando Nhantumbo

Numa altura em que persis-
tem focos de resistência 
da insurgência, em Cabo 
Delgado, mesmo com a 

entrada das tropas ruandesas e da 

SADC, Lionel Dyck, o dono da 

empresa de mercenários contrata-

dos no verão de 2019, para com-

bater os “Al-Shabaab”, volta a fa-

zer duras críticas contra Maputo. 

Mesmo sem se referir, concreta-

mente, ao desempenho das tropas 

ruandesas e da SADC, o mercená-

rio-mor afirma que o problema na 

guerra, no norte de Moçambique, 

foi sempre a liderança.

 
É um velho amigo de Maputo. De-

pois de, nos anos 80, ter ajudado a 

Frelimo a capturar uma das prin-

cipais bases da Renamo, a Casa 

Banana, na Gorongosa, o coronel, 

Lionel Dyck, voltou a Moçambi-

que, em finais de 2019.  

Mas, mais de um ano depois, o 

dono da Dyck Advisory Group 

(DAG) saiu contrariado do norte 

do país, deixando uma província 

em chamas. 

Mas, esta semana, o coronel vol-

tou a negar responsabilidades pelas 

derrotas diante dos insurgentes, 

apontando dedo acusador à lide-

rança do país.

O fundador da DAG, como é co-

nhecida a empresa contratada pelo 

governo moçambicano para aju-

dar a combater a guerra de Cabo 

Delgado, quando os insurgentes 

avançavam sobre as Forças de De-

fesa e Segurança (FDS), falava esta 

quarta-feira, numa conferência vir-

tual sobre o combate à insurgência, 

em Moçambique, organizada pela 

defenceWeb, um portal dedicado a 

assuntos de defesa.

Num painel sobre o papel do sector 

de segurança privada e da indústria 

de defesa no combate à insurgên-

cia, moderado pelo pesquisador 

moçambicano, Borges Nhamirre, 

do Centro de Integridade Pública 

(CIP), Lionel Dyck, um dos ora-

dores, começou por lembrar que a 

sua empresa entrou no terreno, em 

Setembro de 2019, com uma for-

ça reduzida, e só sairia por volta de 

Março de 2021 (embora, propria-

mente, em Maio), contrariando, 

mais uma vez, as narrativas algo 

atrapalhadas das autoridades mo-

çambicanas, que nunca admitiram 

a presença de mercenários no Tea-

tro Operacional Norte (TON), da 

mesma forma que nunca assumi-

ram ter perdido a vila de Mocím-

boa da Praia por, aproximadamen-

te, um ano.

Na sua intervenção, Lionel Dyck 

também confirmou que a sua li-

gação, em Moçambique, era com 

a Polícia da República de Moçam-

bique (PRM), o que explica muito 

do protagonismo assumido pelo 

comandante, Bernardino Rafael, na 

guerra de Cabo Delgado, particu-

larmente na era da DAG.

Cerca de seis meses depois de ter 

saído das terras quentes de Cabo 

Delgado, o coronel considera que a 

DAG jogou um papel fundamental 

para conter o avanço da insurgên-

cia, incluindo o bloqueio aos insur-

gentes, para que não chegassem à 

capital provincial, Pemba.

Para tal, a DAG usou helicópte-

ros para perseguir os insurgentes e 

destruir as suas bases. Mas, na sua 

intervenção, Lionel Dyck explicou 

que a DAG não tem forças em 

terra, pretexto para ele atacar, uma 

vez mais, o exército moçambicano 

pelas fragilidades na sua actuação 

terrestre.

Aliás, no entendimento do dono da 

DAG, o avanço da insurgência, em 

Cabo Delgado, não se deveu a fra-

quezas da DAG, mas a problemas 

Mesmo com presença de mercenários, os insurgentes ganharam terreno em Cabo Delgado

Termos e Condições Aplicáveis

Não existem maus soldados, existem apenas maus generais – Lionel Dyck
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A Unidade para a África Oriental (IAEE1) da Prática Global do Sector 
de Energia e da Indústria Extractiva do Banco Mundial (BM) pretende 
recrutar um (1) Especialista Sénior em Energia para integrar a Equipa 

os  esforços do Governo em garantir o abastecimento de energia 
limpa, acessível e sustentável, cujas actividades inerentes ao posto 
pressupõem a realização de trabalhos estratégicos, consultivos e 
operacionais com as seguintes responsabilidades:

Liderar ou coordenar compromissos  do sector da energia 
em Moçambique por parte do Banco Mundial, incluindo trabalhos 
relativos a introdução de reformas sectoriais, produção, transporte e 
distribuição/acesso à energia eléctrica, desenvolvimento de energias 
renováveis, projectos de parceria público-privada (PPP) e assistência 
técnica nos sectores da electricidade e do gás. 

Um aspecto essencial deste posto é a prossecução de um 
diálogo sobre como introduzir reformas no sector da energia com 
vista a viabilizar uma recuperação económica ecológica, resistente 
e inclusiva do impacto económico negativo da pandemia da 
COVID-19. Tal, centrar-se-á na reforma regulamentar e estrutural 
dos serviços públicos, na eliminação de subsídios, na aceleração da 
expansão do acesso em consonância com o ODS7 e com as políticas 
moçambicanas de acesso universal à energia eléctrica, bem como no 
apoio ao programa de trabalho emergente sobre IPP/PPP em energias 
renováveis e na integração regional dos mercados energéticos.

A equipa da Africa Energy é um contribuinte fundamental 
para a estratégia do GBM  que visa “Maximizar o Financiamento 
para o Desenvolvimento (MFD) de modo a ajudar os países a 
maximizar os seus recursos de desenvolvimento, recorrendo ao 

Neste quadro, o Especialista Sénior em Energia deverá procurar 
activamente oportunidades que visam aplicar os princípios de MFD 
no no programa de trabalho e criar uma forte parceria interna do 
GBM com o IFC e a MIGA, assim como uma rede com parceiros 
do sector privado que possam contribuir para a concretização dos 
objectivos de desenvolvimento; entre outras tarefas. 
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO: O candidato seleccionado deve 

Duração do contrato:  quatro (4) anos (renováveis). Local de trabalho: Maputo, Moçambique 

do sector da energia; possuir pelo menos oito (8) anos de experiência 
acumulada no Banco Mundial, noutras instituições e/ou empresas 
internacionais, agências governamentais e/ou empresas de serviços 
públicos do sector da energia com um historial de sucesso comprovado 
em programas e projectos de desenvolvimento relevantes; ter uma 
compreensão comprovada das políticas, tecnologias ou estratégias 
do sector da energia, participação do sector privado, reforma dos 
serviços públicos e desenvolvimento institucional necessário para 
apoiar o desenvolvimento e para o sucesso dos projectos e do 

implementação de projectos de infra-estruturas de energia, incluindo 
a produção, transmissão, distribuição e melhoria do desempenho 
comercial dos serviços públicos; excelentes capacidades de 
comunicação oral e escrita em língua inglesa e portuguesa (domínio 
da língua francês será uma vantagem), capacidade de articular sobre 
questões complexas em termos simples e de dialogar com os clientes 
com base em provas. 
SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS ELECTRÓNICAS: Para a 
descrição completa das funções, critérios de selecção completos e 
competências exigidas para este posto de trabalho, os candidatos 
devem apresentar uma candidatura online no seguinte endereço: 
www.worldbank.org/jobs em “Current Openings” - clicar em 
Apply Today para aceder ao novo Portal de emprego e pesquisar o 
req13776 no campo de pesquisa “Keyword or ReqID”. Serão 
contactados apenas os candidatos pré-seleccionados. Data-limite 
de apresentação de candidaturas: 25 de Novembro de 2021.

O Banco Mundial aposta em promover a diversidade de 
género, raça, nacionalidade, cultura e formação académica. 

Encorajam-se igualmente as candidaturas de pessoas 

Especialista Sénior em Energia

mentais, nada se alcança militar-

mente.

Uma resposta militar, prosseguiu, 

apenas dará, ao governo, tempo e 

espaço para resolver as causas pro-

fundas da insurgência.

Defendeu a necessidade de haver 

regras e disciplina militar, incluin-

do a defesa da dignidade humana, 

em claro distanciamento das de-

núncias da Amnistia Internacional 

(AI) sobre violação de direitos hu-

manos, em Cabo Delgado.

Por diversas vezes, a AI e outras or-

ganizações de pesquisa e a impren-

sa denunciaram o envolvimento 

dos mercenários da DAG na viola-

ção de direitos humanos, na guerra 

de Cabo Delgado. 

Um dos relatos mais horripilantes 

foi quando a AI disse que a popu-

lação de Cabo Delgado estava no 

meio de um fogo cruzado, por um 

lado, projectado pelas FDS e, por 

outro, pelos mercenários da DAG, 

que até lançavam explosivos ru-

dimentares, como botijas, contra 

qualquer indicação de presença 

humana, que identificavam a partir 

do ar, sacrificando, muitas vezes, a 

população civil.

Mas Lionel Dyck voltou a negar 

tudo, afirmando que a DAG segue 

princípios e regras, incluindo os 

procedimentos das Nações Unidas. 

Disse que, por exemplo, os seus 

homens, que viviam em hotéis, em 

Pemba, nunca tocaram em bebida, 

nunca fumaram em público e nun-

ca foram a um bar. 

Aliás, sobre a violação de direitos 

humanos, voltou a afirmar que a 

DAG nunca fez qualquer que fosse 

a investida aérea sem a concordân-

cia de um general moçambicano, 

que sempre integrava a tripulação 

dos helicópteros na posição de ob-

servador.

Vexados internacional-
mente: o preço das nossas 
escolhas 
Não é a primeira vez que Lionel 

Dyck faz duras críticas à gestão do 

conflito de Cabo Delgado. 

Depois de perder o negócio da 

guerra moçambicana, este ano, o 

coronel concedeu uma entrevista à 

BBC, na qual expôs as fragilidades 

de Moçambique, referindo que as 

FDS estão mal equipadas e des-

moralizadas e não têm experiência 

e conhecimentos de combate ao 

terrorismo.

Foi nessa mesma entrevista, con-

cedida a 29 de Março, que Leonel 

Dyck explicou que o bombardea-

mento ao hospital de Mocímboa 

da Praia, por exemplo, aconteceu 

depois da autorização de um dos 

generais moçambicanos integrado 

no TON.

No debate desta semana, sobre o 

papel do sector de segurança priva-

da e da indústria de defesa no com-

bate à insurgência, que contou com 

vários painelistas, Joe van der Walt, 

CEO do Focus Group & Rhula 

Intelligent Solutions, uma empre-

sa com presença em Moçambique, 

também colocou dedo na ferida, 

afirmando que existe uma grande 

questão cultural nos serviços de in-

teligência moçambicanos. 

“Existe uma cultura de dizer aos 

chefes o que eles querem ouvir... A 

imagem de sua inteligência é dis-

torcida”, disse van der Walt.

Remodelações 
As críticas contra a actuação das 

FDS surgem numa altura em que 

o comandante em chefe das FDS 

acaba de remodelar as chefias dos 

Ministérios-chave da Defesa e Se-

gurança. No Ministério da Defesa, 

Jaime Neto deu lugar a Cristóvão 

Chume, enquanto no Ministério 

Interior, Amade Miquidade cedeu 

a pasta para Arsénia Massingue. 

Tanto Chume, como Massingue 

são soluções internas. 

Cristóvão Chume é uma figura 

que, nos últimos tempos, tem tido 

uma rápida progressão. Antes era 

director Nacional de Política de 

Defesa e Segurança do Ministé-

rio, depois foi dirigir a Academia 

Samora Machel e, tempos depois, 

regressa como comandante do 

Exército. Quando as coisas esta-

vam quentes em Cabo Delgado, dá 

a cara e transfere-se para Mueda, 

de onde dirigia as operações. Fa-

zia visitas periódicas a Mocímboa 

da Praia, dias depois da sua recu-

peração pela força combinada de 

Ruanda e de Moçambique. Agora 

regressa ao Ministério para dirigir 

a instituição, em substituição de 

Jaime Neto.

As remodelações governamentais, 

em áreas sensíveis da soberania do 

Estado, surgem depois de especia-

listas de Ruanda e da SADC terem 

feito um raio X sobre as FDS, em 

Cabo Delgado, tendo constatado 

brechas securitárias de informação 

estratégica e infiltrações nas forças 

moçambicanas, o que facilitava o 

avanço da insurgência. 

Aliás, por várias vezes, o SAVANA 

reportou situações surpreendentes 

em que bases das FDS eram assal-

tadas pelos insurgentes, logo depois 

do seu reabastecimento, não só com 

produtos alimentares, como tam-

bém com equipamento de guerra, 

incluindo armamento. Aliás, parte 

do material de guerra dos “Al-Sha-

baab”, como são localmente conhe-

cidos os atacantes que infernizam a 

província de Cabo Delgado, desde 

Outubro de 2017, foram arranca-

das às mãos das FDS, incluindo 

viaturas militares da PRM.

Entretanto, no fecho desta edição, 

Amade Miquidade, um antigo 

operativo do tenebroso Serviço 

Nacional de Segurança Popular 

(SNASP), era nomeado Alto-

-comissário de Moçambique, em 

Ruanda, o que pode ser um prémio 

de consolação.

Cristóvão Chume Jaime Neto
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De acérrima defensora da 
EMATUM, Cristina 
Matavele, antiga direc-
tora-geral da empresa 

atuneira, apresentou-se no Tri-
bunal muito crítica do projecto, 
que se propunha a ser o maior de 
pesca de atum em África, deitan-
do abaixo toda a narrativa triun-
falista do seu antigo boss, Antó-
nio Carlos do Rosário (ACR) 

Em meados de 2015, numa ce-

rimónia pomposa de apresenta-

ção da EMATUM, no recinto 

do porto de Pesca de Maputo, o 

então Presidente do Conselho de 

Administração (PCA) da empre-

sa, disse que a empresa pretendia 

ser a referência internacional no 

sector de pescas e acreditava que 

um empreendimento da dimen-

são da EMATUM tem um con-

dão para criar várias oportunida-

des de negócio tanto montante 

como a jusante.

Passados seis anos, e de acordo 

com depoimentos saídos do jul-

gamento do processo das dívi-

das ocultas, no recinto da B.O., 

de potencial de oportunidades, a 

empresa virou um pesadelo.

Na realidade, a EMATUM não 

foi criada para pescar atum, mas 

para viabilizar o crédito bancário 

da Credit Suisse, branquear USD 

850 milhões e delapidar fundos 

do tesouro público.

Além do crédito da Credit Suisse 

e VTB Rússia, a EMATUM re-

cebeu USD 20 milhões do IGE-

PE, 383.984.500 meticais da Di-

recção Nacional do Tesouro e 40 

milhões do SISE. 

A escritura constitutiva da EMA-

TUM foi assinada num hotel e os 

signatários nem sequer participa-

ram na referida reunião.

Nas contas da empresa consta que 

cada embarcação custou USD 22 

milhões, mas especialistas em 

economia pesqueira disseram ao 

tribunal que o valor máximo de 

Um pesadelo chamado EMATUM

uma embarcação para activida-

des de pesca não vai para além de 

USD 4 milhões.            

Por exemplo, as embarcações da 

PESCAMAR, que são enormes 

e com tecnologia avançada que 

da EMATUM, não custaram 

mais de USD 4 milhões cada. São 

embarcações com sala de proces-

samento de pescado, placas de 

congelação e um porão para con-

servar o pescado.

Os barcos da EMATUM, adqui-

ridos por ACR na Abu Dhabi 

Mar, empresa do grupo Privin-

vest, não tinham nenhum des-

ses serviços e, segundo Cristina 

Matavele, a empresa precisaria de 

adquirir gelo, lubrificantes, aces-

sórios para motores, peças sobres-

salentes, equipamentos oficinais 

para a reparação de barcos e de 

equipamentos para processamen-

to de atum.     

Ademais, o fabricante das embar-

cações da EMATUM não cum-

priu com as recomendações feitas 

por inspectores moçambicanos.

O Instituto Nacional da Marinha 

(INAMAR), responsável pela 

certificação de segurança e na-

vegabilidade das embarcações; o 

Instituto Nacional de Inspecção 

do Pescado (INIP) e a Adminis-

tração Nacional das Pescas, res-

ponsável pelo licenciamento da 

pesca e atribuição de cotas, não 

tinham conhecimento do projec-

to.

A EMATUM deixou uma dívida 

interna de USD 9 milhões com 

diferentes fornecedores nacionais. 

A empresa deixou de funcionar 

em 2016 por falta de dinheiro.

Ao contrário de ACR, que via a 

EMATUM como uma empresa 

rentável, especialistas entendem 

que, tendo em conta o tempo de 

vida das embarcações, que é de 

25 anos, seria praticamente im-

possível recuperar o dinheiro de 

Por Raul Senda 

Quem também manifes-

tou reservas em relação 

ao custo dos barcos, 

estimado em USD 22 

milhões foi Felisberto Manuel, 

antigo Presidente da Comissão 

Executiva da EMATUM e ac-

tual director-geral da PESCA-

MAR.

Disse que na PESCAMAR di-

rigiu o processo de aquisição de 

várias embarcações, parte delas 

muito mais evoluídas que os da 

EMATUM, e o preço de cada 

embarcação nunca superou 

USD 4 milhões.

Explicou que os barcos da 

EMATUM são palangreiros de 

23 metros e os barcos da PES-

CAMAR são arrastões de 32 

metros e levam uma fábrica a 

bordo. Tem uma sala de proces-

samento, placas de congelação 

e um porão para conservar o 

pescado, mas custaram USD 4 

milhões.    

Felisberto Manuel reconhe-

ceu que a folha salarial da 

EMATUM não era compa-

tível com a actividade da em-

presa, entretanto, não teve 

problemas em auferir 400 

mil meticais de salário mensal. 

Ouvido nesta terça-feira, Hermí-

nio Tembe, que à data dos factos 

exercia funções de director-geral da 

EMATUM, transferido do Minis-

tério das Pescas, por orientações do 

então ministro, Agostinho Mon-

dlane, disse que soube de ACR que 

empresa também tinha a compo-

nente de segurança e, por essa via, 

o processo da sua criação não foi 

conduzido de forma incomum. Por 

essa via, frisa, algumas etapas im-

portantes foram sacrificadas, mas 

havia consciência de que as conse-

quências futuras seriam desastrosas.

Tembe aponta como exemplo des-

sas anormalidades o facto de o pro-

jecto de construção de embarcações 

não ter sido submetido à aprovação 

das autoridades competentes, in-

cluindo o Ministério das Pescas. 

