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Num primeiro “round” em Tribunal no caso Standard Bank

Chuma ganha batalha de fundo

Por Francisco Carmona

“consciente do impacto nefasto desta 
atitude no mercado, na economia e na 
actividade dos seus clientes”.
O economista chefe do SB, Fáusio 
Mussa, que testemunhou a favor de 
Chuma, argumentou que o adminis-
trador-delegado do banco, o gestor 
bancário suspenso, não poderia dar 
ordens à sala de mercados para desva-
lorizar a moeda. 
“Esta só ocorreu devido a algumas 
políticas monetárias do Banco de 
Moçambique, que aumentou a taxa de 
juros do metical, tornando mais difí-
cil o financiamento, desancorajando 
outrosssim as importações e especial-
mente fortalecendo a moeda nacional. 
Este quadro levou a que um metical 
mais forte encontrasse uma moeda 
estrangeira mais disponível, o que 
afectou não só o Standard Bank, mas 
todas as outras instituições financeiras 
no domínio do câmbio diário”, teste-
munhou Mussa em Tribunal. O BdM 
não apresentou qualquer elemento de 
prova em Tribunal.

Redundância na Alemanha
Da análise sobre a “redundância de 
Frankfurt”, o juiz Carlos Mondlane 
decidiu manter a acusação ao então 
administrador-delegado sobre a insta-
lação de uma redundância não autori-
zada, no exterior. 
Ou seja, o tribunal considera ter sido 
provado que Chuma autorizou, na 
qualidade de administrador-delegado 
do SB, a instalação e funcionamento 
de uma réplica do seu Centro de Pro-
cessamento de Dados para efeitos de 
recuperação de informações em si-
tuações de falhas ou desastres do país 
[Moçambique] sem autorização pré-
via do BdM.
“No caso em apreço resultou sufi-
cientemente provado que o Standard 
Bank autorizou a utilização de uma 
redundância sedeada no estrangeiro 
sem que obtivesse autorização prévia 
do Banco de Moçambique. A comu-
nicação à posterior feita à entidade 
reguladora não serve para excluir a 
ilicitude do acto porquanto o aviso 
é peremptório no que refere à opor-
tunidade dessa comunicação”, lê-se 
na sentença, enfatizando ainda que 
o SB violou o preceituado no nº 4/
GBM/2003 de 14 de Agosto.   
Trata-se, segundo a acusação do 
BdM, de uma rede paralela à SI-
MOrede baseada na cloud (nuvem), 
com instância aplicacional em Frank-
furt, na Alemanha. Sobre este caso, 
o SAVANA sabe que Chuma vai 
recorrer para o TSR, porque enten-
de que a decisão para a instalação da 

redundância foi do banco e não dele. 

É importante também lembrar que, 

na altura, o BdM produziu uma 

“acusação” de 29 pontos contra o SB, 

assinada por Luís Poio, director do 

Departamento de Supervisão Pru-

dencial do banco regulador, datada de 

29 de Junho passado. Por seu turno, 

o SB respondeu ao BdM com o do-

cumento de 22 páginas, assinada por 

Gomezgani Neba, na altura indicado 

administrador-delegado interino, após 

o afastamento de Chuma. (ver SAVA-

NA nº1436)

Na resposta em relação à instalação de 

uma redundância no exterior, o SB ar-

gumentou que aquando do mediático 

apagão, envolveu-se numa operação 

com os outros bancos, numa negocia-

ção directa com a Bizfirst para o resta-

belecimento e manutenção da rede de 

Interbancos.

Frustrada a expectativa de que no 

primeiro trimestre de 2019 estaria 

em funcionamento uma nova solução 

para a rede única, conforme promessa 

do regulador, o SB afirmou que se viu 

forçado a iniciar um processo de ope-

racionalização de um switch [sistema 

de backup], e não uma rede paralela, 

como afirmou o BdM na acusação de 

29 pontos. Argumentou igualmente 

que a rede estava localizada no site 
externo, cujo principal objectivo é 

recuperação de informação sobre as 

operações, em caso de um desastre, e 

garantir a continuidade dos negócios 

em caso de falhas na Rede Única Na-

cional.

Contudo, com a decisão tomada pelo 

Tribunal, neste caso, mantiveram-se 

as sentenças condenatórias do BdM. 