Isso fez com que, os barcos, depois 

de chegarem ao país, fossem sub-

metidos ao processo de de adequa-

ção.

Sublinhou ter ouvido de ACR, 

que no lote dos barcos da EMA-

TUM incluíam-se três embar-

cações de guerra denominadas 

Ocean Eagles, mas na prática não 

viu nada que ligasse a empresa à 

componente de defesa e segurança.

Tembe disse ao tribunal que che-

gou à direcção da EMATUM em 

2015 e encontrou uma empresa 

com dificuldades de operar e num 

cenário de falência técnica. De um 

total de cinco barcos operacionais, 

só dois é que se faziam à faina com 

regularidade e outras apresentavam 

avarias constantes e estavam sem-

pre atracados. A estrutura montada 

era para suportar 24 embarcações.

Frisou que de Dezembro de 2014 

a Abril de 2016, a EMATUM 

exportou 240 toneladas de atum, 

tendo arrecadado uma receita de 

500 mil euros. Ao nível domésti-

co, a empresa vendeu 97 toneladas 

de atum e facturou 12 milhões de 

meticais.      

O declarante disse que nunca teve 

a oportunidade de trabalhar com 

o estudo de viabilidade da EMA-

TUM e acredita que o mesmo foi 

concebido apenas para conseguir 

o financiamento bancário, porque 

é impossível, com 24 embarcações, 

pescar e vender atum para pagar 

USD 850 milhões. 

Na EMATUM, Hermínio Tembe 

tinha um salário mensal líquido 

de 313 mil meticais, mas também 

auferia seu ordenado no Ministério 

do Mar, Águas Interiores e Pescas.

Fenómenos adversos 
Os primeiros dois dias da audiên-

cia de julgamento foram marcados 

por alguns fenómenos adversos. Na 

segunda-feira, a sessão começou 

pouco depois das 11 horas, porque 

nenhum advogado da defesa estava 

na sala.

Todos atrasaram. Isálcio Mahanja-

ne, que também chegou depois das 

11 horas, para além dos seus cons-

tituintes a saber: Ndambi Guebuza, 

António Carlos do Rosário, Maria 

Inês Moiane e Elias Moiane, 

foi indicado advogado oficioso 

de todos réus, já que a Lei im-

põe que os réus devem ter um 

defensor em todas as sessões, 

sob pena de se alegar “nulida-

des” do processo.

Outra adversidade foi a queda 

da ré Maria Inês Moiane, que 

desmaiou na tenda reservada 

aos réus e precisou de assistên-

cia médica.

No mesmo dia, o réu Zulficar 

Ali Ahmed apelou ao juiz para 

ser dispensando do julgamento, 

alegando que estava doente. O 

juiz primeiro ignorou o apelo, 

mas, horas depois, dispensou-o 

para se deslocar ao hospital.

A ré Ângela Leão também não 

se faz ao julgamento por estar 

doente. Consta que chegou a 

ser internada numa clínica pri-

vada, mas já regressou às celas 

da Cadeia civil.

Entre segunda e terça-feira, as 

sessões de julgamento foram 

interrompidas por várias vezes 

devido a cortes constantes de 

energia eléctrica nas instalações 

da cadeia de máxima segurança 

da Machava. 

Subfacturações na ordem dos USD 16 milhões
Continua na pág. 6

Apesar do alto custo de aquisição, os barcos da EMATUM não possuíam equipamento adequado para a pesca de atum 

Com um salário de 400 mil, Cristina 
Matavele diz que a sua passagem pela 

Para Felisberto Manuel as 
embarcações da EMATUM não valem 

USD 22 milhões cada
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Membros do partido no 
poder na África do 
Sul, ANC, terão exer-
cido uma grande pres-

são sobre o ministro da Justiça da 

África do Sul, Ronald Lamola, 

para decidir pela extradição do 

antigo ministro das Finanças de 

Moçambique, Manuel Chang, 

para Moçambique e não para os 

EUA, escreve, esta semana, Peter 

Fabricius, consultor do Instituto 

para Estudos de Segurança (ISS, 

na sigla inglesa) da África do Sul, 

numa análise publicada no jornal 

sul-africano, Daily Maverick.

Para Fabricius, a decisão da juíza 

sul-africana, Margaret Victor, do 

Tribunal Superior de Gauteng de 

extraditar Manuel Chang para os 

EUA, provocou ondas de choque 

no governo e no partido no poder 

em Moçambique, Frelimo.

O consultor observa que a coliga-

ção da sociedade civil moçambica-

na, Fórum de Monitoria do Orça-

mento (FMO), que apresentou o 

recurso que resultou na deliberação 

de Victor, acredita que, num julga-

mento nos EUA, Manuel Chang 

será levado a fazer revelações so-

bre a extensão do caso das dívidas 

ocultas.

Perante um tribunal norte-ame-

ricano, prossegue, Chang poderá 

esclarecer o papel de Filipe Nyusi 

em todo o caso, dado que era seu 

colega no então governo, quando 

era ministro da Defesa Nacional e 

coordenador do comando conjunto 

das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS).

Peter Fabricius refere que a decisão 

do ministro da Justiça sul-africano 

pode ser parte do acordo entre Fi-

lipe Nyusi e o seu homólogo sul-

-africano, Cyril Ramaphosa, para 

que Moçambique permitisse a en-

trada da missão militar da SADC 

na luta contra o terrorismo na pro-

víncia de Cabo Delgado.

Fabricius assinala que Maputo co-

meçou por mostrar grande relutân-

cia à entrada de forças estrangeiras 

no combate ao extremismo violen-

to no norte do país. 

“A defesa da pátria não se delega”, 

proclamou várias vezes o presiden-

te moçambicano, seguido em coro 

por quadros importantes da Freli-

mo.

O consultor do ISS recorda que a 

Frelimo, ANC, MPLA, de Angola, 

e Zanu-PF, do Zimbábwe, formam 

o selecto grupo de partidos liberta-

dores da África Austral, e esse pas-

sado comum firmou laços muitos 

fortes.

O ANC faz de tudo para não ser 

visto como tendo virado as costas 

aos seus camaradas de luta na Áfri-

ca Austral, sendo com essa preocu-

pação que travou a decisão inicial 

de Ronald Lamola, de enviar Ma-

nuel Chang para os EUA.

Por outro lado, o partido no poder, 

na África do Sul, não pode envere-

dar por práticas que desrespeitem 

flagrantemente a Constituição e as 

leis sul-africanas, numa altura em 

que a popularidade do partido cai a 

pique, precisamente devido a inú-

meros escândalos de corrupção que 

têm assolado o país.

Peter Fabricius observa que Filipe 

Nyusi pode ter muitas dificuldades 

para entender a aflição de Cyril 

Ramaphosa, de lhe facilitar a extra-

dição de Manuel Chang.

Fiz de tudo para te dar 
Chang 
Se, por um lado, Nyusi não teria 

dificuldades em influenciar a jus-

tiça moçambicana, por outro, Ra-

maphosa opera num país onde o 

judiciário impõe-se pela indepen-

dência. 

“Camarada Presidente [Filipe 

Nyusi], fiz de tudo para te entre-

gar Manuel Chang, mas a justiça 

do meu país não está a permitir”, 

terá dito um advogado a Peter Fa-

bricius, imaginando como deve ter 

sido a conversa entre os dois esta-

distas.

O consultor do ISS considera que 

terá sido com a intenção de tirar 

o peso dos ombros de Ronald La-

mola, que Margaret Victor decidiu 

pela extradição de Manuel Chang 

e não por devolver essa competên-

cia ao ministro da Justiça.

Aliás, enfatiza Peter Fabricius, o 

fundamento do recurso que o es-

critório de advogados que assiste 

a Procuradoria-geral da República 

vai apresentar no Tribunal Supe-

rior de Recurso assenta no argu-

mento segundo o qual a medida de 

extradição de Chang para os EUA 

devia ser tomada pelo ministro da 

Justiça e não por um juiz. 

“Ele [Ronald Lamola] teria no-

vamente aconselhado Ramaphosa 

a enviar Chang para os EUA. E 

Ramaphosa teria, de novo, a últi-

ma palavra. De facto, a juíza não 

ordenou apenas Lamola, ordenou, 

claramente, todo o Governo sul-

-africano a respeitar a sua própria 

Constituição e o Estado de Direi-

to”, enfatiza o texto do Daily Ma-

verick.

A saga à volta de Manuel Chang é 

um grande embaraço para Pretória, 

mas uma vitória para África do Sul.

A decisão da juíza do Tribunal 

Superior de Gauteng mostra que 

o governo sul-africano e o ANC 

sentem-se obrigados a vincular-se 

ao Estado de Direito.

O caso, prossegue Peter Fabricius, 

recorda a decisão da justiça sul-

-africana de mandar deter o antigo 

Presidente do Sudão, Omar al-

-Bashir, em 2015, quando estava no 

território sul-africano, em cumpri-
mento de um mandado internacio-
nal, por crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade, cometidos 
pelo então regime de Cartum em 
Darfour.
Na altura, Bashir conseguiu sair da 
África do Sul, porque o governo de 
Jacob Zuma, na altura chefe de Es-
tado sul-africano, violou a ordem 
judicial.
Mas ficou patente a força da justiça 
sul-africana, ao mandar deter um 
chefe de Estado africano presente 
numa reunião de estadistas do con-
tinente.
A atitude do executivo foi severa-
mente censurada pelos tribunais 
sul-africanos, que na altura vin-
caram a sua postura independente 
em relação ao poder político.
Tanto no caso de Manuel Chang, 
como no de Omar al-Bashir, o 
governo sul-africano foi apanha-
do num dilema entre a defesa dos 
valores constitucionais e a sua so-
lidariedade com os governos sul-
-africanos.
A última opção é obviamente mais 
poderosa, mas com cada vez menos 
peso, nota Peter Fabricius.
Nessa perspectiva, continua, Pretó-
ria fará de tudo para que Manuel 
Chang não entre num avião para 
EUA.
No caso Chang, Cyril Ramaphosa 
tem sobre si o peso de mostrar que 
a África do Sul é Estado de Direi-

to e, com isso, assegurar a atracção 

de investimento para o país, num 

contexto de forte contracção eco-

nómica.

Para a Frelimo e o governo mo-

çambicano pouco interessa o que o 

mundo pensa de si em relação ao 

compromisso com o Estado de Di-

reito, observa Peter Fabricius.

Extradição de Manuel Chang 

Amigos da Frelimo no ANC pressionaram Lamola

crédito. Um declarante disse que 

nem em 100 anos a EMATUM 

se tornaria viável.

Narrativa triunfalista 
Quem abandonou o discurso 

triunfalista e em sede do tribu-

nal reconheceu a realidade negra 

foi Cristina Matavele, antiga di-

rectora-geral e presidente da co-

missão executiva da EMATUM, 

entre Agosto de 2013 até 2016.

Matavele disse que a EMATUM 

era financeiramente mutilada 

e que a sua passagem pela em-

presa atuneira foi um homicídio 

profissional que não foi fácil de 

gerir. No entanto, numa empre-

sa debilitada, Matavele  chegou a 

auferir um salário mensal de 400 

mil meticais, viatura nova, entre 

vários incentivos.

Cristina Matavele, que no passa-

do apelidava os críticos da EMA-

TUM de antipatriotas, porque, no 

seu entender, os custos da empre-

sa estavam dentro das previsões e 

que os prejuízos eram normais, a 
empresa estava a pagar contas, foi 
ao tribunal afirmar que a compa-
nhia começou do fim e não estava 
ainda preparada para materializar 
o seu objecto.
Nessa altura, em 2015, Cristina 
Matavele afirmou que estava en-
tristecida pelo facto de as pessoas 
recorrem a polémicas para diabo-
lizar a EMATUM, mas que acre-
ditava que com o tempo as pes-
soas iriam mudar de mentalidade.
Disse que havia pessimistas que 
diziam que o sonho da EMA-
TUM ia se tornar um pesadelo, 
porém, estavam enganadas por-
que a empresa iria se impor no 
mercado de atum.

Seis anos depois, Matavele dis-

tancia-se da narrativa do passado.

A EMATUM recebeu as pri-

meiras cinco embarcações, sem 

ter um único marinheiro e muito 

menos pessoal qualificado para a 

pesca de atum. 

De acordo com a declarante, 

quando os barcos chegaram a 

Moçambique apresentavam algu-

mas imprecisões, o que obrigou 

o INAMAR a recomendar algu-

mas adequações.

A autonomia das embarcações era 

de 25 dias no mar, mas não per-

maneciam durante esse período 

porque a capacidade de tanques 

de água instaladas era de 10 dias. 

Matavele frisa que todas reco-

mendações da INAMAR foram 

enviadas para ao grupo Privin-

vest, para as correções em em-

barcações, que ainda não tinham 

sido entregues, mas a empresa 

de Iskandar Safa, descrito em 

vários relatórios como o “rei dos 

subornos”, nunca atendeu às re-

clamações e continuou a fabricar 

e fornecer barcos com os mesmos 

defeitos que os anteriores.

Para tal, a direcção da EMA-

TUM foi obrigada a arcar com os 

custos das adequações. 

A Abu Dhabi Mar também en-

viou três arrastões para a captu-

ra da isca de atum, só que nunca 

foram utilizadas por não estarem 

habilitadas para tal. Para mini-

mizar os prejuízos, a EMATUM 

procurou rentabilizar os arrastões, 

no entanto, nenhum operador ou 

parceiro mostrou-se interessado.

Altas dívidas
Frisou que, na análise da estrutu-

ra e funcionamento da empresa, 

constatou-se que a mesma era 

inviável por várias razões, a des-

tacar, desde logo, a dívida que era 

extremamente alta, o tempo de 

amortização que era muito curto, 

com o agravante de que o período 

de graça também era muito curto 

e com taxas de juro extremamen-

te altas.

A declarante explicou também 

que a inviabilidade da EMA-

TUM ainda tem a ver com os 

altos custos de seguros, pois tri-

mestralmente cada barco pagava 

cerca de USD 44 mil. Outros 

custos estão relacionados com 

o preço de atracação, que eram 

USD 258 dólares diários por cada 

barco.

A declarante conta que a Abu 

Dhabi Mar não forneceu todos 

os equipamentos constantes do 

contrato de fornecimento, pelo 

menos até à sua saída.

Matavele disse que a Abu Dhabi 

Mar transferiu USD três milhões 

para o pagamento das despesas de 

funcionamento da empresa.

Mas, também recebeu do Es-

tado, através do IGEPE USD 

20 milhões. Ainda em 2015, a 

EMATUM recebeu da Direcção 

Nacional do Tesouro, o valor de 

383.984.500 meticais, acrescido 

a mais 40 milhões de meticais, 

vindos do Serviço de Informação 

e Segurança de Estado (SISE), 

através da GIPS.

Continuação da pág. 4

Ronald Lamola, ministro da justiça e dos Serviços 
Correcionais da África do Sul

Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de 
Moçambique, preso há quase três anos, na África do Sul 
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Receção dos Participantes

Sessão de Abertura
 Pedro André
António Costa Moura
 Pedro Rebelo de Sousa                                           

 Presidente Joaquim Chissano 

Entrega dos Prémios Quadro de Honra

Homenagem aos vencedores dos Prémios
Maria das Neves Rebelo de Sousa   
Joaquim Chissano
Fundação Fernando Leite Couto – Óbidos

(5 minutos)

Academia como Apoio à Cooperação
Leonardo Simão (Moderador)

João Veloso
João Calvão da Silva
João Samartinho
Lourenço do Rosário
Orlando Quilambo
Rui Pedrosa

(5 minutos)
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Joaquim Tobias Dai (Moderador)

Manuel de Araújo
Samora Moisés Júnior

(5 minutos)

Painel Sociedade, Talento & Empresas
Pedro Rebelo de Sousa (Moderador)

Anabela Chambuca
Emíia Pinto Miquidade
Daniel David
Mia Couto
Pedro Matias
Rui Motty 

(5 minutos)

Encerramento
Adriano Maleiane**   
Rui Moreira de Carvalho
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15h00

15h15
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Pausa
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Pausa
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Pausa
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** A confirmar
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Maputo Beira Nampula 

Preço Variação 
percentual Preço Variação 

percentual Preço Variação 
percentual 

Farinha de milho (kg) 45,00 0 55,00 3 60,00 5,9 
Arroz (kg) 45,93 0 44,02 -1,1 43,55 0,5 

Massa esparguete (700g) 30,25 -0,4 26,20 0,9 33,67 3,9 
Amendoim (copo) 29,25 -5,6 40,00 0 15,00 0 

Coco (unidade) 16,50 23,5 17,25 -3,7 20,42 17,8 
Feijão nhemba (copo) 27,81 17,1 20,00 0,3 5,00 0 

Mandioca (molhe) 45,50 2,5 50,00 0 10,00 0 
Tomate (molhe) 17,50 22,8 10,00 0 13,33 -4,8 
Cebola (10kg) 203,50 -11,5 402,50 -8,5 464,17 -4,6 

Batata-reno (10kg) 379,50 -0,9 452,50 -2,3 562,50 12,5 
Repolho (unidade) 58,90 4,8 40,00 -9,1 26,67 3,9 

Sal (kg) 24,50 0,4 40,00 -1,2 33,33 0 
Açúcar castanho (kg) 71,05 1,6 66,00 0 70,00 0 

Óleo alimentar (5 litros) 593,50 2 534,90 0,1 662,50 -0,8 
Peixe Carapau (kg) 151,50 0,9 162,11 0,8 166,25 0,6 

Frango (1,3 a 1,4 kg) 286,25 0,2 240,28 2,9 272,00 -4,7 
Ovos (dúzia) 103,50 -1,2 100,00 0 102,67 0 
Banana (kg) 49,50 -2,6 35,00 0 37,50 0 

Carvão (molhe) 34,00 0 10 0 10,00 0 

Média da variação 
percentual dos preços 

dos 19 bens 

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

Preços de bens essenciais de consumo
BOLETIM Nº 10 Outubro 2021

Mercados das Cidades de Maputo, Beira e Nampula

Yulla Marques e Jonas Mbiza

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

10-outubro-2021/

Preços médios de Outubro em relação ao mês anterior

O 
desenvolvimento de uma 
agricultura que garanta o 
abastecimento nacional 
continua um grande desa-

fio para o país, facto que levou es-

pecialistas do sector, uma vez mais, 

a apelarem a uma aposta no inves-

timento e a facilidades de acesso ao 

crédito.  

Impulsionar o sector do agronegócio e 

torná-lo sustentável, com o desenvol-

vimento da respectiva cadeia de valor, 

é um dos principais desafios rumo ao 

desenvolvimento do país.  

A agricultura é um dos sectores com 

maior contribuição para a economia 

nacional, mas debate-se com uma série 

de desafios, para que tenha os almeja-

dos resultados. Entretanto, dados do 

Ministério da Agricultura e Desenvol-

vimento Rural (MADER) apontam 

que a agricultura em Moçambique re-

gistou um crescimento notável na cam-

panha agrária 2020/21, ao atingir um 

incremento histórico de 8,2%, superior 

à média (3,1%) assinalada nos últimos 

dez anos.

O director do sector de agronegócios 

do Standard Bank (SB), Miguel Cor-

reia, apontou o fraco financiamento 

à agricultura como um dos principais 

nós de estrangulamento desta activida-

de no país.  

Intervindo esta quarta-feira no “Busi-
ness Breakfast” do SB, que juntou diver-

sos intervenientes do sector do agrone-

gócio, com o tema “um olhar no sector 

de agronegócios”, Correia precisou que 

é preciso olhar para as soluções, partin-

do dos constrangimentos do sector.  

Fez notar que o sector da agricultura 

é um dos menos financiados e é aqui 

onde, no seu entender, os bancos são 

chamados a apresentar soluções ho-

lísticas para os constrangimentos do 

sector e permitir que o mesmo seja 

alavancado e sustentável, a longo prazo.  

As soluções devem ser ajustadas à ca-

deia de valor, avançou.   

Fez notar que a agricultura é hipersen-

sível às taxas de juro, que não são su-

portadas pela maioria.  

Disse que de 2019 a 2020, o SB regis-

tou um crescimento de 6% na sua car-

teira de financiamento ao sector. 

As excessivas taxas de juro, prosseguiu, 

constituem um dos principais cons-

trangimentos no acesso ao crédito por 

parte dos agricultores.  

Para o responsável de agronegócios do 

SB, a questão ultrapassa o banco, por-

que é necessário conjugar formas que 

permitam a redução da taxa de juro. 

Nesse sentido, continuou, é imperativo 

tornar o capital mais barato e acessível 

para os agricultores, através de parce-

rias inteligentes.  

O director-executivo da Novos Hori-

zontes, Craig Nielsen, também consi-

derou que as altas taxas de juro penali-

zam a actividade agrícola, apelando ao 

SB para fazer bom uso dos debates, no 

sentido de reflectir com outras institui-

ções bancárias sobre a criação de me-

lhores condições para o sector agrário.  

Também apelou ao governo para inves-

tir em infra-estruturas de escoamento 

da produção, o que tem sido uma dor 

de cabeça para os compradores e tem 

contribuído para o estabelecimento do 

preço final.  

Disse que o quadro projecta dois paí-

ses: o do sul, que tem melhores condi-

ções, enquanto que o do centro e norte 

têm outras, caracterizadas pela escassez 

de água e devastação da vegetação, que 

pode trazer consequências negativas 

aos ecossistemas e ainda a problemáti-

ca da rede viária.  

 

Fraca adesão ao seguro 
Por sua vez, o director-administrativo 

da seguradora Hollard, Israel Muche-

na, disse que um país como Moçam-

bique, que enfrenta diversas adversi-

dades climáticas, tem que incentivar 

os agricultores a apostarem no seguro 

agrícola.  

Segundo Muchena, cuja seguradora 

opera também no ramo de agricultura, 

a inclusão do seguro agrícola no preço 

da semente está a ser uma experiência 

bem-sucedida para os pequenos agri-

cultores.  

Partilhou alguns aspectos positivos 

desta operação, aplicados no programa 

“Sustenta” e noutros, que permitem que 

os pequenos agricultores tenham acesso 

à semente, em caso de perdas.  

Assumiu que, na realidade moçambi-

cana, o acesso ao seguro ainda é fraco, 

devido à falta de programas ou apoios 

para o efeito.  

Disse que a taxa de cobertura da sua 

instituição ronda os 134 mil pequenos 

agricultores, representando 8,8% da 

população de pequenos agricultores no 

país.  

A directora da Tecnoser, Jane Greb, dis-

se estar optimista que as iniciativas le-

vadas a cabo pelo FNDS e pelo Minis-

tério da Indústria e Comércio (MIC) 

em prol dos pequenos produtores tra-

gam resultados positivos na criação de 

indústrias nacionais de processamento.  

Uma das preocupações de Greb é que 

a agricultura ligada ao agronegócio está 

focada na exportação, enquanto ain-

da não se desenvolveu uma suficiente 

potência para a produção de produtos 

alimentares para o consumo doméstico.  

Apontou que é preciso equili-

brar este binómio e saudou as ini-

ciativas em curso para o efeito.  

A falta de acesso a fundos de maneio 

é também um dos grandes problemas 

para o desenvolvimento da pequena 

indústria, pois impõe dificuldades na 

aquisição de matéria-prima junto dos 

produtores.  

Apelou à banca para que crie condições 

de linhas de crédito subsidiadas para 

alavancar esta indústria nacional de 

agronegócio.  

Os doadores, precisou, podem ser um 

parceiro viável nesta acção, pois dis-

põem de linhas de financiamento es-

peciais  focadas na criação de mercados 

para servir a produção, quer por parte 

dos pequenos produtores como para as 

PME. 

A colocação dos produtos nacionais 

em supermercados constitui uma das 

grandes preocupações dos pequenos 

agricultores.  

O presidente da Comissão Executiva 

do SB, William Roux, lançou o desafio 

de se estudar a possibilidade de colo-

cação da produção nacional em detri-

mento de produtos importados nos 

supermercados nacionais. Assinalou 

que os agricultores nacionais produzem 

muitos legumes, mas, paradoxalmente, 

o mercado vive de importações, facto 

que coloca em causa o trabalho desen-

volvido pelo agricultor nacional.

Standard Bank: 

Agronegócio precisa de uma revolução

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

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

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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

86 5723175

86 4576190

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

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

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

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

A partir de 20 de Abril de 2021
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Soluções para mitigar sinistralidades rodoviárias

Condutores queixam-se de exclusão

SOCIEDADE

O 
presidente da Associação 
Moçambicana dos Moto-
ristas, António Ferro, en-
tende que uma das causas 

que está por detrás da prevalência 
de sinistralidades rodoviárias que 
afligem o país tem que ver com a 
exclusão dos condutores, por par-
te do governo, na busca por solu-
ções mais eficazes deste mal. 

A fonte entende que, por se tra-
tar de um problema que envolve 
os motoristas, o executivo deveria 
privilegiar e ouvir o contributo 
deste grupo, para que se encon-
trem soluções que respondam aos 
desafios existentes nas rodovias. 
No seu entendimento, por várias 
ocasiões, a agremiação notou que 
as suas contribuições foram igno-
radas, o que, no seu entendimento, 
significa a prevalência das causas 
que originam os acidentes. 
Diz notar, com muita estranheza, 
que nas reuniões, conferências e 
reflexões, promovidas pelo execu-
tivo, com objectivo de encontrar 
soluções do problema das sinis-
tralidades rodoviárias, a agremia-
ção não seja convocada. Na sua 
percepção, esta postura não é coe-
rente, porque, sendo os condutores 
os principais visados, estes devem 
ser a prioridade e é deles que virão 
muitas propostas de soluções. 
Acrescenta que essa classe já iden-
tificou os problemas existentes e o 
que deve ser feito para superá-los, 
mas não tem tido abertura para 
propor essas mudanças. 
“A PGR (Procuradoria Geral da 
República) organizou uma pales-
tra, recentemente, sobre acidentes 
de viação, mas a associação não foi 
convidada, sendo que dia e noite 
nós é que vivemos isso e temos 
alguma coisa a dizer, porque sabe-
mos o que acontece. Mas nos ig-
noram” explicou Ferro.
“Uma vez pediram para contri-
buirmos e apresentarmos soluções, 
explicamos muita coisa, mas fomos 
ignorados. Depois dos acidentes, 
colocam pessoas que não perce-
bem do que acontece na estrada a 
investigar e apresentam soluções”, 
que muitas vezes não respondem 
aos desafios existentes, lamentou. 
De acordo com Ferro, as causas 
das sinistralidades rodoviárias que 
se verificam são profundas e exi-
gem mudanças multissectoriais, e 
sem a inclusão dos motoristas es-
sas soluções não serão alcançadas. 
A fonte explica que fora o excesso 
de velocidade e a ultrapassagem 
irregular, que, muitas vezes são 
apontados como causas fulcrais 
dos acidentes de viação, existem 
outros factores que cooperam para 
a prevalência de desastres rodoviá-

rios que ceifam a vida de inúmeros 

moçambicanos. 

Explicou, por exemplo, que uma 

das causas da sinistralidade rodo-

viária prende-se com a deficiente 

fiscalização por parte das autori-

Por Elias Nhaca

dades. segundo constata, as auto-

ridades, ao invés de fazerem o seu 

trabalho, concentram-se em prota-

gonizar “sessões de caça” aos mo-

toristas com o objectivo de iden-

tificar uma irregularidade que seja 

suficiente para tirarem proveito. 

Deste modo, continua, a inspecção 

torna-se inexistente. 

E não só, acrescenta, para além 

de problemas na sinalização, vias 

de acesso, deve haver um trabalho 

árduo entre o motorista do trans-

porte público e semicolectivo e o 

patronato. Fundamenta que esta 

última situação deve, inequivo-

camente, ser resolvida, porque os 

acidentes de grande magnitude 

envolvem, quase sempre, transpor-

tes públicos ou semicolectivos. 

Corrida pelas receitas
Ferro diz haver necessidade de 

uma especial atenção sobre os mo-

toristas destes transportes, porque 

eles se encontram a trabalhar sob 

pressão causada pela necessidade 

de cumprir as receitas.  

“O acidente é provocado pelas vias 

de acesso e stress do motorista. O 

motorista é mandado parar de dois 

em dois quilómetros, e o patrão, 

por outro lado, exige a receita e o 

motorista começa a correr”, refe-

riu. 

“Os patrões não estão preocu-

pados em fazer manutenção das 

suas viaturas, e as multas caem no 

motorista. O carro, quando não 

tem inspecção, a multa cai sobre o 

motorista, lhe é retira a carta, dei-

xa de conduzir, mas, o carro con-

tinua a circular. Vem outra pessoa 

e ocupa o mesmo lugar, porque há 

falta de emprego e o perigo que o 

carro apresenta continua. Então, 

enquanto só se culpar o motorista 

isso não vai se resolver”, disse. 

No seu entendimento, “cada um 

deve assumir a sua responsabilida-

de, o motorista, o peão, a polícia, o 

patronato. Num país com muitos 

acidentes, cada um deve assumir 

a sua responsabilidade. O patrão 

não é responsabilizado, todos que-

remos reduzir a sinistralidade, mas, 

não se pode responsabilizar apenas 

o motorista. Como é que vamos 

acabar com os acidentes?”, ques-

tionou. 

“Já viu as covas que há da Baixa 

da cidade até Magoanine? Ou, 

para os que fazem viagens inter-

provinciais, de Inhambane até 

Zambézia? Há muitas covas, mas 

o governo está lá e nada acontece”, 

constata. 

A fonte refere que algumas zonas 

do país não têm sinalizações. “A 

partir de Inhambane para o norte, 

não há sinais. Mesmo aqui na ci-

dade, há vias sem sinalizações”. 

de sensibilização”
Por outro lado, o Chefe da Edu-

cação no Departamento da Polí-

cia de Trânsito (PT), Rodrigues 

Tchabane, explica que muitas ac-

ções têm sido feitas para incluir 

todos os envolvidos no processo de 

redução e mitigação de sinistrali-

dades rodoviárias. 

Explicou que têm sido desenca-

deadas campanhas de sensibiliza-

ção com vista a impulsionar a edu-

cação rodoviária. 

“Intensificamos as nossas cam-

panhas de sensibilização, nas es-

colas, empresas, igrejas, terminais 

rodoviários, e o objectivo é cons-

ciencializar. O recente acidente na 

Manhiça teve como causa a ultra-

passagem irregular. O condutor 

deve fazer o estudo da via, para ver 

se é possível fazer a ultrapassagem 

com segurança. Queremos inten-

sificar a sensibilização e melhorar 

o comportamento dos conduto-

res”, disse Tchabane. 

Recordou que existem três aspec-

tos que podem propiciar acidentes 

de viação: o homem, o veículo e as 

vias de acesso. 

A fonte referiu que as campanhas 

de sensibilização têm surtido efei-

to positivos, pese embora, consi-

dere a prevalência de condutores 

renitentes à educação rodoviária. 

A fonte enfatizou que a aproxi-

mação da quadra festiva impõe 

muitos desafios e assegurou que a 

PT vai intensificar as campanhas 

educativas e a fiscalização. 

De acordo com a fonte, entre o mês 

de Janeiro até o mês de Setembro, 

foram registados 104 acidentes 

de viação na província de Mapu-

to, contra 89 casos registados em 

igual período do anterior ano. 

A fonte referiu que neste perío-

do foram registadas 128 mortes, 

contra 89 registadas em 2020, no 

intervalo em referência. 

“Vidas perdidas”
Depois do acidente que ceifou 

mais de 30 pessoas, no posto ad-

ministrativo de Maluana, distri-

to da Manhiça, verificou-se mais 

uma tragédia, no mesmo distrito, 

que dizimou uma dezena de pes-

soas. 

O sinistro ocorrido há quase três 

semanas envolveu um transporte 

semicolectivo de passageiros e um 

veículo ligeiro e culminou com a 

morte de 17 pessoas e o ferimento 

de outras quatro, que se encontram 

internadas. Entre as vítimas mor-

tais, contabilizam-se três crianças. 

O acidente ocorreu por volta das 

15h00 daquele sábado, na localida-

de 3 de Fevereiro, distrito de Ma-

nhiça, província de Maputo. 

No local, 15 pessoas perderam a 

vida, e a décima sexta não resistiu 

aos ferimentos, já no Hospital dis-

trital da Manhiça, sendo que, o úl-

timo não sobreviveu quando estava 

a caminho do Hospital Central de 

Maputo. 

A situação voltou a fazer soar os 

alarmes sobre a segurança rodo-

viária, principalmente envolvendo 

os transportes públicos e semico-

lectivos. 

O governador da província de Ma-

puto, Júlio Parruque, dirigiu, dias 

depois, uma sessão extraordinária, 

na Manhiça, que juntou alguns 

membros do executivo a nível da 

província, autoridades religiosas, 

tradicionais e sociedade civil, em 

busca de soluções capazes de mi-

tigar essas ocorrências. 

Na ocasião, Parruque mostrou-se 

agastado com os graves acidentes 

que tem ocorrido na província de 

Maputo e exortou as autoridades a 

serem mais rígidas na fiscalização 

e penalização dos infractores ro-

doviários.  
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A MOZAL tem a honra de convidá-lo(a) a participar na reunião 
pública semestral para as partes interessadas, que irá decorrer 
no próximo dia 23 de Novembro de 2021, terça-feira, pelas 
09h00.

A reunião tem como objectivo colher e dar feedback à 
comunidade e a todo público interessado sobre o 
desempenho da Mozal no que concerne a Higiene, Saúde e 
Segurança no Trabalho, Gestão Ambiental e 
Responsabilidade Social Corporativa.

Para confirmar a sua participação, queira por favor 
contactar-nos, das 07:30 às 17:00, através dos seguintes 
contactos:

•  Telemóvel: +258 843 200 093 ou 843 333 145;

•  Telefone: 21 735 132 ou 21 735 106 ou 21 735 000;

•  E-mail: orlando.fumbanhane@south32.net;    
                  lucas.bande@south32.net.
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Plataforma Coral-Sul a caminho do Rovuma

Horas depois do frenético fogo 

de artifício que marcou a 

inauguração e o baptismo 

da plataforma Coral-Sul 

FLNG nos estaleiros da Samsung 

Heavy Industries, esta segunda-feira, 

três potentes rebocadores oceânicos 

da empresa holandesa ALP Maritime 

Services estão agora à proa do navio-fá-

brica, navegando em direcção à costa de 

Cabo Delgado. Os rebocadores conse-

guem deslocar cada um 309,6 toneladas 

a uma velocidade máxima de 19 nós, 

qualquer coisa como 35,188 Km à hora.

Em Janeiro de 2022, sensivelmente da-

qui a 60 dias, o ”navio 2235” deverá che-

gar à bacia do Rovuma, com paragens 

logísticas na Indonésia e nas Maurícias. 

No estaleiro, e antes do baptismo, tec-

nicamente a plataforma era referenciada 

como ”2235”, na explicação dos técnicos 

moçambicanos que também participa-

ram na construção da plataforma, núme-

ro que corresponde aos navios já produ-

zidos no estaleiro da ilha de Goeje. 

Num bom ano de produção, os estalei-

ros podem produzir até 70 unidades na-

vais. Na plataforma a estabelecer junto à 

costa de Moçambique, nos três anos de 

construção, houve o contributo de 6000 

trabalhadores estabelecidos em quatro 

continentes. A plataforma, uma das qua-

tro feitas até agora em todo o mundo, é 

a primeira desenvolvida para operar em 

águas profundas.

Antes de sair da Coreia do Sul, o corte 

de fitas na inauguração da plataforma es-

teve a cargo do presidente Filipe Nyusi, 

acompanhado pelo seu homólogo sul-

-coreano, Mon Jae-in e respectivas espo-

sas. Como é tradicional na marinha de 

todo o mundo, a embarcação-fábrica foi 

baptizada pela sua madrinha, neste caso, 

a esposa do presidente de Moçambique, 

Isaura Nyusi. Segundo nos foi explicado, 

a componente marinha da plataforma 

insistiu muito na escolha de uma ma-

drinha “para dar sorte ao navio”. O que 

já não é tradição é o partir da garrafa 

de champagne contra o casco do navio. 

A ”MC” da cerimónia de segunda-feira 

disse que haveria uma ”bebida tradicio-

nal coreana”, mas estouros só houve os 

do fogo de artifício.

Outra componente tradicional que não 

faz parte da plataforma. A queima per-

manente de gás extraído, um dos ex-

-libris das plataformas mais antigas. O 

tubo de queima e chama está instalado, 

mas só funcionará em caso de emergên-

cia, conforme explicação de Juan Carlos 

Coral, 57 anos, o engenheiro de petró-

leos colombiano que é o chefe do projec-

to. Especializado em gestão de projectos 

no MIT de Boston, já trabalhou antes na 

Venezuela e no Egipto. 