Tanto a principal, assim como as aces-

sórias. No caso, trata-se da multa na 

ordem de 1.276.018,00 meticais, as-

sim como a inibição de exercício de 

cargos sociais e de funções de gestão 

em instituições de crédito e sociedades 

financeiras por três anos. 

A condenação é extensiva ainda à 

obrigação de pagar os custos de publi-

cação pelo BdM, da punição definitiva 

aplicada.

O SB tem como empresa-mãe e ac-

cionista maioritário o Stanbic Africa 

Holding Limited, com 98.15% das 

acções. O Stanbic Africa Holding Li-

mited é uma subsidiária integralmente 

detida pelo Standard Bank Group, um 

banco de investimento constituído na 

África do Sul. Os restantes accionis-

tas, entre os quais vários moçambica-

nos, detêm 1,85% do banco. 

Num primeiro “round”, em 
Tribunal, na disputa com 
o Banco de Moçambique 
(BdM), o antigo adminis-

trador-delegado do Standard Bank 
(SB), o nigeriano Adimohanma 
Chukwuma Nwokocha (conheci-
do por Chuma Nwokocha), levou a 
melhor na acusação de manipulação 
fraudulenta da taxa de câmbio. É 
na verdade a acusação de peso, que 
levou o BdM a suspender o SB do 
mercado de câmbios. Porém, não viu 
atendida pelo Tribunal a alegação de 
que autorizou a instalação e imple-
mentação de uma rede de pagamen-
tos ilegal sediada fora do país, que, 
no geral, se assemelha à SIMOrede. 
Esta batalha segue agora para Tri-
bunal Superior de Recurso (TSR). 
Ainda não está claro se o BdM irá ou 
não recorrer.

É importante lembrar que em Julho 
do ano passado, o BdM anunciou, 
numa decisão em que dispensou a au-
dição prévia do arguido, a aplicação de 
“duras penas” ao SB e aos gestores de 
topo do banco até então com maiores 
fluxos em moeda externa do país, onde 
controlava 46% da quota de mercado.
O regulador do sistema financeiro na-
cional determinou a abertura de três 
“processos de contravenção” contra o 
SB e dois dos seus colaboradores, no-
meadamente, o administrador Chuma 
Nwokocha e Carlos Madeira, director 
da banca corporativa e de investimen-
tos, que foram inibidos de exercer car-
gos em instituições de crédito por seis 
anos e foram obrigados a pagar multas 
de seis milhões de meticais e 14 mi-
lhões de meticais, respectivamente. 

Os dois recursos de Chuma
Logo após conhecer as decisões do 
BdM, foi dito ao jornal que, tan-
to Chuma Nwokocha, como Carlos 
Madeira, constituíram advogados 
para recorrerem das sanções aplicadas 
pelo banco central. O SB, pelo menos 
publicamente, preferiu adoptar uma 
atitude cautelosa, aparentemente, evi-
tando discutir o assunto nos tribunais.  
Politicamente, dado que o PCA do 
banco é Tomás Salomão, o assunto 
foi também discutido a vários níveis, 
incluindo o partido Frelimo. Salomão 
é membro da Comissão Política do 
partido governamental.
O SAVANA sabe que o SB deixou 
ao critério dos seus dois colaboradores 
a decisão de ir ou não aos tribunais, 
preferindo, como instituição, uma 
abordagem negocial com o BdM. A 
negociação terminou com o aligeira-

mento das medidas. Lembre-se que 
uma semana depois de suspender o 
SB, o BdM fez marcha atrás numa 
contravenção fracturante, autorizan-
do o banco a actuar no mercado de 
câmbios com os seus clientes, entre os 
quais se contam algumas das empresas 
e instituições de referência do país.
Mas quem não se acobardou foi Chu-
ma Nwokocha e Carlos Madeira. Esta 
semana, o SAVANA teve acesso à 
decisão dos dois recursos interpostos 
por Chuma, submetidos no Tribunal 
de Polícia da Cidade de Maputo, ins-
tância judicial a quem compete julgar 
matérias relacionadas com transgres-
sões e contravenções administrativas. 
O antigo administrador-delegado do 
SB é assistido pelo escritório de advo-
gados Sal&Caldeira.
Aguarda-se, entretanto, a decisão dos 
recursos de Carlos Madeira, que cons-
tituiu como advogado Tomás Timba-
ne, um conhecido causídico da praça 
com assinalável sucesso nas causas em 
que se envolve.
Chuma Nwokocha submeteu dois 
recursos. Um relacionado com a acu-
sação e sanção relacionadas com a 
instalação de uma redundância, na 
Alemanha, com funcionalidades equi-
paradas às da Sociedade Interbancá-
ria de Moçambique (SIMO). Outro 
recurso tem que ver com a acusação 
de que o SB manipulou fraudulenta-
mente a taxa de câmbio, provocando 
prejuízos incalculáveis para a econo-
mia nacional.
Chuma Nwokocha viu atendido pela 
5ª secção do Tribunal de Polícia da 
Cidade de Maputo o seu posiciona-
mento sobre uma alegada manipula-
ção fraudulenta da taxa de câmbio.

No concreto, a secção dirigida pelo 
juiz Carlos Pedro Mondlane, clari-
ficou que encontra dificuldades em 
estabelecer que o então adminis-
trador-delegado, através da sala de 
mercados, se tenha concertado com 
entidades diversas para manipular o 
mercado cambial nos dias 9 a 15 de 
Abril de 2021. Nessa altura, o dólar 
desceu surpreendentemente abaixo 
dos 60 meticais. 
Aponta, assim, a sentença que “na fal-
ta de elementos de prova em contrário 
apresentados pela recorrida [Banco de 
Moçambique] não se encontram, des-
tarte [desta forma], elementos para a 
responsabilização objectiva do recor-
rente [administrador-delegado]. Isto 
significa que a pena principal de paga-
mento de uma multa de 6.380.090,00 
meticais, assim como as acessórias fi-
cam nulas e de nenhum efeito. 
“Tratando-se de cotação de moeda es-
trangeira não se provou in causu a exis-
tência de um regime de articulação 
prévia entre as instituições financeiras 
para a fixação artificial do valor”, su-
blinha a sentença, a que o SAVANA 
teve acesso.
Tal como o SAVANA anteriormente 
escreveu, a razão de fundo no diferen-
do entre o BdM e o SB tem que ver 
com os câmbios.
A acusação do BdM argumentava, na 
altura, que tudo começa no dia 9 de 
Abril de 2021, quando o SB reduziu a 
cotação cambial do dólar em seis me-
ticais na compra, saindo de 64 para 58 
meticais. Na venda reduziu em 6,12 
meticais, passando para 59,16, con-
tra os anteriores 65,28. Neste ponto, 
o BdM acusa o SB de ter alterado a 
cotação sem fundamento no mercado, 

Nwokocha leva melhor na acusação de manipulação fraudulenta da taxa de câmbio

- Na “redundância de Frankfurt” o administrador sobe para o TSR
- aguarda-se decisão sobre Carlos Madeira
- Standard Bank adoptou uma estratégia de “não confrontação” e negociou com o BdM
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O 
antigo Presidente da 

Comissão Executiva 

(PCE) do Banco Co-

mercial e de Investi-

mentos (BCI), Paulo Sousa, 

quadro da portuguesa Caixa 

Geral de Depósitos (CGD), de-

tentora maioritária da institui-

ção bancária moçambicana, viu 

o seu caso a transitar em julgado 

em Tribunal, na sequência de 

um recurso fora do tempo sub-

metido pelo Banco de Moçam-

bique (BdM).

Em finais de Agosto de 2019, o 

BdM aplicou a Paulo Sousa uma 

multa de 200 mil meticais e inibi-

ção do exercício de cargos sociais 

e de funções de gestão em insti-

tuições de crédito e sociedades 

financeiras por três anos.

O BdM argumentou que Paulo 

Sousa, que também era vice-PCA 

do BCI, agiu em conflito de in-

teresses, aquando da sua partici-

pação no processo de apreciação e 

decisão da proposta de aquisição 

da Interbancos pela Sociedade 

Interbancária de Moçambique 

(SIMO). 

O regulador salientou, na altu-

ra, que Paulo Sousa defendeu, 

simultaneamente, os interesses 

Caso Paulo Sousa transita em julgado

Ex-PCE do BCI leva a melhor sobre BdM

da SIMO, na qualidade de ad-
ministrador, e da Interbancos, 
na qualidade de PCA. Segundo 
a legislação citada pelo BdM, os 
membros dos órgãos de admi-

nistração ou de fiscalização não 
podem participar na apreciação e 
decisão de aquisição de partes de 
capital em sociedades ou outros 
entes colectivos de que sejam ges-

tores ou em que detenham parti-

cipações qualificadas.