A Coral-Sul FLNG vai ser ancorada a 

sensivelmente 50 km da costa de Cabo 

Delgado, cerca de 200 km a norte de 

Pemba. Os trabalhadores da infra-es-

trutura serão transportados de helicóp-

tero para a plataforma e os navios que 

movimentarão o gás produzido, farão a 

acostagem junto à plataforma. Trabalha-

rão no navio fábrica, em simultâneo, 270 

trabalhadores. Na viagem para o Rovu-

ma, há três moçambicanos que estarão 

envolvidos nas operações da plataforma 

durante todo o percurso. Francisco Mat-

sinhe é técnico de ”controle de opera-

ções” na sala de comando do navio. Ele 

estagiou dois anos em Inhassoro com a 

Sasol, antes de vir trabalhar para a Eni 

na plataforma.

Cada 28 dias haverá uma rotação de 

pessoal no navio fábrica, que tem dor-

mitórios para 350 pessoas à proa, num 

edifício com oito andares comportando 

sala de jogos, biblioteca, cinema e giná-

sio. A messe e a cozinha são exploradas 

pela empresa francesa CIS com pessoal 

português, como é o caso de Duarte 

Marques, natural de Vila do Conde. A 

ementa, no dia da visita guiada para a 

imprensa, tinha como opções lulas gre-

lhadas, bolas de carne moída (meat balls) 

com sparguetti e peitinhos de frango no 

forno.

A plataforma é imensa. Tem 430 metros 

de comprimento e ocupa uma superfí-

cie de quatro campos de futebol. Mes-

mo junto ao edifício da proa está a torre 

de operações, o local mais nevrálgico da 

plataforma. É neste ponto que entram 

as tubagens subterrâneas e onde o navio 

pode rodar sobre si mesmo em função 

dos ventos e de outras condições meteo-

rológicas.

O primeiro gás deverá jorrar dos seis 

poços perfurados pela multinacional 

italiana SAIPEM, logo no início do se-

gundo semestre de 2022, mas previsões 

optimistas, por parte da operadora italia-

na ENI, poderão antecipar a transforma-

ção do gás extraído a uma profundidade 

que poderá ultrapassar os 4000 metros. 

A comercializacao do LNG (gás natural 

liquefeito) será feita em exclusivo pela 

petrolífera BP durante 20 anos, com a 

possibilidade da extensão do contrato 

por mais de 10 anos.

Entre Janeiro e Junho, a plataforma 

será estabilizada na área de exploração 

por amarração a 20 cabos principais, 

implantados no fundo do mar, a 2000 

metros de profundidade. Dos cálculos 

efectuados, os seis furos estabelecidos 

na área 4 deverão produzir 3,4 milhões 

de toneladas de gás por ano (mtpa). Em 

2022, segundo o ministro da Economia e 

Finanças, Adriano Maleiane, as receitas 

fiscais deverão orçar os USD34 milhões. 

Um ano de produção estabilizada deverá 

colocar a contribuição ao fisco na ordem 

dos USD110 milhões. Os números mais 

espectaculares registar-se-ão nas expor-

tações, o que terá grande impacto na 

formação do PIB e na estabilização da 

moeda nacional.

O Coral-Sul é o mais modesto projecto 

Por Fernando Lima (texto e fotos), na Ilha de Goeje, Coreia do Sul*

Foram necessárias 36 horas, entre aviões e aeroportos 

para se ir de Maputo a Seoul, na Coreia do Sul.

Quando entrei no quarto do que foi um hotel da 

cadeia Ramada Inn, já passavam 20 minutos das 

zero horas de sábado, depois de madrugar à partida em Ma-

puto, quinta-feira.

Não viajava para o exterior há dois anos. Mais dia, menos 

dia, em Novembro de 2019 estive em Nova Iorque a acom-

panhar “o diário de Jean Boustani” em tribunal.

Também uma viagem maratona, mas muito mais agradável. 

Os aeroportos estão uma lástima. A começar por Joanesbur-

go. Grande parte das lojas e restaurantes estão fechados. As 

escadas rolantes, eventualmente para pouparem energia não 

funcionam. A iluminação idem. Os trabalhadores, apossa-

dos de súbito cansaço, ocupam as cadeiras dos passageiros 

que passam de olhar apressado na procura do próximo voo.

Doha, a metrópole do Qatar, não está muito melhor. A feira 

do consumo está em serviços mínimos. Eventualmente pela 

“guerra dos contentores”, o “stock” das lojas abertas é muito 

menor e menos diversificado. Em Seoul, nas partidas, hav-

ia disponível para comer, um balcão da “Starbucks” com 

sandes e café e um ainda mais manhoso quiosque, “Lot-

teries”, com “hamburgers” e batatas fritas passadas em óleo 

requentado. 

Mas vamos às chegadas (à Coreia), onde tudo parecia mais 

sobrenatural.

Se bem me lembro, passei em pelo menos cinco controles 

com aquele pessoal em pijama plastificado branco, com fi-

tas azuis, máscara azul bebé e viseira protectiva. A esmaga-

dora maioria dos jovens funcionários (voluntários, provav-

elmente) não falava inglês. Alguma simpatia e humanidade 

atenuavam o ambiente intimidatório. A cada viajante foi 

distribuído um cartão preso por uma fita à volta do pescoço.

Os organizadores da viagem prepararam uma pasta com 

todos os documentos. Foi óptimo e funcionou quando a 

comunicação entrava em crise. Era só entregar a pasta ver-

melha. Os jovens de pijama branco lá descobriam na pasta 

o documento em falta. A isenção de quarentena de 14 dias, 

à chegada, foi produzida em quintuplicado.

Depois do levantamento das malas, mais dois controles, 

mais duas listas de nomes.

A noite e o frio tornavam o ambiente mais penoso. Fi-

nalmente, um autocarro climatizado. Uma viagem de 90 

minutos para o hotel de quarentena. Um polícia retira os 

cartões aos passageiros e confere os números com a lista. 

O mesmo polícia tem lugar sentado junto à porta do au-

tocarro.

O hotel está totalmente descaracterizado. A recepção é um 

pequeno simulacro militarizado de mais brigadas de pijama 

branco. Sei que é um grande exagero e os jovens agentes de 

saúde pública não merecem a comparação. Mas, nas lon-

gas horas solitárias, no quarto de confinamento, pensei nos 

comboios nazis quando levavam os prisioneiros aos campos 

de concentração.

Mais listas, mais carimbos, desinfecção de malas, pastas e 

mochilas. Mais um teste PCR. Uma ficha de plástico indica 

o número do quarto. Cada um vai sozinho para o seu lo-

cal de confinamento. Não há comida disponível, as paredes 

não têm aquelas réplicas de aguarelas para dar um pouco de 

personalidade ao aposento. Valeu-me a garrafa de água que 

resistiu ao trânsito em Doha, uma caixa com quatro pan-

quecas de fabrico industrial, uma embalagem de jam e uma 

de manteiga. Alguns dos meus companheiros de quaren-

tena, menos avisados, não levaram comida. Não puderam 

entreter o estômago durante a noite.

Uma folha A4 sobre a secretária avisava: proibido abando-

nar o quarto, em caso de violação, um ano de prisão, uma 

multa de 10 milhões de won (USD8.500,00), subsequente 

deportação e proibição de entrada no país durante três a 

cinco anos. Álcool e tabaco interditos nos quartos.

De um aparelho de som no tecto do quarto, uma voz grave 

repisava as sanções a espaços e em várias línguas. Coreano, 

árabe, chinês, japonês, inglês e russo.

As pequenas ilhas de liberdade eram a internet, o whatsapp 

e a televisão. E as janelas que nos davam as vistas da na-

tureza com as cores de Outono. Por uma destas vias se 

ficou a saber que a partida para a ilha de Goeje, onde está 

o “quartel-general” da Samsung, não seria às 07.00H da 

manhã, mas às 19.00H. Do 16º andar via as ambulân-

cias em frente do hotel prontas para levar infectados com 

Covid-19 para outro local pré-definido, provavelmente 

uma unidade sanitária. E os autocarros que chagavam 

sempre com mais passageiros para a quarentena obrig-

atória.

Às 08.00H foi depositado o pequeno-almoço junto à 

porta, num pequeno envelope térmico. As 12.00H veio 

outro envelope correspondente ao almoço. Havia um saco 

plástico cor de laranja berrante para depositar o lixo do 

dia e colocá-lo junto à porta no exterior.

Um panfleto colorido avisava sobre os sintomas de 

nove potenciais distúrbios psicológicos causados pelo 

Covid-19 e o confinamento. Também havia no folheto 

12 sugestões para preservar a saúde mental durante a 

quarentena.

Na noite seguinte, a caminho de Goeje, já liberto do 

pesadelo do Ramada Inn na versão presidiária soft (bran-

da), parámos na auto-estrada para uma primeira refeição 

à nossa escolha.

Nunca me soube tão bem uma enorme tijela de massa 

chao min com caldo de tomate picante.

Notas de um quarentenado

O 
presidente Filipe Nyusi quebrou o seu jejum 

em viagens ao exterior com um voo de mais de 

12.130 quilómetros para a Coreia do Sul, onde 

abriu mais uma etapa no desenvolvimento do 

projecto de exploração de gás natural em Moçambique.

A oposição (sobretudo dentro do seu próprio partido), 

engoliu em seco, depois de ter sugerido hipotéticos re-

ceios na ausência da assembleia anual das Nações Unidas 

em Nova Iorque e, mais recentemente, a não comparên-

cia em Glasgow, na COP26 sobre as mudanças climá-

ticas. O mesmo coro que exultou com uma hipotética 

convocação a Londres, a expensas de uma acção litigiosa 

interposta por um libanês, conhecido nos meandros dos 

negócios de estaleiros navais como “o mestre dos subor-

nos”.

Com problemas sem fim à vista, na Área 1 e 4 na Ba-

cia do Rovuma, o projecto da plataforma flutuante na 

zona de Coral Sul, abre uma parte de esperança para o 

El Dourado dos biliões, com que sonham há quase uma 

década milhões de moçambicanos. Ademais, regionalis-

mos à parte, trata-se de um empreendimento numa das 

províncias mais pobres do país, por sinal a zona de onde 

vem o actual presidente.

Por estes vários motivos, era inevitável a deslocação à 

Coreia do Sul e ao gigante industrial instalado na ilha 

de Goeje, por coincidência, a área de onde é natural o 

presidente anfitrião, Moon Jae-in.

No corte de fitas que libertou a plataforma flutuante 

dos estaleiros da Samsung, Nyusi falou, sobretudo, para 

os investidores do gás, em Cabo Delgado, prometendo 

“tudo fazer para remover o último obstáculo”, até ser 

restaurada “completamente a segurança e tranquilidade”, 

posta em causa pela insurgência jihadista, que grassa na 

província, desde 2017, e que em Abril deste ano levou 

à interrupção do projecto da Área 1, liderado pela To-

talEnergies, e ao adiamento sine die da DFI (Decisão 

Final de Investimento), na área 4, o projecto liderado 

pela Exxon Mobil.

Nyusi frisou que “a paz e segurança” são fundamentais 

para que haja investimentos, lembrando que “há avanços 

assinaláveis” nas acções contra os jihadistas. Uma cres-

cente segurança que “encoraja os investidores da Área 1, 

liderados pela Totalenergies, a equacionarem a retoma 

dos investimentos” em terra, no distrito de Palma.

Sobre as interrogações em relação ao recomeço dos pro-

jectos, Nyusi quis deixar uma nota positiva, referindo 

contactos em curso, com as concessionárias, para definir 

“os momentos certos” para a retoma da construção da 

fábrica de liquefação de gás, na península de Afungi, mas 

sem qualquer alusão a datas.

No final da sua intervenção, uma deu nota diplomáti-

ca apoiando “os recentes desenvolvimentos no diálogo 

inter-coreano” e o papel de Moon Jae-in na normali-

zação político-diplomática entre os dois países da pe-

nínsula coreana. Historicamente, foi com a Coreia do 

Norte que Moçambique teve relações intensas. Milhares 

de moçambicanos receberam treino militar da Coreia 

do Norte, uma parte do armamento do país teve essa 

proveniência e, mais recentemente, mesmo com sanções 

económicas impostas pelas Nações Unidas, relatórios 

internacionais reportaram a presença de barcos de pesca 

norte-coreanos em Maputo e a importação de peças so-

bressalentes para equipamentos militares.

Os tempos são outros. Entre outros desenvolvimentos 

notáveis, a Kogas é parceira do investimento na área 4 

e a Coreia do Sul tem agora uma imponente embaixada 

na zona afluente da Julius Nyerere. A Coreia do Norte 

gere, actualmente, o seu relacionamento com Maputo 

a partir de uma modesta representação diplomática na 

África do Sul.

Nyusi e as Coreias

A 
imagem do pequeno colos-

so de aço branco e laranja, 

deixando o estaleiro de 

Goeje a caminho do Ro-

vuma, restitui aos moçambicanos um 

pouco da sua auto-estima, crispada 

nas polémicas imagens captadas em 

Glasgow, exigindo o fim da explora-

ção do gás em Moçambique.

A questão de fundo é que Moçam-

bique e os moçambicanos terão que 

conviver e saber conviver com ambas 

as realidades nas próximas décadas. 

Moçambique tem uma “facturinha” 

na contabilidade da poluição e das 

emissões de CO2, mas chega tarde 

ao gás e ao carvão. O drama é que 

o aquecimento global, o aumento 

do nível da água do mar, as tais mu-

danças climáticas atingem todos. Os 

grandes e os pequenos poluidores. E 

um discurso “nós também temos di-

reito”, assim mesmo, leva a pouco. 

Independentemente de sermos pouco 

poluidores, as zonas ribeirinhas da 

longa costa moçambicana estão mui-

to expostas aos fenómenos climáticos. 

Não pudemos encolher os ombros ao 

desmatamento assombroso de mangal 

que se faz na zona de Nhangau, em 

Sofala ou em Inhassunge, na Zambé-

zia. Só para citar de memória. E de 

pouco valem as acções de mitigação 

num qualquer dia internacional, com 

o apoio de uma ONG escalada para 

o efeito, para plantar meia dúzia de 

novos arbustos, distribuir camisetes e 

refrescos pelos jovens que foram mo-

bilizados para a “jornada de luta”.

A Vale está de saída e não é por an-

tipatia. Virão eventualmente investi-

dores indianos e chineses com muito 

menos preocupações ambientais, 

como o atestam já os projectos em 

curso. Do carvão às areias pesadas. 

Apesar de a Ncondezi pôr a sua mel-

hor face apostando numa central tér-

mica para Moatize a partir do carvão 

de queima, é duvidoso que o investi-

mento chinês venha em socorro do 

último dos muitos projectos de en-

ergia anunciados para Tete. O presi-

dente chinês, Xi Jinping, não foi à 

COP26, mas esteve em Nova Iorque, 

em Setembro, anunciando o fim do 

financiamento de projectos para cen-

trais energéticas movidas a carvão.

Os protestos dos jovens de Glasgow 

não param a extracção do gás e do 

carvão em Moçambique. Mas influ-

enciam decisores públicos e os bancos 

que alavancam os projectos. Na Grã-

Bretanha há uma acção em curso para 

travar o investimento britânico no 

gás da bacia do Rovuma. O lobby dos 

“Amigos da Terra” ou da “Justiça Am-

biental” não pode ser minimizado ou 

demonizado. O governo do dia tem 

de ter em conta estas organizações 

como parceiras. Como os que lutam 

pelo não pagamento das “dívidas oc-

ultas”. 

Direitos nos assistem, sim, para a ex-

ploração de recursos e criação de mel-

hores condições de desenvolvimento 

com equidade. Mas os nossos gov-

ernantes têm que ser melhores que a 

primeira-ministra de Barbados, Mia 

Mottley, que “incendiou” Glasgow 

com o seu discurso sobre desigual-

dades e hipocrisia à escala global.

Há uma agenda conservacionista e 

ambientalista em curso, mas precisa 

de ser ainda mais profunda. Não ter 

como denominador motivacional 

a máquina calculadora, “porque os 

doadores gostam”, “porque estes 

projectos atraem fundos externos”. 

Não podemos falar da preservação 

da floresta e permitir que as elites 

insaciáveis estabeleçam “buracos” na 

nossa cobertura vegetal, detectáveis 

por investigação de satélite. Não 

podemos fazer só “Crescendo Azul”, 

quando uma parte das licenças dos 

predadores das costas e dos recursos 

marinhos tem licenças a partir de 

dentro. Exactamente como as con-

cessões mineiras, que, depois, vão 

parar nas mãos de exploradores sem 

escrúpulos e muito pouco preocupa-

dos com discursos ambientais. 

As energias renováveis ou as energias 

limpas têm que ser opções de fundo 

para contrapor facturas às facturas da 

poluição. Não podem ser modismos 

apenas. “Small is beautifull” (pequeno 

é bonito). Há uma janela de oportu-

nidade com tempos definidos e des-

graçadamente bem apertados. Mas 

que pode ser utilizada se essa for a 

agenda de fundo.

E de nada vale o agitar de penas das 

avestruzes de bico na areia, clamando 

conspirações internacionais contra a 

pátria amada. Na Coreia, há umas lar-

gas dezenas de engenheiros moçam-

bicanos que, dando no duro desde 

2013, começam a tratar o gás na se-

gunda pessoa do singular. O mesmo 

deveria ter sido feito para a área mili-

tar e securitária. Talvez não houvesse 

Outubro de 2017 ou Março de 2021. 

Talvez a Área 1 e a Área 4 fossem 

mais presente que futuro incerto.

Porque a tal janela de oportunidade 

tem um inexorável tic-tac encrostado 

nas dobradiças.      

da bacia do Rovuma. Na Área 1, a cargo 

da TotalEnergies, a produção anual tem 

uma previsão de 13,1 mtpa e a Área 4, a 

cargo da Exxon Mobil, a produção esti-

mada é de 15,2 mtpa anualmente.