Basicamente, Paulo Sousa não 

esteve na reunião onde foram to-

madas as decisões que poderiam 

ser consideradas como “conflito 

de interesses” entre as duas insti-

tuições comerciais.

Recurso
Insatisfeito, por entender que 

a decisão “é injusta e ilegal por 

não reflectir qualquer situação 

de conflito de interesses”, Pau-

lo Sousa impugnou a decisão do 

BdM, mas o regulador do sistema 

financeiro não considerou as ale-

gações do arguido, nem o efeito 

suspensivo, o que levou o gestor 

bancário a avançar para os tribu-

nais. Após a suspensão pelo BdM, 

Paulo Sousa acompanhava o de-

senvolvimento do seu processo 

nos tribunais moçambicanos a 

partir de Lisboa. Sousa é assisti-

do pelo advogado moçambicano, 

Manuel Bila.

Na sentença de 18 de Dezembro 

de 2020, o Tribunal de Polícia da 

Cidade de Maputo decidiu a fa-

vor de Paulo Sousa. O juiz Car-

los Pedro Mondlane considerou 
“nulo e sem nenhum efeito a de-
cisão condenatória principal e as 

medidas acessórias”, que o regu-
lador havia decretado.  
Isto significa que ficou anulada a 
multa de 200 mil meticais e inibi-
ção do exercício de cargos sociais 
e de funções de gestão em insti-
tuições de crédito e sociedades 
financeiras por três anos. 
No entanto, o BdM recorreu da 
decisão a 4 de Janeiro de 2021, 
mas o Tribunal não admitiu re-
curso por incumprimento de pra-
zos. É que o BdM, após ter sido 
notificado da sentença de 18 de 
Dezembro, tinha, segundo a lei, 
oito dias para apresentar as suas 
alegações, mas só o fez passados 
12 dias.
“A lei dita, no caso, que a apre-
sentação das alegações de recurso 
fora do prazo estabelecido há lu-
gar à deserção”, lê-se na sentença 
de 23 de Dezembro de 2021, assi-
nada pelo juiz Carlos Mondlane. 
Juristas consultados pelo SAVA-
NA fazem notar que esta decisão 
do Tribunal já não pode ser ob-
jecto de recurso. Isto significa que 
a sentença transita em julgado e 
Paulo Sousa, que desempenhava 
as funções de PCE do BCI desde 
2013, ganha o caso. 

No passado, o BdM também 

perdeu, em Tribunal, no sancio-

namento dos executivos do Mo-

zaBanco
(F.C.)

Banco de Moçambique falha prazos e perde “guerra” contra Paulo Sousa
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Os estados-maiores das 
Forças Armadas de De-
fesa de Mocambique 
(FADM) e do Ruanda 

(RDF) assinaram, no domingo 
passado, em Kigali, um acordo 
para o alargamento da cooperação 
no sector da defesa e segurança, 
no âmbito do combate ao extre-
mismo violento em Cabo Delga-
do. As tropas ruandesas, em Cabo 
Delgado, actuam no eixo Palma-
-Mocímboa da Praia, a placa gira-
tória dos projectos de gás da bacia 
do Rovuma.

O entendimento foi rubricado 
pelo chefe do Estado Maior das 
FADM, Joaquim Mangrasse, e o 
seu homólogo do Ruanda, J Bosco 
Kazura.
O novo acordo foi o culminar de 
discussões que as duas partes vi-
nham mantendo desde sábado da 
semana passada e destina-se a me-
lhorar as operações de combate à 
insurgência em Delgado.
Falando no final da cerimónia de 
assinatura do acordo, o comandan-
te do Exército de Mocambique, 
Chongo Vidigal, afirmou que as 
conversações entre as duas partes 
centraram-se na melhoria da coo-
peração bilateral na Defesa e Se-
gurança e a análise das operações 
conjuntas contra os grupos arma-
dos em Cabo Delgado.
A adopção de novas estratégias na 
guerra em Cabo Delgado também 
corporizou as discussões entre as 
duas partes.
Por seu turno, o porta-voz das For-
ças de Defesa do Ruanda, Ronald 
Rwivanga, afirmou que os dois paí-
ses decidiram o alargamento das 
esferas de cooperação no domínio 
da Defesa e Segurança, principal-
mente o fortalecimento das capaci-
dades das Forças de Defesa e Segu-
rança moçambicanas no teatro de 
operações.
No dia 09, Joaquim Mangrasse, J 
Bosco Kazura e outros quadros dos 
sectores da Defesa e Segurança dos 
dois países mantiveram um encon-
tro no comando-geral da Polícia do 
Ruanda.
Na reunião, os chefes de Estado 
Maior das Forças Armadas dos 
dois países observaram que a forte 
parceria entre os países abriu ca-
minho para o sucessso no combate 
aos grupos armados na província 
de Cabo Delgado, em curto espaço 
de tempo.
As operações conjuntas, acrescen-
tam, permitiram a neutralização da 
acção do grupo terrorista, Ansar Al 
Sunnah. 
Uma nota de imprensa do Ministe-
rio da Defesa do Ruanda fala mes-
mo da cessação das hostilidades no 
eixo sob responsabilidade das For-
ças Armadas ruandesas.
Actualmente, prossegue o comuni-

cado, decorrem acções de estabili-

zação desse segmento territorial 

visando a realoção das populações 

que haviam fugido das suas casas.  

O encontro entre as chefias mili-

tares dos dois países sublinhou que 

a recuperação completa de Cabo 

Delgado depende da retomada das 

actividades económicas na provín-

cia e o reassentamento nas suas ter-

ras das populações deslocadas.

Esta acção deve ser seguida pela 

reforma do sector da segurança, 

através de treinamento e desenvol-

vimento das capacidades das Forças 

de segurança moçambicanas.

Treinamento 
O chefe do Estado-Maior das For-

ças de Defesa do Ruanda enfatizou 

que o seu país continua empenhado 

na parceria militar com Mocambi-

que com o objectivo do alcance de 

uma paz duradoura. 

“A sinergia das nossas forças con-

juntas provou ser capaz de produzir 

excelentes resultados”, afirmou o 

general,  Jean Bosco Kazura.

Kazura avançou que as forças de 

seguranças do Ruanda vão manter 

os esforços de procura de soluções 

para os desafios que enfrentam no 

terreno.

Por sua vez, Joaquim Mangrasse 

agradeceu o empenho Ruanda na 

luta contra os insurgentes em Cabo 

Delgado nos últimos seis meses. 

Mangrasse pediu as forças de segu-

rança ruandesas para continuarem 

a ajudar Mocambique na melho-

ria da capacidade das suas forças, 

através de treinamento e operações 

de combate contra os insurgentes, 

onde quer que se encontrem. Po-

rém, o SAVANA sabe que instru-

tores ruandeses têm estado envol-

vidos no treinamento das forças 

policiais moçambicanas.  

Os insurgentes, continuou Man-

grasse, foram fragilizados e conti-

nuaram a sê-lo.

As duas partes decidiram criar uma 

equipa conjunta para a definição 

de novas estratégias visando a me-

lhoria do processo de reformas das 

forças de  defesa e segurança mo-

çambicanas.

SADC mantém missão 
militar 
O Presidente da África do Sul e 

da Troika de Defesa e Segurança 

da Comunidade de Desenvolvi-

mento da África Austral (SADC), 

Ciryl Ramaphosa, assegurou nesta 

Terça-feira que a missão militar da 

organização em Cabo Delgado vai 

continuar. No dia seguinte após o 

pronunciamento de Ramaphosa, a 

Cimeira Extraordinária de Che-

fes de Estados e de Governos da 

organização decidiu estender, for-

malmente, o mandato da missão 

militar desta organização regional 

(SAMIM). Desta vez, a SADC não 

faz nenhuma menção sobre o pe-

ríodo do novo mandato. O actual, 

válido por três meses, expira este 

sábado. Mas em meios diplomáti-

cos fala-se de uma extensão formal 

de três meses, com uma prorroga-

ção tácita até seis meses. Também 

em meios reservados ganha cada 

vez mais corpo a indicação de que 

o SAMIM só sai quando o extre-

mismo violento for debelado em 

Moçambique.  

Na cimeira, que teve lugar nesta 

Quarta-feira, em Lilongwe, capital 

malawiana, Moçambique fez-se re-

presentar por uma delegação che-

fiada pelo Presidente da República, 

Filipe Nyusi. Dirigiu a Cimeira 

o estadista malawiano, Lazarus 

Chakwera, na qualidade de Presi-

dente em exercício da SADC.