A produção de gás em Moçambique, que 

já vem acontecendo há várias décadas na 

zona de Pande e Temane, em Inhamba-

ne, não é isenta de controvérsia. A orga-

nização ”Justiça Ambiental” defende que 

é  um erro o estabelecimento de novos 

projectos de gás e os seus parceiros in-

ternacionais, “Os Amigos da Terra”, in-

tentaram uma acção em Londres para 

bloquear os financiamentos britânicos ao 

projecto. Porém, o Primeiro-Ministro de 

Moçambique, Carlos Agostinho do Ro-

sário, defendeu na Conferência do Am-

biente COP26, em Glasgow, o direito 

que assiste a Moçambique em explorara 

os seus recursos naturais, nomeadamente 

o gás e o carvão. 

Quando foi lançada a fase decisiva do 

projecto em Junho de 2017, a ENI e os 

seus parceiros calcularam um investi-

mento de USD7000 milhões. O consór-

cio envolvido na zona de Coral Sul e na 

Área 4, tem como investidores, para alem 

da ENI(25%), a Exxon Mobil (25%), A 

CNPC (20%), a Kogas (10%), a Galp 

(10%) e a ENH (10%). 

reúnem com Nyusi  
Depois da inauguração da plataforma, 

Nyusi fez questão em se encontrar com 

os engenheiros moçambicanos que tra-

balham no projecto - para a Eni, a ENH 

e a Technip, uma das três empresas que 

forma o consórcio de construção do na-

vio-fábrica (sendo as outras a Samsung e 

a JGC do Japão).

Há engenheiros que depois da formação 

na UEM, a partir de 2013 fizeram es-

tágios na Sasol, depois na Universidade 

Técnica da Eni e também na Inglaterra.

Nyusi expressou o seu orgulho por ver 

os engenheiros moçambicanos elogiados 

pelas autoridades coreanas, incluindo o 

presidente Moon.

Depois de anotar que viu várias nacio-

nalidades a desempenharem funções 

técnicas no navio, Nyusi espera que um 

dia encontre também moçambicanos a 

trabalharem em plataformas no Senegal 

ou na Tanzânia. ”Aproveitem bem esta 

oportunidade única que tiveram”.

 *Viagem a convite do MIREME 

O gás e as avestruzes

Momentos derradeiros da Coral-Sul FLNG, junto aos estaleiros da Samsung Heavy Industries, em Goeje, Coreia do Sul

Começou a odisseia do navio 2235
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Chovem Amores... em cena
René Girard, antropólogo 

das religiões, contava-nos, 

em 1994, as pérolas do jar-

gão do “politicamente cor-

recto” de então: «Um belo exemplo 

é a substituição, por professoras 

feministas, do termo seminário, 

no tribunal sexista – porque o 

termo provinha de seminário (se-

menteira) que por sua vez vem do 

sémen (semente) - pelo de ovário! 

Pode-se citar também o “código 

sexual” oficialmente adotado pelo 

Antioch College de Ohio, que 

obriga os homens a avisar em voz 

alta a sua parceira de que vão em-

barcar nesta ou naquela manobra 

de amor: “Posso colocar minha 

mão aqui? Posso avançar com os 

meus dedos na sua pélvis e dar-

-lhes um certo movimento rítmi-

co?”. Essas são - adiantava o an-

tropólogo - as novas preciosidades 

ridículas». Em 1994. Desde então 

piorou muito e o “pensamento” 

politicamente correcto tem vindo 

a imbecilizar o mundo.

A última de que tive notícia foi a 

de que um director de um reputado 

festival de teatro em Portugal teria 

rejeitado o espectáculo «Chovem 

Amores na Rua do Matadouro», 

escrito por Mia Couto e Agualusa 

por, apesar de ter gostado muito 

desta versão cénica, “não querer no 

seu festival a confusão de brancos a 

escrever sobre pretos”. Num festival 

na Chavango, e Ermelinda Feitinha 

(a mãe)/ Josefina Massango, dupli-

cada na sua filha/ Helena Tembe.  

Porque regressa Baltazar? Para o 

motivo confesso de matar (lite-

ralmente) os seus três amores de 

outrora, a fim de poder depois 

prosseguir na capital a sua jornada 

vitoriosa sobre o espírito feminino 

sem que se lhe interponham fan-

tasmas e remorsos. Quer limpar o 

passado.

Com o que ele não contava é que 

essas três mulheres estivessem 

transformadas e imunes ao seu ca-

pital de persuasão com que contava 

convencê-las da justeza da sua posi-

ção e intenções e o don Juan vê-se 

batido no seu próprio terreno.

Estamos diante de um anti-don 

Juan divertido e a peça evolui numa 

lógica do inverso que se instala des-

de o início e sabiamente servida por 

um discurso fluente rico, que dá 

textura e fantasia às personagens. 

Bem carpinteirada e levada à cena 

de forma muito eficaz e com bom 

ritmo, a peça confirma que talvez 

Horácio Guiamba seja o melhor ac-

tor da sua geração, e que há matéria-

-prima, técnica e artística para uma 

nova era no teatro moçambicano.

Faça um favor a si mesmo, caro lei-

tor, dirija-se nesta sexta e sábado ao 

CCU, às 18h, e não perca este inte-

ligente convite ao sorriso.

António Cabrita

que na sua última edição abriu e 

fechou, e bem, com dois espectácu-

los de um dos melhores e veteranos 

encenadores portugueses, o Rogério 

de Carvalho, que é negro e que en-

cenava peças escritas por caucasia-

nos, repare-se. É tão estapafúrdio 

que só pode ser um mau pretexto.

É, precisamente, deste excelente es-

pectáculo, estreado na semana pas-

sada no CCU e que se manterá este 

fim-de-semana em cena, de que vos 

falo. E contra a bisonha “clarividên-

cia” do tal programador, a peça já 

tem marcada uma tournée em Por-

tugal para 2022, marcando presença 

em pelo menos doze cidades. Aceite 

imediatamente por todos os outros 

programadores pelo motivo mais 

simples: porque merece.

Esta peça, que conhecêramos do 

livro «O Terrorista Elegante», fora 

escrita pelos dois escritores a con-

vite do grupo Trigo Limpo – Teatro 

ACERT, de Tondela, Portugal. 

Desta vez, é co-produzida pela 

Fundação Fernando Leite Couto e 

pela Universidade Eduardo Mon-

dlane/ Direcção de Cultura/ Eca, 

mobilizou alunos e professores da 

ECA (Escola de Teatro), e talvez 

seja um espectáculo que marque um 

antes e um depois na sinergia de 

entidades em prol das artes de re-

presentação. Esperemos que sim, o 

país está necessitado de uma maior 

regularidade de espectáculos de tea-

tro de qualidade.

A direcção do espectáculo é repar-

tida por Vítor Gonçalves e Clotilde 

Guirrugo, da produção encarrega-

ram-se a Clotilde e o Pablo Ribei-

ro; a Cenografia é de Évaro Abreu, 

os Figurinos de Sara Machado, a 

Sonoplastia coube a Pedro da Sil-

va Pinto, a Luz a Quito Tembo, e 

a Coreografia a Ademar Chauque e 

a música desenhou-a Shigeru Ume-

bayashi. 

Os actores (professores e alunos) 

são igualmente da ECA e já os no-

mearemos.

A peça tem por base uma situação 

bem divertida: Baltazar Fortuna/ 

Horácio Guiamba, um don Juan 

de pacotilha, regressa da capital à 

cidade, Xigovia, onde se perdeu de 

amores e “desgraçou” três belda-

des, Mariana Chubichuba/ Violeta 

Mbilane, Judite Malimali/ Angeli-

Politécnica gradua 560 estudantes

AUniversidade Po-

litécnica, a pri-

meira instituição 

privada de ensino 

superior, no país, realiza, 

este sábado, em Maputo, 

a XXII cerimónia de gra-

duação de 560 estudan-

tes formados em diversas 

áreas do saber fazer.

Trata-se de estudantes das 

áreas de Administração 

Pública, Auditoria, Contabi-

lidade, Fiscalidade e Finanças 

Empresariais, Direito Empre-

sarial, Estratégia e Desenvolvi-

mento de Negócios, Formação 

de Formadores, Gestão e Ad-

ministração em Saúde, Gestão 

Empresarial, Gestão Estraté-

gica de Recursos Humanos, 

Gestão Social e Desenvolvi-

mento Local e Saúde Pública 

e Medicina Tropical.

Fazem, ainda, parte deste gru-

po graduados em Adminis-

tração e Gestão de Empresas, 

Ciências da Educação, Ciên-

cias Jurídicas, Engenharia Ci-

vil, Engenharia Informática e 

de Telecomunicações, Gestão 

Financeira e Bancária, Psi-

cologia, Turismo e Gestão de 

Empresas Turísticas, entre ou-

tros. 

Dentre as três unidades or-

gânicas e estruturantes da 

Universidade Politécnica, o 

Instituto Superior de Ges-

tão, Ciências e Tecnologias 

(ISGCT) vai lançar para o 

mercado de emprego 314 qua-

dros, dos quais 132 são ho-

mens e 182 mulheres.

O Instituto Superior Aberto 

(ISA) contribui para a cerimó-

nia com 144 formandos, dos 

quais 48 homens e 96 mulhe-

res, e o Instituto Superior 

de Altos Estudos e Ne-

gócios (ISAEN) com 102 

profissionais, dos quais 49 

são homens e 53 mulheres.

Está igualmente previsto 

para a cerimómia de ama-

nhã, a presença do minis-

tro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, Daniel 

Nivagara e do clérigo Dom 

Dinis Sengulane.
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A Direcção Provincial de Educação(DPE), Província de Maputo, 
pretende reforçar a segurança dos alunos e das escolas face covid e 
outros vírus. Para o efeito assinou um memorando de entendimento 
com a Associação Xiyandla Xa Tiku.
O memorando visa o apadrinhamento da associação ao Governo da 
Província, concretamente o sector da Educação em encontrar formas 
e tornar as Escolas Mais seguras e livres de Vírus e Bactérias, no 
caso actual pandémico, tornar as escolas locais seguros diante do 
risco de contaminação pela covid-19, até se  atingir nível ZERO.

da Matola, Boane, Marracuene. Posteriormente o projecto será 
replicado de forma  global na província, abarcando  528 escolas  e 
mais tarde o País.
Assinaram  o memorando, Deolinda Alfredo Chaúque Cossa 
(Directora provincial) e Vitorino Edmundo Landa (Director Executivo 
da Associção Xiyandla Xa Tiko).

covid19. O memorando leva à sociedade o projectoEscola Segura, 
Aluno Seguro- ESAS, uma proposta de prevenção nas escolas por meio 
de um produto inovador, Macrofow, endonssado pela Organização 
Mundial da saúde, pelo Ministério da Saúde e pelo INOQ. Esperamos 
apoiar o governo no desenvolvimento da capacidade de prevenção 
conytra covid19 no sector da educação tornando os alunos e escolas 
mais seguros. as escolas e aluno seguros, hoje, são a garantia do 

Vitorino Edmundo Landa (Director 
Executivo da Associção Xiyandla Xa Tiko).
Vitorino Edmundo Landa (Director Executivo da Associção Xiyandla 
Xa Tiko).
Segundo a explicação, o produto microfo..que será usado para 
pulverizar as escolas e o hand sanitizer, quando aplicados levam 
seis horas de tempo em acção, o que poderá facilitar em muito na 
higienização dos alunos. “Uma vez que elas são crianças é importante 
desinfectar ou lavar as mãos, mas nós como sociedade temos que 
ser proactivos. O produto funciona juntamente  com desifectante 
do ar, é um composto. Temos o líquido assim como em gás. Para 
além de desifectar as carteiras e as mãos, vamos desinfectar as 

DPE Maputo e Xiyandla Xa Tiku unidos na proteção de alunos

 A directora provincial de Educação,  Deolinda Alfredo Chaúque 
Cossa Deolinda Alfredo Chaúque Cossa, disse que AXIXATI traz 
um projecto importante. “Esta parceria vem reforçar a capacidade 
que a direcção provincial de educação já criou, sobretudo nos 
recursos humanos. O apoio material enche-nos de alegria na 
esperança de eliminar qualquer foco da covid nas escolas. O que 

alunos). nas 500 escolas falamos de 482 primárias e o restantes 
secundárias e esperamos que a expansão a outras escolas possa 
acontecer e ajudar a criar segurança porque queremos que 

por colocar em causa todas classes de vida dos indivíduos em 
sociedade. Apesar dos avanços nos esforços de encontrar uma 

causando novas ondas de contaminação e propagação estando 
neste momento a enfrentar-se a quarta vaga que ceifa vidas no 
ocidente. Está claro que a PREVENÇÃO continua a ser a melhor 
estratégia de luta contra a COVID-19.
Segundo Vitorino Landa, o  ESAS busca apoiar e capacitar o 
governo com soluções na prevenção contra a COVID-19 no sector 
da educação recorrendo a produtos inovadores de higienização 
e desinfecção de efeito de longa duração, cujo manuseamento 
poderá ser feito de forma autónoma por parte dos colaboradores 
das dezoito escolas primárias e secundárias a serem abrangidas 
nesta fase piloto.

a Direcção Provincial de Educação, mas também com a promoção 
do bem-estar sócio-sanitário nas escolas primárias e secundárias. 
O MEMO estabelece responsabilidades, cujo efectivo desempenho 

a curto prazo, o alcance do nível de contaminação Zero a médio 
prazo; e, a protecção total dos colaboradores nas escolas  a longo 

No âmbito da Plataforma 

de Diálogo para a Re-

solução do Conflito em 

Cabo Delgado, o CDD 

organizou, nesta quarta-feira, 

em Maputo, uma mesa-redon-

da, que juntou representantes de 

instituições-chave na resolução 

do conflito.

Tomaram parte do evento repre-

sentantes do governo moçam-

bicano, União Europeia, Banco 

Mundial, missões diplomáticas 

de Portugal, África do Sul, Sué-

cia, Países Baixos, Reino Unido, 

Confederação Internacional da 

Cruz Vermelha, sector privado 

internacional e organizações da 

sociedade civil. O evento contou 

ainda com a participação do em-

baixador de Portugal, António 

Costa Moura, e do Alto-comis-

sário da África do Sul, Siphiwe 

Nyanda.

Facilitado pelo especialista do 

CDD, Richard Rands, a mesa-

-redonda tinha como objectivo 

aumentar a consciencialização 

sobre a necessidade contínua de 

ampliação do diálogo com as par-

tes interessadas; transmitir con-

clusões do último workshop sobre 

resolução do conflito em Cabo 

Delgado; partilhar perspectivas e 

Mesa-redonda sobre Cabo Delgado

CDD junta personalidades

ideias dos participantes sobre a 

sensibilidade e gestão de conflitos 

e diálogo futuro, bem como pro-

por e discutir as próximas etapas 

para enfrentar desafios imediatos.

No encontro, foi reiterada a ne-

cessidade da criação de um grupo 

centrado na reputação, competên-

cia e um nível elevado de acesso a 

actores regionais ou internacio-

nais “que escutam, envolvem, de-

senvolvem soluções, harmonizam 

recursos, e comunicam com múl-

tiplos actores no sentido de resol-

ver conflitos em Cabo Delgado”.

O grupo será responsável por es-

tabelecer um caminho coerente 

para a resolução do conflito em 

Cabo Delgado, minimizando a 

violência nas comunidades e pro-

movendo uma paz sustentável. 

Para tal, o grupo irá harmonizar 

iniciativas e actividades específi-

cas de actores, promover sensi-

bilidade em relação a conflitos, 

desenvolver e partilhar métodos 

e conceitos estratégicos e aconse-

lhar sobre o investimento estran-

geiro com padrões internacionais. 

A finalidade é ter uma província 

protegida e próspera bem go-

vernada, permitir a retoma do 

desenvolvimento económico es-

tratégico, aumentar a confiança, 

a estabilidade e boa governação e 

evitar a propagação do extremis-

mo violento. 

Richard Rands fez notar que há 

questões sensíveis que têm im-

pacto sério no conflito e reque-

rem envolvimento ao mais alto 

nível. Tais questões passam por 

convencer decisores políticos de 

que apostar exclusivamente em 

soluções militares não irá resol-

ver o problema. “Essa aborda-

gem continua falhando em todo 

o mundo, como se pode notar na 

Somália, República Democrática 

do Congo e Sahel. Na ausência de 

uma estratégia multidimensional 

coerente para fazer face a con-

dutores do extremismo violento, 

o conflito irá, a longo prazo, au-

mentar”. 

Extremismo violento
Na óptica de Rands, a experiência 

global mostra que as operações 

militares, por si só, não resolvem 

o extremismo violento, particu-

larmente quando esse conflito 

tem como causas a privação so-

cioeconómica, a marginalização 

étnica, as desilusões inter-religio-

sas, e influenciado pelo comércio 

ilegal e crime organizado, como é 

o caso de Cabo Delgado. 

Além disso, Richard Rands de-

fende que a dependência exclu-

siva em abordagens militares é 

mais susceptível de exacerbar o 

conflito do que resolvê-lo. “Ope-

rações militares combinadas 

podem desempenhar um papel 

importante no estabelecimento 

das condições para a resolução 

do conflito, especialmente se fo-

rem cuidadosamente planeadas e 

executadas de acordo com uma 

estratégia coerente que inclua o 

diálogo de resolução, apoio hu-

manitário, desenvolvimento e ini-

ciativas e luta contra extremistas 

violentos”, frisou.

Para Rands, definir sucessos e 

condições para a saída de forças 

multinacionais, bem como acções 

para melhorar a actuação das For-

ças de Defesa e Segurança, com 

foco nos direitos humanos, faz 

parte das questões sensíveis com 

impacto no conflito. “É preciso 

definir as condições de recupe-

ração da confiança social para 

permitir a retoma do LNG, como 

condição para a realização dos 

benefícios sociais e dos interesses 

económicos estratégicos vitais”, 

assinalou.
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da maior operadora de televisão digital a nível 
nacional, passam a visualizar os conteúdos e 
programas do canal TV Muniga em exclusivo na 
posição 4, na plataforma ZAP. 

A Muniga TV é um canal nacional, com uma 
programação generalista, que proporciona uma 
diversidade de conteúdos educativos e interativos, 
bem como, informação nacional e internacional, 
entretenimento, reality shows, conteúdos infantis 
e muito mais.. 
A incorporação do canal na plataforma, resulta 
da estratégia de reforço e extensão de conteúdos 
e programas nacionais, visando proporcionar a 
todos os moçambicanos o que de melhor é feito 
no País. 
A presente iniciativa chega numa altura em que 

destaque na vida das famílias moçambicanas, 
assumindo assim a  ZAP, o contínuo  compromisso 
de assegurar uma oferta cada vez maior, melhor 
e mais atenta às necessidades dos seus clientes. 
A ZAP é a maior operadora de distribuição 
de televisão digital por satélite em língua 

estando associada a família moçambicana 
desde 2011, com cobertura a nível nacional e 
internacional.