“A Cimeira notou o bom progres-

so feito desde o destacamento da 

Missão [Militar] da SADC em 

Moçambique e alargou o seu man-

dato e as implicações orçamentais 

inerentes, e continuará a monitorar 

a situação no futuro”, lê-se no co-

municado final emitido após o tér-

mino do encontro.

Os líderes da SADC também 

aprovaram o Quadro de Apoio a 

Moçambique no combate ao ter-

rorismo, que delineia, entre outras, 

acções para a consolidação da paz, 

segurança e recuperação socioeco-

nómica de Cabo Delgado.

A Cimeira elogiou a SADC pelo 

seu compromisso inabalável com a 

paz e segurança, e por usar os seus 

próprios recursos no combate ao 

terrorismo em Cabo Delgado, um 

caso sem precedentes no continen-

te africano.

Aproximam-se tempos 
difíceis
Analistas ouvidos pelo portal sul-

-africano Daily Maverick alertam 

para o risco de aumento de ataques 

dos insurgentes contra o efectivo 

da SAMIM, caso a SADC não 

aumente os meios bélicos e finan-

ceiros na guerra em Cabo Delgado.

Os militares da África do Sul, 

Tanzania e Lesotho envolvidos 

no combate aos insurgentes estão 

sobrecarregados por operações de 

combate e precisam de mais infan-

taria, assinalam peritos militares.

As forças especiais da SAMIM 

envolvidas no combate aos islami-

tas em Cabo Delgado têm matado 

muitos insurgentes, mas é preciso 

muito mais para a consolidação dos 

ganhos.

Não contam com a infantaria e for-

ça aérea adequada, avançam.

O portal observa que o efectivo mi-

litar do Ruanda confinou a sua ac-

tividade ao perímetro dos projectos 

de gás natural, deixando uma ampla 

área geográfica sob responsabilida-

de da SAMIM.

Nesse sentido, torna-se urgente 

o aumento do efectivo militar da 

SADC, que é estimado em três mil 

homens e poucas centenas de for-

ças especiais.

As unidades de infantaria da SA-

MIM ainda não foram destacadas 

nem os helicópteros de ataque.

Um navio de guerra sul-africno 

tinha sido destacado para a mis-

são, mas acabou sendo retirado 

das águas moçambicanas, devido a 

falhas mecânicas e não foi substi-

tuído.

Darren Oliver, director da African 

Defense Reviw, uma revista de aná-

lise de assuntos de defesa, assinalou 

que a SAMIM está ridicularmente 

sobrecarregada e sem recursos e se a 

missão for alargada sem um reforço 

de meios espera-se que o número 

de vítimas no seu seio aumente.

“O efectivo da SAMIM é muito 

pequeno e é responsável por uma 

grande área e não conta com um 

apoio aéreo adequado. Tem apenas 

dois helicópteros para o apoio a 

300 ou 400 homens numa vasta aé-

rea e não tem veículos que possam 

assegurar mobilidade num terreno 

bastante complicado. Isso significa 

que muitas operações devem ser 

realizadas a pé e sem apoio aéreo, 

colocando os militares numa situa-

ção de vulnerabilidade”, afirmou 

Darren Oliver.

Oliver frisou que o facto de terem 

morrido muito poucos militares da 

SADC mostra a capacidade com-

bativa da força, mas se não forem 

enviados reforços e apoio, o efectivo 

destacado vai ficar cansado e vulne-

rável.

Aquele especialista manifestou 

preocupação com o risco de falta de 

efectivo ou substituição inadequada 

do contingente.

O Daily Maverick aponta custos da 

operação em Moçambique como 

a principal causa do destacamento 

insuficiente, apesar de os estados-

-membros da organização terem 

cumprido a sua promessa.

Nesse sentido, decorrem contactos 

com parceiros internacionais visan-

do a mobilização de apoios para a 

missão.

Até ao momento, 11 militares da 

SAMIM morreram em Moçam-

bique, incluindo por doença e aci-

dentes.

Desde o destacamento da SAMIM 

registaram-se importantes progres-

sos e a situação de segurança me-

lhorou, permitindo o regresso das 

populações as suas zonas de ori-

gem, acrescentou.

O chefe de Estado sul-africano 

apelou ao apoio dos estados da 

SADC à missão militar da organi-

zação em Cabo Delgado.

“A força militar precisa do nosso 

apoio para resolver o problema. 

Precisa do nosso apoio para devol-

ver a paz e segurança em Moçam-

bique”, destacou Ramaphosa.