GOtv Moçambique lança campanha “GOtv festive” 
A GOtv Moçambique lançou, esta semana, a campanha “GOtv 

visa proporcionar aos clientes uma oportunidade de se integrarem ao 
processo de migração digital, experimentando melhores conteúdos 
de entretenimento a preços acessíveis. Nesta quadra festiva, na 

 standard e antena ao preço 

Essencial. A campanha é somente para os novos subscritores.  

“A migração digital é irreversível e ninguém em Moçambique está 

enfrenta e associado à época festiva, decidimos manter a nossa 

Vanuza Cândido, Directora de Marketing, Comunicações e Relações 
Públicas da MultiChoice Moçambique.  

canais nacionais estão na GOtv: STV, TV Miramar, TVM, TV Sucesso, 
Mega TV, Top TV, Strong Live, Media Mais TV e Gloom Channel. 

de: desporto, infantis, músicas, notícias e novelas. Este pacote 
foi criado pensando nas necessidades e demandas das famílias 
moçambicanas. Tem mais conteúdos para crianças, telenovelas para 

Outro atrativo para os clientes: o TL Novelas é, desde o dia 8 de 
Novembro corrente, um canal exclusivo da GOtv (posição 13) e 
DStv (posição 522). Para entreter as famílias moçambicanas foram 
lançadas novas telenovelas: Amores com Trapaça, Lágrimas de 
Amor, A Que Não Me Deixa e Um caminho para o destino. 

Nesta segunda fase da migração digital, tem se registado especulação 
de preços na compra do Kit completo. Por isso, recomenda-se que os 
clientes comprem o produto somente nos revendedores autorizados. 

Baixe o aplicativo MyGOtv, para actualizar a sua subscrição actual 
ou fazer upgrades e desfrutar do melhor conteúdo. 

Anúncio N° 03/2021
Contratação de Prestação de serviços de 

Consultoria   no programa “Igual: Direitos e 
Democracia”

O CESC é uma organização da sociedade civil moçambicana, 

22 de julho de 2009, e que trabalha ao nível nacional para 
facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades 
das Organizações da Sociedade Civil (OSC), com foco 
no nível local, visando melhorar o nível e a qualidade da 
participação do cidadão nos processos de desenvolvimento 
em Moçambique. 

O serviço de consultoria tem como objetivo fazer o Estudo 
de Economia Política (EEP) para as regiões abrangidas pelo 

estudo são a província de Cabo Delgado e Vale de Zambeze 
(Tete, Manica, Sofala e Zambézia).
O estudo será conduzido para informar o Programa “Igual: 

de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), 
que tem duração de 4,5 anos e será implementado nas 
províncias de Cabo Delgado e Vale do Zambeze (Manica, 
Sofala, Tete, Zambézia), para além de ações de advocacia 
de nível nacional.

 Submissão de Propostas
As empresas interessadas e que reúnem os requisitos 
necessários deverão apresentar a sua proposta técnica e 

As propostas devem ser submetidas até as 13 horas o 
dia 10 de Dezembro de 2021 nos escritórios centrais do 
CESC localizados na Av. Julius Nyerere n.º 258, Maputo – 
Moçambique.

adicional, por favor envie um e-mail para: info@cescmoz.
org

TV MUNIGA EM 
EXCLUSIVO NA ZAP
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Cartoon
EDITORIAL
Caso Manuel Chang: 
tudo ganha ou tudo 
perde

As acusações que pesam sobre Manuel Chang são extrema-

mente graves. Não somente do ponto de vista do crime na 

sua componente material em si, mas também em termos 

dos danos económicos e sociais que o crime provocou, para 

além dos problemas reputacionais que ele criou para o país, com 

todas as consequências que daí resultaram.

Ele deve ser severa e exemplarmente responsabilizado pelos crimes 

que pesam sobre si, não só fazendo-lhe sentir o peso das suas acções, 

como emitindo, para os potenciais criminosos de colarinho branco, 

a mensagem clara e inequívoca de que o crime não compensa.

Mas, para que a justiça seja de algum significado e gratificante para 

as vítimas do crime, deve também ser expedita. O prolongado pro-

cesso de disputa de extradição de Chang entre Moçambique e os 

Estados Unidos actua claramente no sentido de pôr em causa este 

princípio, o que, por sua vez, contraria os fins que qualquer sistema 

de administração de justiça se propõe alcançar.

O que está a ser questionado não é o processo em si, mas os ele-

mentos que se encontram vertidos neste mesmo processo, acabando 

por torná-lo mais político que meramente judicial.

Perante a decisão inicial, da parte do governo da África do Sul, de 

extraditar Manuel Chang para Moçambique, surgiu a contestação, 

não do governo dos Estados Unidos, mas de organizações moçam-

bicanas da sociedade civil, no sentido de sugerir que não seria possí-

vel obter melhor justiça em Moçambique, pelo que Manuel Chang 

deveria ser extraditado para os Estados Unidos.

A decisão tomada na semana passada pelo Tribunal de Gauteng 

representa, por isso, uma grande vitória para estas organizações, 

muito embora a intenção do governo moçambicano de recorrer da 

mesma signifique que ainda não é o momento para celebrações.

Há ainda duas etapas possíveis neste processo, podendo, cada uma 

delas, levar meses antes da decisão sobre o destino final de Chang. 

Isso, se a intenção manifestada por Moçambique de recorrer direc-

tamente junto do Tribunal Constitucional da África do Sul (fazen-

do o bypass ao Tribunal Superior de Recurso) não se materializar. 

Dentro de quase um mês passarão três anos desde que Chang foi 

detido na África do Sul. A julgar pelo ritmo das decisões até aqui 

tomadas, não seria demasiado pessimismo considerar a possibilida-

de de o tão esperado julgamento nunca vir a acontecer, seja em Mo-

çambique ou nos Estados Unidos. Essa hipótese, ainda que remota, 

não beneficia a nenhum dos dois países.

Para o benefício da celeridade do processo, e para que todas as par-

tes não saiam a perder, um dos dois lados deve ceder.

A insistência das organizações moçambicanas para que Chang seja 

extraditado para os Estados Unidos funda-se na ideia geral de que a 

justiça moçambicana não oferece garantias de um julgamento justo 

e objectivo, com base no qual se vá extrair toda a verdade. Para 

elas, é importante que Chang diga quem lhe mandou assinar as 

garantias bilionárias e qual era o verdadeiro objectivo. Para que os 

seus fins se materializem, estas organizações estão preparadas a ir 

até ao seu último centavo. Os Estados Unidos, aparentemente sem 

nenhum esforço, só terão que agradecer. 

Nem o julgamento actualmente em curso sobre as dívidas ocultas 

ganhou ainda a credibilidade necessária para convencer estas orga-

nizações de que Moçambique está firmemente comprometido em 

que a justiça seja feita. Há vários outros segmentos da população 

moçambicana que também não acreditam, o que demonstra o nível 

de cepticismo quanto à integridade das instituições públicas a que 

se chegou em Moçambique. 

Será Moçambique a parte que terá de ceder, no entendimento de 

que uma vez concluído o processo nos Estados Unidos, Chang 

pode regressar para enfrentar julgamento na sua terra, já que o con-

trário não é legalmente possível? Quais seriam as consequências 

materiais de tal decisão? Ou será que ambas as partes continuarão 

apostadas no tudo ganha ou tudo perde?

,

Oquinto aniversário da nos-

sa netinha foi oportunida-

de para juntar meia dúzia 

de pessoas adultas e uma 

quarentena de jovens. Tudo decor-

reu na quinta dos avós paternos, ou 

seja, eu e a minha mulher, no Vale 

do Infulene, por questões de aco-

modação logística. Vivo com a mi-

nha mulher numa casa grande que 

abre sobre um corredor de areia que 

vai até o riacho de Mulahuza. Nes-

te espaço, eu tenho uma zona reser-

vada à criação de porcos e coelhos, 

patos e galinhas, enquanto que lá 

para baixo a minha mulher dedica-

-se ao cultivo de hortícolas, desde 

piripiri até cenouras. 

No dia da festa, depois da evocação 

dos nossos antepassados, a Débo-

ra levou as suas comadres a visitar 

os canteiros, enquanto eu levava 

os homens para a zona da criação 

animal. 

É evidente que entre eu e os meus 

compadres tudo decorria no meio 

de uma conversa animada, alimen-

tada pelo cortejo das nossas noras 

ou sobrinhas que nos iam servindo 

daquilo tudo de que fossemos pre-

cisando, porque, como mandam as 

boas normas da tradição africana, 

onde há mulheres e jovens os ho-

mens não precisam de pedir: eles 

estão ali para serem servidos. 

O tom de conversa, entre eu e o 

meu compadre, pai da nossa nora, 

começou a subir desde que ele me 

perguntou se eu gostava de futebol 

ou não. E eu respondi que não. Que 

Ensaio quadrático sobre as sinergias 
endémicas das funduras do Vale do Rift

o meu desporto favorito é a ginás-

tica. Perguntou-me se, em Por-

tugal, eu era adepto do Sporting, 

do Benfica ou do Porto. E eu res-

pondi que ser adepto de um desses 

três clubes era sinal de vulgarida-

de. Perguntou-me qual é a minha 

equipa. Associação Desportiva de 

Tondela, respondi eu. E ele quase 

que me dava uma bofetada. Mas, 

bofetada mesmo, embora verbal, ele 

deu-me quando disse que, em Mo-

çambique, o meu clube não é nem 

o Costa do Sol, nem o Maxaquene, 

nem o Ferroviário e muito menos o 

Desportivo. Perguntou-me qual é. 

E eu disse, sem pestanejar, que sou 

adepto e sócio pagante do Pipeline 

da Maforga. 

Perante o seu espanto, eu serenei-

-o e disse, sem levantar o tom de 

voz, que tudo isso é uma questão 

de fé naquilo em que acreditamos. 

Se acreditas que, como aprendemos 

nas aulas de História de Portugal, a 

Dona Isabel, a Rainha Santa, sur-

preendida pelo seu marido a levar 

pão às escondidas para os pobres, 

disse que o que levava não era pão, 

eram rosas, e o pão, de facto, se 

transformou em rosas; se acreditas 

que Dom Sebastião, rei de Portu-

gal, desapareceu numa batalha no 

Norte de África um dia qualquer 

e há-de aparecer em Lisboa numa 

manhã de nevoeiro e é por isso que 

tem o cognome de  “O Desejado”; 

se não sabes que Samora Machel 

não foi nem poderia ter sido mem-

bro fundador da Frente de Liber-

tação de Moçambique porque, 

quando esta foi fundada, ele ainda 

não tinha saído da Ilha da Inhaca, 

onde trabalhava como enfermeiro; 

se não sabes que o Ngungunhana 

era, acima de tudo, um sanguinário; 

que o Mouzinho de Albuquerque 

foi, acima de tudo, o pioneiro da fi-

losofia de dividir para reinar; que o 

primeiro ministro da Educação em 

Moçambique foi Gideon Ndobe; 

que, embora não se diga, as pri-

meiras lideranças da Frelimo eram 

constituídas por jovens assimilados; 

que, onde se situa a sede provincial 

do partido Frelimo, em Maputo, 

funcionava um prostíbulo que foi 

frequentado por três ou quatro ele-

mentos da liderança; que, no fim de 

contas, a perseguição a que foram 

sujeitos os “improdutivos”, as pros-

titutas, as mães solteiras, os fuma-

dores de soruma, os reaccionários, 

os Testemunhas de Jeová, no fun-

do era uma vingança contra todos 

aqueles que, ou por opção própria 

ou por esquecimento ou por in-

diferença, não se tinham juntado 

à Frelimo nas matas; se não sabes 

que tudo o que nós temos, nós que, 

apesar de tudo, somos uma ponte 

intermédia, um pilar da ponte do 

tédio que vai de uma margem para 

outra, devemo-lo a nós próprios. 

– Compadre – disse eu –, vamos ce-

lebrar o aniversário da nossa neta, 

porque ela é fruto de uma coisa que 

está a desaparecer do dicionário dos 

jovens de hoje em dia: é o amor. 
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Em pleno desvelamento macabro 

da diabolicidade humana do pro-

cesso sul-africano, Desmond Tutu 

aconselhou ao jornalista e filóso-

fo guineense, Filomeno Lopes, a  

não perder  tempo  a ouvir todo 

o decálogo das perversidades hu-

manas, mas a ocupar-se na busca 

de soluções, o que se traduz – her-

meneuticamente – no  dístico  que 

ornamentava  a casa do prelado em 

Cape Town:  How to turn human 
wrongs into human rights?
A fenomenologia dos horrores da 

BO – assim como as eventuais re-

velações de Chang nos EUA – não 

vão nos revelar nada de substancial-

mente novo; “quem mais” e “quan-

tos mais”, não mudarão a essência 

da questão: o desmoronamento do 

Estado em acto e, com ele, os ideais 

de independência, unidade nacio-

nal e integridade territorial que, 

desde a sua génese, ele tinha sim-

bolizado e suposto incarnar.

À força de ouvir quotidianamente 

o que, doravante, se tornou a tele-

novela macabra da nossa sacaniza-

ção por Rosários, Nhanguemeles  

e outros mosacanistas, corremos o 

risco de sombrear na raiva da vin-

gança e da lei taliónica de “olho 

por olho” e assim ficarmos cegos 

ao desafio fundamental com que 

estamos confrontados: desconstruir 

– no sentido derridiano – o chi-

valismo promíscuo e mafioso que 

capturou (Mosca) o Estado, como 

tem feito com coragem e abnega-

ção a sociedade civil. Porém, o de-

safio mais importante e mais difícil 

é recolocar Moçambique nos carris 

dos valores (políticos e morais) da 

sua génese: um país unido, solidário 

e com um direito atento, sobretudo, 

aos mais fracos.

A lotaria da administração da justi-

ça sorteou o juiz Efigénio Baptista 

para arbitrar o dilema existencial 

e a encruzilhada histórica de Mo-

çambique: uma viragem radical ou 

o eclipse de um projecto de Mo-

çambique unido e íntegro, objec-

tivo (telos) sonhado e construído 

com sacrifício e sangue de muitos 

heróis. Se a escolha do juiz resul-

tou do acaso, do destino ou de uma 

predestinação, essa conotação e in-

terpretação dependerá dos credos 

filosófico-teológicos de cada um, 

pois o histórico de ideias, apesar de 

disputas doutrinais milenárias e de 

milhares de páginas escritas sobre o 

assunto, não nos legou uma posição 

unânime e definitiva. Contudo, por 

uma questão de metáfora e da coin-

cidência linguística de significado, 

o nome do meritíssimo escolhido 

se presta a uma retórica reveladora.

Aqueles românticos, que apesar dos 

pesares, aprenderam a amar este 

país e o seu povo, até fazerem dele 

o seu Édipo, esperam – com um 

inconsciente freudiano – que o juiz 

Efigénio seja o Baptista que, mes-

mo que seja  só com a presunção, ou 

água benta, do também  promíscuo 

judiciário, ele escolha e possa, com 

o julgamento em curso, baptizar o 

advento de uma nova era: não de 

uma justiça efémera da vingança 

de Talião, não da lavagem das mãos  

O imperativo da desmosacanização
Por Severino Ngoenha e Carlos Carvalho

poncio-pilatiana  sobre a sorte  e 

sofrimento de milhões de cristos 

inocentes  de que  nosso país é 

constituído,  mas uma justiça cató-

lica – no sentido latino de universa-
lis e fraternitas – valores que cons-

tituíram, sempre, os motes e pilares 

de todas as revoluções liberais ou 

socialistas e também a pedra angu-

lar de  todas as nações  que se cons-

troem e resistem às  metamorfoses  

dos tempos e das circunstâncias.

Terá o direito penal a capacidade 

e a pujança de assumir a tarefa ti-

tânica da reconstrução, que se tor-

nou uma urgência dramática para 

a nossa sobrevivência como país e 

povo? Paul Ricoeur  considera o 

direito penal um escândalo intelec-

tual, na medida em que acrescenta 

um sofrimento ao sofrimento, o 

sofrimento da pena ao sofrimento 

do mal feito a uma outra pessoa ou 

a uma comunidade; Karl Jaspers,  

como resposta aos  crimes da se-

gunda guerra mundial, postulava a 

necessidade de uma justiça que  não 

se limitasse a estabelecer os factos, 

mas comportasse  uma dimensão 

catártica, e Desmond Tutu – contra 

os crimes do apartheid e o  perigo 

da dissolução  violenta da comuni-

dade – sublinhava a necessidade de  

uma  justiça reconstituinte.

A nossa BO não pode jogar o pa-

pel de restauração nem de catarse, 

não pelo escândalo intelectual de 

acrescentar sofrimento aos rosários 

e nhangumeles que estão em proe-

minência, mas porque o próprio 

processo penal em acto é, na ver-

dade, um palco do Game of Thrones, 
onde elefantes, sem o mínimo cui-

dado pelo “capim” do pobre-povo, 

se entregam a actividades nefastas 

e niilistas. Senão, como explicar as 

exorbitantes quantias de dinheiro 

do miserável erário público que se 

continuam a gastar com advogados, 

em nome do falso patriótico repa-

triamento de Chang, sem compro-

misso com a verdade?

O  Game of Thrones – adaptado 

para a televisão por David R.R. 

Martin, e inspirado na história dos 

Stuarts da Inglaterra, até podia ter 

sido retirado da história recente de 

Moçambique, com o mesmo re-

sultado: alianças, traições, complôs 

(…) numa  postura maquiavélica 

da política, onde o príncipe – título 

do livro mais conhecido do filósofo 

Florentino – e não a polis (Aristó-

teles), ou a República (Platão) são 

o centro da política, com todas as 

baixezas da luta pela conquista do 

trono que isso implica (compra de 

votos e subalternidades no interior 

dos próprios partidos, manipulação 

das pertenças étnicas e regionais, 

filiações e direitos herdados) e com 

monarcas a se fazerem rodear por 

ricos cortesãos – chivais, nhangu-

meles, rosários, mas também mi-

nistros, juízes e deputados cujas 

posições dependem, não tanto das 

competências mas  da subalterni-

zação, favores e proximidade com o 

Napoleão do dia. Basta ver o Gui-

ness dos homens (e famílias) mais 

ricos de Moçambique, publicado 

pela revista Forbes, para constatar a 

relação intrínseca entre a potestade 

e a riqueza.

As alianças, traições, complôs, so-

bre o fundo de um maquiavelismo 

de busca nietzschiana de poder, de-

monstra que o julgamento da BO é 

uma guerra de tronos, entre aqueles 

que o perderam, aqueles que te-

mem as consequências de perdê-lo, 

e aqueles que se veem predestina-

dos a conquistá-lo. Como diz o Za-

ratustra de Nietzsche “olhe só esses 
supérfluos!  Eles adquirem riqueza e 
ficam mais pobres.  Eles querem poder 
e, em primeiro lugar, a alavanca do 
poder, muito dinheiro - esses desam-
parados!  Veja-os subir, esses macacos 
ágeis!  Eles sobem uns em cima dos 
outros e assim se empurram pela lama 
e pelo abismo!  Todos querem se apro-
ximar do trono: é loucura deles - como 
se a felicidade estivesse no trono!  Fre-
quentemente, a lama está no trono - e 
frequentemente o trono também está 
na lama.”
Numa recente poesia, muito senti-

da, Jorge Rebelo pergunta-se “Onde 
nos  perdemos?” O direito penal em 

acto na BO pode punir desvios 

invocando as leis e as normas (da 

anormalidade ) em vigor. Mas é 

esse anormal (imbuído no próprio 

judiciário) feito norma que é preci-

so radicalmente modificar. 

Depois da segunda guerra mun-

dial, o tribunal de Nuremberga não 

pôde julgar e condenar todos os 

que simpatizaram e/ou se empati-

zaram com o nacional-socialismo. 

Julgaram-se alguns como exem-

plo, mas o essencial foi a criação 

de alicerces para um novo começo. 

O mesmo aconteceu com o Japão, 

com a França de Vichi ou o pós-

-fascismo na Itália de Mussolini, 

ou o regime de Franco, na Espa-

nha, ou o de Salazar, em Portugal. 

Quando o que está em causa são os 

fundamentos axiológicos do viver 

comum, o direito é um instrumen-

to útil, mas, esse braço do estado do 

direito, precisa de um acto político 

forte, que ele sozinho não pode 

protagonizar. Cada dia que passa 

damo-nos conta da multiplicidade 

daqueles que foram coniventes e 

estiveram implicados – por cum-

plicidade, negligência, superficia-

lidade, cobardia, indiferença, tra-

fulhices – nas dívidas ocultas. Não 

temos como julgar todos, nem BOs 

suficientes para albergá-los a todos. 

Aliás, a normalização das boladas 

ultrapassou, de longe, a nomencla-

tura política e tornou-se no modus 
vivendi de parte da sociedade mo-

çambicana. Como Nuremberga de-

cretou os crimes contra a humani-

dade, a BO pode declarar os crimes 

contra a moçambicanidade mas, 

como aquela, não tem como punir 

judicialmente a transmutação de 

valores que se operou.

 O desafio existencial com que es-

tamos confrontados é a coragem 

política de retirar o poder usurpa-

do pelo principado (como institui-

ção de poder) e restituí-lo à polis, 
à civis através de uma reforma, em 

profundidade, das instituições, da 

distribuição democrática de pode-

res e da redução drástica das prer-

rogativas presidenciais. Não é  uma 

questão de pessoas mas o imperati-

vo ético-político de voltar  à génese 

e ao espírito do direito positivo;  a 

lei-mito fundadora de Roma é o re-

sultado da confluência e acordo en-

tre pessoas de proveniência, crenças 

e raças (é a Concórdia romana de 

Lívio, mas está já presente no pri-

meiro livro da história de Roma, Ab 
urbe condita); a ideia platónica da  

justiça (república) como harmonia 

da alma (pessoa) com a cidade, e 

submetida ao espírito da lei (Mon-

tesquieu) da divisão de poderes 

como optimização da democracia. 

A primeira República Moçambi-

cana teve como primeira preocupa-

ção a Justiça e a redistribuição de 

riqueza pelo povo e isso foi com-

pletamente esquecido no desenro-

lar dos acontecimentos a partir da 

2ª Constituição que regulava a 2ª 

República. Hoje está cristalino que 

importa reescrever a axiologia e a 

Constituição com alguns dos ideais 

da Utopia que nos guiou. Com a 

participação de todas as pessoas, 

temos de discutir com o Povo as 

grandes linhas do que deve ser o 

nosso viver em comum, como deve 

ser a organização do nosso Estado, 

a repartição e limites dos três po-

deres ( Justiça, Legisladores e Exe-

cutivo). Mas devemos ter cuidado 

com o espírito principesco que 

habita muita da nossa classe polí-

tica e não só, porque não podemos 

permitir a contaminação da actual 

podridão que dia a dia nos suga e 

ofende. 

O 
presidente Lula da Silva 

foi leniente ao lidar com os 

envolvidos no escandaloso 

Mensalão, no seu primeiro 

governo. E o sucesso dos programas 

sociais que desenvolveu deveu-se 

ao trabalho de casa feito pelo an-

tecessor, Fernando Henrique Car-

doso (FHC), e não ao seu mérito 

particular. Estes eram os principais 

argumentos de Geraldo Alckmin, 

candidato pelo PSDB, contra Lula, 

do PT, nos debates da campanha, 

dura e agressiva, de 2006.

Alckmin demoniza o Bolsa Famí-

lia e outros programas sociais que 

tiraram milhões de brasileiros da 

miséria porque só se preocupa em 

agradar aos patrões. No governo do 

seu correligionário FHC, a ordem 

foi privatizar sem necessidade e a 

preço de banana. E não fosse a Pro-

curadoria-Geral da República estar 

nas mãos de um aliado, escândalos 

do tipo do Mensalão teriam vindo 

a público. Eis as respostas de Lula 

nos ferozes frente-a-frente com 

Alckmin daquele ano.

Em 2006, uma aliança entre os dois 

soaria tão provável como Trotsky 

aceitar ser vice de Estaline, como 

Lobo Antunes prefaciar um livro 

de Saramago, como fundir Fla e 

Flu num só clube. E, no entanto, 16 

anos depois, um, Alckmin, de saída 

do PSDB, pode ser vice-presidente 

do outro, Lula, ainda a referência 

do PT. “Temos relação de muito 

respeito”, disse o “petista”. “Ele tem 

compromisso com a democracia”, 

respondeu o ainda “tucano”.

Quem foi capaz de um prodígio 

destes? The one and only Jair Bol-

sonaro.

Bolsonaro conseguiu ainda que Mi-

guel Reale Júnior, o autor do texto 

do impeachment de Dilma Rousse-

ff, o alcunhasse de BolsoNero e sus-

pirasse por ela. E que o Movimento 

Brasil Livre, grupo de meninos de 

classe média que organizou as ma-

nifestações pela queda de Dilma e 

a favor da “luta contra a corrupção 

do PT”, agora chame o partido para 

participar dos seus protestos contra 

o atual presidente.

Fez que o colunista conservador 

Reinaldo Azevedo, autor da ex-

pressão “petralhas”, uma mistura 

de “petista” com Irmãos Metralha, 

os bandidos dos livros da Disney, 

convidasse Lula para uma entre-

vista laudatória, e levou o deputado 

Alexandre Frota a admitir votar no 

antigo sindicalista depois de per-

ceber que os métodos da família 

Bolsonaro, que defendia com tanto 

ardor, são pornográficos de mais até 

para os padrões dele.

Um estudo dos psicólogos alemães 

Markus Heinrich e Bernardette 
von Dawans colocou um grupo de 
pessoas sob teste de stress - preci-
savam de falar em público - e um 
outro grupo numa situação cómo-
da. Notou que no primeiro os testa-
dos tenderam a colaborar e confiar 
mais uns com os outros do que no 
segundo. De acordo com pesquisa 
do especialista em conexões sociais 
Brene Brown, da Universidade de 
Houston, a sensação de vulnera-
bilidade é condição central para o 
indivíduo estabelecer relações com 
os outros.
Os dois estudos explicam porque a 
população se une com mais facili-
dade em situação de guerra do que 
de paz. Por que no 11 de Setembro 
de 2001 os nova-iorquinos saíram 
à rua para se apoiarem, indepen-
dentemente de origem, cor, classe 
social. Porque durante a devasta-
ção gerada pelo furacão Harvey de 
2017 tantos texanos mergulharam 
para salvar conterrâneos sem lhes 
perguntar em quem votaram, se 
são ou não a favor do casamento 
homossexual ou da legalização do 
aborto, que religião professam.
O ser humano esquece as diferenças 
e une-se, em nome da sobrevivên-
cia, perante catástrofes como um 
furacão, um atentado, uma guerra. 
Ou um governo Bolsonaro. (dn.pt)
*Jornalista

Catástrofe Bolsonaro
Por João Almeida Moreira*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Alguém anda muito preocupado 

com a questão das portagens que 

vão ganhando forma. Mestre 

pintor não consegue perceber a 

relação entre a subida galopante do custo 

de vida e o número crescente de portagens 

plantadas em locais estratégicos. Mesmo 

assim, conseguiu sorrir quando ouviu que 

Moçambique aumentou o seu capital de 

imagem com a recente autorização para a 

venda diamantes. Ainda assim, percebeu 

que existem outras lógicas que obrigam 

a questionar a que distância conseguirá o 

país posicionar-se consistentemente dos 

“diamantes de sangue”. É que o “merca-

do negro” tem circuitos próprios e formas 

originais de sobrevivência. A esperança 

não está só na boa gestão do negócio dos 

diamantes, mas sobretudo na qualidade 

de democracia. Mestre pintor também 

acompanhou os discursos em torno da 

plataforma flutuante para a extração de 

gás natural. Por isso, encheu-se de alegria. 

Nas condições de Moçambique, tradi-

cionalmente país dependente da ajuda 

externa, ter a maior plataforma flutuante do 

mundo não é só alegria, é ter consciência so-

bre quem são, de facto, os donos deste grande 

negócio de extração de gás natural liquefeito. 

Virou-se para o seu colaborador inspecionan-

do a colocação do cinto de segurança. Cum-

prido este ritual, iniciou então a marcha. Pas-

savam por uma das portagens em construção, 

na estrada “Circular de Maputo”, pelas ban-

das de Chiango, quando o seu colaborador o 

abordou com uma questão: 

— Mas, Mestre, estão a colocar uma porta-

gem aqui porquê? Parece que decidiram pôr 

portagens em todo o lado. E se tivermos um 

cliente que precisa passar por duas portagens? 

— Vamos pagar uma vez e depois apresentar 

o comprovativo em outras portagens, é o que 

dizem. Isso se for num único sentido. Mas já 

sabes como é, temos que esperar para nos cer-

tificarmos que isso é ou vai ser verdade. 

— Mas, Mestre, mesmo assim, as taxas que 

cobram nas portagens que estão a operar são 

muito altas. Pior agora que o custo de vida 

está a sufocar. Por que não cobram taxas ra-

zoavelmente mais baixas para aumentar o flu-

xo e assim manter uma receita muito boa para 

fazerem a dita manutenção da infraestrutura?

— Meu miúdo, o problema é que eles só 

decidem sem ao menos ter por base estudos 

transparentes. Falam de custos de investimen-

to. Todos devíamos saber o valor desse custo. 

Com o tempo, depois de fecharmos esse cus-

to, as taxas deveriam obrigatoriamente baixar, 

para ficarmos somente com os custos de ma-

nutenção e os operacionais, não é? Assim, com 

o tempo o custo de vida baixa pelo alívio das 

taxas nas portagens…

— Mas, Mestre sempre diz que o segredo é a 

alma do negócio. Vão recuperar os custos de 

investimento, não vão anunciar patavina e de-

pois ninguém vai questionar nada. É que, pela 

força do hábito, ninguém vai controlar os ní-

veis de recuperação dos custos de investimen-

to. É uma boa bolada para o futuro. 

— Afinal quando se senta na escola, quando 

se senta nas universidades, não é para ”ver” es-

sas coisas? Se já pagamos os custos de inves-

timento e as taxas cobradas continuam altas 

é porque alguma injustiça está a acontecer. 

É preciso travar isso. Mas, estás a perceber 

meu miúdo, com essas coisas de negócio 

de diamantes no mercado internacional 

as coisas podem vir a melhorar. Depois 

temos essa plataforma gigante que está a 

caminho.

— Mestre sabe que há países que também 

têm essas possibilidades, mas que os níveis 

de pobreza extrema são altos. Para piorar, 

têm uma elite bastante endinheirada, bas-

tante rica, que causa forte admiração entre 

os ricos dos países ricos. Agora, os pobres 

desses países cheios de potencial causam 

admiração entre os pobres dos países ricos.

Só pararam quando chegaram ao destino. 

Já eram esperados pelo dono da casa que os 

censurou pela demora. Reiniciaram os tra-

balhos de pintura mantendo em silêncio a 

esperança por dias melhores, conscientes 

do lugar da democracia na alimentação da 

desejada transparência nos negócios das 

portagens, do gás, dos diamantes… Ele-

vando a qualidade de democracia, criamos 

espaço para colher os melhores benefícios 

da exploração dos recursos naturais de que 

dispomos.

Há esperança

Olhares de Ivone Soares
Email: mivonesoares@gmail.com

Tou pidir
Há dias, viralizou na rede social 

(WhatsApp) uma colagem de duas 

fotos, tiradas de uma transmissão 

da Rádio e Televisão Portuguesa 

(RTP) África, cobrindo a 26ª Conferên-

cia das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (COP 26), que decorreu na 

cidade escocesa de Glasgow. Na primeira 

foto aparece a imagem do chefe de gover-

no de Cabo Verde, com a seguinte legenda: 

“Chefe de governo cabo-verdiano apresen-

ta metas do país na redução da temperatu-

ra do planeta.” Em contraste, na segunda 

imagem, aparece o primeiro-ministro mo-

çambicano, Carlos Agostinho do Rosário, 

com uma legenda em que se lê: “Primeiro-

-ministro de Moçambique apela à ajuda 

para país enfrentar mudanças climáticas.”

A colagem das duas fotos gerou uma onda 

de diversos e variados comentários, sendo 

de destacar a censura ao modus operandi do 

governo face a parceiros de cooperação a 

nível interno e nas deslocações ao exterior. 

Quase todos foram unânimes em lamen-

tar “o espírito pedinte que tem norteado o 

governo da Frelimo”. Na verdade, a partici-

pação de Moçambique na 26ª Conferência 

das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-

máticas (COP 26), faz todo o sentido. Por 

um lado, porque o nosso país tem sido uma 

das principais vítimas de eventos climáti-

cos anómalos, desde as secas cíclicas que 

se verificam no sul do País passando pelas 

cheias que têm fustigado várias províncias, 

até aos ciclones IDAI e Kenneth, que des-

graçaram milhares de famílias no centro 

e norte. Por outro lado, porque, longe dos 

maiores poluidores e causadores das mu-

danças climáticas no mundo, Moçambique 

está há mais de 15 anos a apostar num de-

senvolvimento económico baseado na ex-

tracção de recursos naturais, com destaque 

para minerais. Moçambique, um país ape-

tecível para a extracção do carvão mineral, 

agora indesejado por muitos países, devido 

ao seu efeito nocivo ao meio ambiente, não 

escapou à impiedosa desmatação e delapi-

dação das nossas florestas, autorizada pelos 

dirigentes moçambicanos, que, “fingindo 

demência”, não travaram aquele fenómeno, 

incluindo a saga do gás natural.

Se, por um lado, o nosso país pode se dar ao 

luxo de reivindicar a posição de vítima das 

mudanças climáticas, usando como exem-

plos vivos os ciclones Kenneth e IDAI, por 

outro, o governo da Frelimo não tem poder 

moral de esticar em demasia essas reivindi-

cações. Já me explico.

Com efeito, enquanto os projectos de gran-

de envergadura de exploração de gás natu-

ral do Rovuma não avançam, o nosso país 

já tem um significativo historial de extrac-

ção de recursos naturais que são comprova-

damente causas das mudanças climáticas. 

Para além da extracção do carvão mineral 

em Tete, que, até agora, nenhum estudo 

provou haver algum benefício superior aos 

prejuízos, está o abate indiscriminado das 

nossas florestas nativas um pouco por to-

das as províncias, também sem benefícios 

conhecidos para o país. Os benefícios têm 

ido para os madeireiros e seus associados 

nacionais e estrangeiros.

Quem promoveu esse abate das nossas flo-

restas? Não foi nenhuma potência mundial 

presente na COP 26 em Glasgow. Foram 

os frelimistas sedentos de riqueza à custa 

dos recursos naturais que, segundo a nossa 

Constituição da República, são pertença 

de todo o povo moçambicano. Não foram 

feitos apelos para implantação de indústria 

transformadora, os toros foram sendo ex-

portados e não há relato do que se fez com 

as sobretaxas que eram impostas para todas 

as exportações.

Viajando por terra, continuamos a ver ca-

miões transportando, algumas vezes, ma-

deira serrada e muitas vezes em toros. Será 

o regresso em grande do contrabando da 

madeira em toros? Enfim, retomando o 

meu primeiro parágrafo, aquele naipe de 

fotografias que viralizaram colocaram-nos 

na boca do povo. O povo quer ver um go-

verno que mostra resultados do que faz, em 

cumprimento do seu manifesto, e, lá no 

fim, apresenta o que pretende continuar a 

fazer, contando com as suas próprias for-

ças. Quer um governo que presta contas, 

que apresenta resultados do esforço que 

empreendeu com os recursos disponíveis. 

A ajuda para fazer mais e melhor virá se 

começar por mostrar relatórios claros e os 

coloque à disposição de quem quiser ir ao 

detalhe, lendo ou vendo as obras no ter-

reno. É lamentável sermos ridicularizados, 

não pela ida do primeiro-ministro à COP 

26, para apelar à ajuda da comunidade 

internacional, mas pela presença de Mo-

çambique, apenas para a materialização 

da política do  tou pidir, como o gesto foi 

baptizado.

Eu sugiro uma nova abordagem nestas cir-

cunstâncias. Moçambique não pode ser um 

país de mão estendida. Insisto, mostremos 

o que temos feito, os resultados que temos 

alcançado com esses esforços e só depois 

podemos explicar o que faríamos se tivés-

semos mais recursos.

Em Outubro de 2021, Moçambique foi 

o primeiro país no mundo a receber US$ 

6,4 milhões do Fundo Fiduciário do Banco 

Mundial, pela redução de 1,28 milhões de 

toneladas de emissões reduzidas de carbo-

no, no ano 2018. 

Depois de tantas práticas inaceitáveis, com 

conivência dos dirigentes governamentais, 

o “barulho” que a oposição, a sociedade ci-

vil e os órgãos de comunicação fizeram, eis 

que alguma consciência começa a ser criada 

e iniciam esforços para reduzir as emissões 

de carbono, combatendo o desmatamento 

e a degradação florestal. Se todas as cha-

madas de atenção e sugestões que fazemos 

fossem consideradas, imaginemos onde 

este país estaria!

Mas muitas vezes não nos ouvem, o que é 

mau, daí estarmos na cauda de vários ín-

dices, dado o falhanço do projecto da cin-

quentenária Frelimo. É mesmo uma pena 

que dentro de portas passem a vida a incli-

nar a cabeça para os desmandos que alguns 

dos seus camaradas fazem ao promover o 

saque dos recursos naturais, e lá fora de 

portas queiram se fazer passar por vítimas 

imaculadas.

*Comunicóloga, Escritora, Política
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APOIO

Receção dos Participantes

Sessão de Abertura
 Pedro André
António Costa Moura
 Pedro Rebelo de Sousa                                           

 Presidente Joaquim Chissano 

Entrega dos Prémios Quadro de Honra

Homenagem aos vencedores dos Prémios
Maria das Neves Rebelo de Sousa   
Joaquim Chissano
Fundação Fernando Leite Couto – Óbidos

(5 minutos)

Academia como Apoio à Cooperação
Leonardo Simão (Moderador)

João Veloso
João Calvão da Silva
João Samartinho
Lourenço do Rosário
Orlando Quilambo
Rui Pedrosa

(5 minutos)

Apresentação Livro “Dilema das Alianças”*
Joaquim Tobias Dai (Moderador)

Manuel de Araújo
Samora Moisés Júnior

(5 minutos)

Painel Sociedade, Talento & Empresas
Pedro Rebelo de Sousa (Moderador)

Anabela Chambuca
Emíia Pinto Miquidade
Daniel David
Mia Couto
Pedro Matias
Rui Motty 

(5 minutos)

Encerramento
Adriano Maleiane**   
Rui Moreira de Carvalho

PROGRAMA

14h00

14h15

14h45 

15h00

15h15

Pausa

15h35

Pausa

16h35

Pausa

17h10

Pausa

18h40

* A receita da venda dos livros reverte para a FUNDASO (Fundação SOICO)
** A confirmar

30 NOVEMBRO 2021
Montebelo Indy Maputo Congress Hotel
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Presidente I. P. Leiria

Presidente Joaquim 
Chissano
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João Calvão da Silva
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Universidade Coimbra

Leonardo Simão
Director Executivo 

Fundação Joaquim 
Chissano

Orlando Quilambo
Reitor Universidade Edu-
ardo Mondlane

Rui Motty
Optocentro

Daniel David
PCA Soico

Emília Pinto Miquidade
Doutorada Medicina  
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Prémio MNRS

Mia Couto
Escritor

Rui Moreira 
de Carvalho
Presidente Direção CCPM

Adriano Maleiane**
Ministro Economia e 

Finanças de Moçambique

Pedro Matias
PCA ISQ

Anabela Chambuca
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Continua a ser bastan-

te penosa a caminhada 

dos Mambas em busca 

da glória e credibilidade 

perdidas, não sendo de estra-

nhar que, na recente campanha 

de qualificação para o Mun-

dial-2022, agendado para Qatar, 

a nossa selecção tenha termina-

do em terceiro lugar, com quatro 

pontos, à frente do Malawi , que 

somou três pontos,  todos con-

seguidos no confronto contra a 

chamada equipa de todos nós.

Na verdade, temos assistido pro-

fusamente, ao longo destes anos, 

a vários desaires, situação que co-

loca a nu as fragilidades de uma 

nação inteira, no que ao desporto, 

concretamente, o futebol de alta 

competição, diz respeito. 

E vem dai que com medidas à 

aspirina, a Federação Moçam-

bicana de Futebol vai ensaiando 

a mudança de seleccionadores, 

sendo que em alguns casos acaba 

contratando técnicos com expe-

riência duvidosa, tal como foi o 

caso de Horácio Gonçalves, tido, 

por muitos segmentos, como uma 

verdadeira burla.

Mas a vitória desta terça-feira 

diante do Malawi, por uma bola 

sem concorrência, em partida rea-

lizada no Benin, reavivou alguma 

dose de optimismo no seio de al-

guns adeptos dos Mambas, pois 

até então havia o sentimento de 

total frustração e desespero, uma 

vez que não se via uma luz no 

fundo do túnel.

 Há, por conseguinte, no seio des-

ses adeptos, um certo optimismo, 

dai que estejam já a sonhar com 

o chamado take-off, ou seja, a 

descolagem, segundo a teoria ros-

towiana. 

Mas, claramente, os que assim 

pensam enganam-se redonda-

mente, até porque, como sugerem 

vários entendidos em despor-

to a vários níveis,  há que tomar 

medidas mais arrojadas, como a 

necessidade de as selecções pas-

sarem a se beneficiar de períodos 

de preparação ao mais alto ní-

vel, antes de se apresentarem em 

qualquer competição, sobretudo 

internacional; a necessidade de 

passarem a realizar-se torneios e/

ou campeonatos nacionais, o que 

conferiria aos jogadores mais tra-

quejo e ritmo competitivo; a ne-

cessidade de se evitar a realização 

de torneios de preparação apenas 

nas vésperas de eventos oficiais, 

pois afigura-se contraproducente, 

uma vez não bastarem para po-

tenciar as qualidades dos talen-

tos descobertos numa ou noutra 

modalidade, e, por fim, a aposta 

em projectos específicos em cada 

modalidade, projectos claros para 

o seu crescimento.

Simplesmente penoso!
Por Paulo Mubalo

A estreia de Chiquinho Conde 

nos Mambas não foi das me-

lhores, pois estes sofreram uma 

pesada derrota  diante da Costa 

do Marfim, por três bolas sem 

concorrência, uma partida que, 

segundo apontam analistas des-

portivos, foi caracterizada por um 

espírito de determinação, sentido 

de responsabilidade e, sobretudo, 

querer, não obstante alguma falta 

de sincronização na transposição 

da bola de defesa ao ataque.

Aliás, a precipitação, a verdadei-

ra inimiga de perfeição, deu azo 

a que Moçambique não conse-

guisse traduzir em golos algu-

mas situações que foi criando, 

contrariamente ao adversário que 

foi mais objectivo.  Dai a posição 

unânime de que, a vitória da Cos-

ta de Marfim deveu-se a um de-

mérito nosso e não exactamente 

ao mérito da equipa contrária.

Ou seja, a entrada de Chiquinho 

Conde nos Mambas veio dar uma 

lufada de ar fresco, não só pelo 

facto deste estar a rejuvenescer 

a equipa de forma gradual, mas 

A derrota diante do Malawi foi a  gota que fez transbordar o copo

sobretudo pelo facto de estar a  

procurar  aliar a juventude com a 

experiência.

 Aliás, apesar de as escolhas de 

seleccionadores nunca serem con-

sensuais,  o certo é que com Chi-

quinho Conde, pelo menos não 

chamou jogadores tidos como 

“desconhecidos”,  sem histórico, 

numa clara banalização da selec-

ção.

Já com Horácio Gonçalves, fi-

cou provado que a qualidade 

técnico-táctica e a capacidade de 

liderança do seleccionador nacio-

nal eram deveras questionáveis. 

Havia, ainda, o senão de o selec-

cionador não se fazer respeitar, 

para além de que não fazia sen-

tido convocar jogadores que mi-

litam no estrangeiro, para, pura e 

simplesmente, ficarem no banco.  

E havia outros que não se apre-

sentavam ao centro de estágio, o 

que não passava de uma autêntica 

aberração. 

Alguns segmentos chegaram a 

dizer que Horácio Gonçalves era 

tão fraco que mesmo no Costa do 

Sol  nunca  levou a equipa a jogar 

futebol vistoso. 

 Em suma, o que Chiquinho 

Conde precisa é de mais estabi-

lidade, de menos pressão e in-

tromissão por parte  da FMF, e, 

sobretudo, de tempo para mostrar 

as suas potencialidades em ter-

mos de processos de treinamento, 

num pais onde, aos poucos, a for-

mação está a tornar-se uma mira-

gem. E, consequentemente, sem 

muitas opções tácticas, pois as ac-

tuais estrelas, paulatinamente, vão 

atingindo o seu auge em termos 

de rendimento, ao que seguirá um 

processo inverso de regressão. In-

felizmente!.

Há, por isso, que semear hoje 

para plantar amanhã, pois caso 

contrário continuaremos a ser os 

últimos na tabela classificativa 

nas diversas competições em que 

participarmos. 

Os dados estão lançados!

A 
composição do Mo-

çambola do próximo 

ano, em termos de 

equipas que vão cor-

porizar a prova, continua uma 

incerteza , pois o Desportivo 

de Maputo e o Textáfrica de 

Chimoio recuaram na decisão 

anteriormente manifestada, 

de tomarem parte no certame, 

alegando suposta ilegalidade 

da Federação Moçambicana 

de Futebol (FMF).

 É claramente um caso que con-
tinua a alimentar acesos deba-
tes, não só nos meios de comu-
nicação social,  como noutros 
segmentos da sociedade, sobre-
tudo os ligados ao futebol.
 Sabe-se que a liguilha apura a 
12 ª equipa que vai juntar-se às 
outras formações que têm a ma-
nutenção garantida, numa pro-
va ganha pela equipa da ABB, 
no seu primeiro ano de estreia 
no Moçambola, sendo assim, 
de parceria com o Ferroviário 
da Beira, representante de Mo-
çambique nas afro-taças.

Clubes e FMF desavindos
Dos três clubes retro-mencionados, 
dois decidiram, numa espécie de 
volte-face, apresentar um ponto 
prévio antes do inicio do torneio, 
alegando que, depois das consul-
tas feitas junto das suas respecti-
vas direcções, não encontravam 
nenhuma razão para tomar parte no 
alegado evento, por ser ilegal. 
Estranhamente, o Matchedje de 
Mocuba, que também se encontra 
na zona de despromoção,  mostrou-
-se disponível para o sorteio, tal-
vez  convencido de que,  estando 
melhor posicionado que os outros, 
teria mais chances de almejar esse 
desiderato.
Entretanto,  a Federação Moçambi-
cana de Futebol, lançou apelos no 
sentido de o Desportivo e o Textá-
frica reconsiderarem a sua posição, 
isto é, tomarem parte no certame, 
mas este desejo não foi aceite, tan-
to pelos alvinegros, como pelos 
fabris. 
Sabe-se que antes, o Textá-
frica, Desportivo e Matched-
je e as respectivas associa-
ções provinciais, tinham-se 
reunido com a FMF para discutirem 

as condições de disputa da liguilha. 
 Por outro lado, existe o entendi-
mento de que a decisão da reali-
zação da liguilha foi unilateral, 
ou seja, apenas da Federação Mo-
çambicana de Futebol, para além 
de que a mesma é suspeita de estar 
cheia de  vícios e ilegalidades in-
sanáveis.
 Aponta-se, ainda, que a FMF não 
tem competência para determinar 
quem sobe ou desce, tendo já sido 
remetida uma providência cautelar 
ao tribunal para impugnar a reali-
zação da liguilha.
Sabe-se que as associações provin-
ciais submeteram um abaixo-assi-
nado exigindo a realização de uma 
Assembleia Geral Extraordinária, 
para se ultrapassar o problema, 
bem como discutir o regulamento 
das competições.
De realçar que esse imbróglio é do 
conhecimento da Secretaria de Es-

tado do Desporto,  uma vez que os 

clubes lesados submeteram àquela 

instituição uma carta aclarando o 

problema, concretamente, que a 

referida decisão foi tomada uni-

lateralmente pela FMF, e tornada 

pública no dia 18 de Agosto 

de 2021, sob alegação de que a 

próxima edição do Moçambola 

seria disputada por 12 equipas, 

e não as habituais 14, em face 

da não realização dos campeo-

natos provinciais, devido às res-

trições impostas pela Covid-19.

Para os clubes visados, o cer-
ne da questão prende-se com 
o facto de ter-se adoptado uma 
decisão à margem da Assem-
bleia-geral da Liga Moçambi-
cana de Futebol, ou em última 
instância a Assembleia-geral da 
FMF, órgão que tem competên-
cia para deliberar validamente 
sobre a alteração do modelo do 
Moçambola, liguilha ou poule, 
implicando a alteração da com-
posição das equipas.
Outrossim,  a realização da 
liguilha em Vilankulo é tida 
como contraproducente, pois 
a acontecer nesse local, agudi-

clubes em alusão.
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Verde de longe, mas longe de ser verde
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Sector: Oil and Gas 
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086

1. O Governo de Moçambique

(Projecto LinKar)”

Especialista em Comunicação. 
2. 

Projeto 
LinKar.

3. 

4. O Especialista em Comunicação

Banco . 
6. 

7. 
30 de Novembro de 2021, 

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

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

. 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

MOÇAMBIQUE 
Creating a Sustainable SME Supply Chain in 

the Oil and Gas Sector in Mozambique (Linkar 
Project)

Especialista em Comunicação

Sector: Oil and Gas 

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

Project ID No.: ML-0086

1. Government of Mozambique has

LinKar Project) 

Communication Specialist. 
2. 

LinKar 
Project. 

3. 

4. Communication Specialist

. 
6. 

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

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

.  

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

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

Project)
Communication Specialist
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Sector: Oil and Gas

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

Project ID No.: ML-0086

1. Government of Mozambique

LinKar Project)

Project Coordinator.
2. 

Agreement. 
3. Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) 

4. Project Coordinator

.
6. 

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

Mozambique time) Individual 
Consultant – Project Coordinator  Attn: Mrs. Rosa 
Munguambe – Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH, E.P.) . 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

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

Project) 
Project CoordinatorSector: Oil and Gas

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

Project ID No.: ML-0086

1. O Governo de Moçambique

(Projecto LinKar)”

Coordenador de Projecto.

2. 

3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH)

4. O Coordenador do Projecto

site
org. 

6. 

7. 
até 30 de Novembro de 2021, às 

17h00 (hora local de Moçambique).
Consultor Individual - Coordenador do Projecto

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

. 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

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

Project)
Coordenador do Projecto
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 Sector: Oil and Gas 

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

Project ID No.: ML-0086

1. O Governo de Moçambique

(Projecto LinKar)” 

Especialista 
em Procurement. 

2. 

procurement
Projecto LinKar e garantir 

3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH)

4. O Especialista em Procurement

procurement

procurement

. 
6. 

7. 
30 de Novembro de 2021, às 

17h00 (hora local de Moçambique)
“Consultor Individual – Especialista em Procurement”. 

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

. 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

MOÇAMBIQUE 
Creating a Sustainable SME Supply Chain in 

the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar 
Project)

Especialista em Procurement

Sector: Oil and Gas 

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

Project ID No.: ML-0086

1. Government of Mozambique 

LinKar Project)

contract for a Procurement Specialist.
2. 

LinKar Project

3. 

4. Procurement Specialist

.
6. 

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

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

. 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

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

Project)
Procurement Specialist
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Pedro Madruga (Texto)

Chapeiros, os novos 
colonos?

Ilec Vilanculos (Fotos)

Foi com a boca a espumar de raiva, os olhos desorbitados, as mãos 
no ar a tremerem como varras verdes, soltas e descontroladas, num 
gesto ameaçador que o velho Vicente vociferou nos ouvidos de um 
cobrador:
- Quer dizer, vocês são os novos colonos desta terra?

O cobrador junto à porta não se incomodou, até sorria escolhendo as pes-
soas que mereciam apanhar o chapa.
- Não queremos pedras, Kota... – rematou o cobrador antes de gritar para 
o motorista arrancar.
Pelos vistos o senhor Vicente é mais uma vítima da prepotência dos trans-
portadores semi-colectivos. Isto acontece um pouco por toda a parte. Che-
gam à paragem, olham para a bicha e disparam, quase que sem que alguém 
os oiça:
- Para onde vais?
- Ali, aqui perto.
Quem fala assim, mansinho na porta do chapa ou no ouvido do cobrador 
é levado, como se fosse um pedinte qualquer, a mendigar migalhas de uma 
boleia, de dez a quinze minutos. Os justos é que sofrem, ao informar pre-
viamente que vão fazer a rota inscrita na chaparia do semi-colectivo mais 
famoso de Moz. É a rota estabelecida e aprovada pela respectiva associação 
e pelo município, mas é letra morta. Os fiscais dos municípios comem, 
comem até dizerem chega. Quem recusa o refresco?
- Titia faxavor descer. Nós só queremos ponta-fina. É o cobrador de volta 
ao activo. O peso, a idade é factor de exclusão nos chapas. 
-Precisamos urgentemente de falar com o Adriano Nuvunga. É preciso pôr 
um travão a estes tipos, pá. Agora que subiram os preços dos combustíveis 
vai ser demais. Nesta minha idade não vou sofrer com esta gente...  – O 
senhor Vicente não desarma.

*
Num outro lugar, os homens fortes do dito refresco mais famoso que Jesus, 
Neville Wyness e Fauzio Mussá, do banco que dança a música do Xerife 
da 25 de Setembro fizeram parte de uma reunião regada de luzes e de im-
portância. Serão eles os padrinhos do senhor Vicente? Ou talvez deles virá 
o patrocínio para aumentar a fama dos chapeiros?
Os turistas, esses talvez ignorem a ferocidade dos chapeiros. Como pa-
gam em moeda estrangeira e deixam gorjetas em meticais, não são pe-
dras nos chapas. Sentam um pouco e depois descem... Caso alguém tenha 
contacto de um deles, por favor envie ao tio Vicente que já fez reserva de 
nome no BAÚ de uma novíssima ONG. As preocupações são as mesmas. 
Agora, o mais-velho tem a estratégia perfumada contra os novos colonos 
que lideram os transportes semi-colectivos. Caso para dizer que Vicente já 
não é o homem que espera, como diria o poeta angolano. Ele corre atrás 
dos resultados. Cá estaremos para demostrá-los nesta galeria onde o povo 
ainda tem poder. 
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Está em avançada marcha 
o processo de selecção de 
um novo presidente do 
Conselho de Administra-

ção (PCA) para a Televisão de 
Moçambique (TVM), em subs-
tituição de Faruco Sadique, que 
dirige a estação pública há mais 
de três anos. Sadique está fora 
do seu primeiro mandato de três 
anos.
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