- SADC prorroga operações da SAMIM
- Analistas sul-africanos prevêem “tempos difíceis” 

Combate à insurgência em Cabo Delgado

Moçambique e Ruanda  fortalecem cooperção nas areas de defesa e segurnaça visando  combater o terrorismo 
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Analistas ouvidos pelo SA-
VANA, pela passagem de 

dois anos do segundo e 

último mandato Consti-

tucional da presidência de Filipe 

Nyusi, entendem que é preciso 

envidar esforços para enxergar a 

sua visão estratégica de governa-

ção. Há sentimento de que des-

de o arranque de governação de 

Nyusi, Moçambique tem sido 

uma perpétua procura de equilí-

brio entre um país em situação de 

insolvência e o fabrico da imagem 

de que tudo é ainda controlável. 

No entanto, apesar desta visão, os 

analistas fazem uma apreciação 

positiva da forma como a pande-

mia da Covid-19 e o terrorismo 

estão sendo geridos.

A 15 de Janeiro de 2020, Filipe 

Nyusi era investido para mais um 

mandato de cinco anos na presi-

dência da República. Diferente-

mente do seu discurso de quebra 

de ciclo em 2015, que acalentou 

esperanças dos moçambicanos, o 

do segundo mandato não entu-

siasmou muitos que o viram como 

mais um caderno de boas intenções 

do que um compromisso de desen-

volvimento do país.

É dentro deste quadro que o do-

cente de Ciência Política na Uni-

versidade Eduardo Mondlane, 

Egídio Guambe, diz que é preciso 

fazer algum esforço para encontrar 

elementos de visão governativa de 

Nyusi naquilo que se predispôs a 

fazer. 

A configuração do Estado, anota, 

vai se fazendo com as actividades 

que se realizam, evidenciando um 

certo défice de orientação e estra-

tégia do que vai fazer.  

Guambe, que também é pesquisa-

dor e analista político, toma como 

exemplo o último informe do PR à 

nação para dizer que dá a entender 

que há essa falta de configuração 

de uma visão governativa senão 

elencar realizações ou actos admi-

nistrativos.

“É preciso um esforço para encon-

trar uma coerência governativa”, 

disse.

Acrescentando, a governação Nyu-

si arrancou com o foco na paz, mas 

não significou a existência de um 

plano estratégico. Centrou as aten-

ções no relatório dos primeiros 100 

dias que não parecia governação, 

mas sim actos administrativos por 

mera falta de visão. 

É seu entender que nestes dois 

anos o PR foi surpreendido pela 

Covid-19 e a violência extrema em 

Cabo Delgado. Em consequência, 

notou uma abertura do discurso 

governamental devido à crise mi-

litar, admitindo que o país estava 

perante um conflito, pese embora 

nada de concreto foi visto legal-

mente como declaração de guerra 

ou Estado de sítio. 

Considerou salutar o facto de o 

PR ter tomado a crise pandémica 

Falta visão estratégica de governação

para sua liderança pessoal, e, junta-

mente com sua equipe, soube lidar 

de forma positiva com o assunto, 

principalmente porque se trata-

va de uma matéria desconhecida 

mundialmente.

A restauração da paz constituía 

uma das bandeiras da presidência 

de Nyusi, que se viu mergulhada 

no meio de um conflito no centro 

do país, movido pela junta Mili-

tar da Renamo, e outro em Cabo 

delgado, levado a acabo por grupos 

terroristas.

O académico entende que as ne-

gociações com a Renamo foram 

acessíveis, reservando uma melhor 

análise para depois das eleições. 

Disse haver um sentimento de que 

o diferendo com a Renamo está 

controlado, o que, de acordo com o 

académico, pode derivar da fragili-

dade da nova liderança da Renamo 

de colocar em prática a visão de 

Dhlakama.     

Essa sensação de controlo ficou 

mais sólida tendo em conta a difi-

culdade que Nyongo teve de cons-

truir uma base social, fragilizando 

uma certa ala da Renamo de aderir 

a Junta Militar. 

“A Renamo está civilizada e isso 

pode ser visto como mérito do 

PR depois de ter ido às matas de 

Gorongosa para negociar. Esta 

tranquilidade abre espaço para se 

pensar no conflito em Cabo Del-

gado”, disse.  

O combate à corrupção foi outro 

desafio que Nyusi se propôs a levar 

avante. Para Guambe, o modelo 

clientelista instalado no partido-

-estado banaliza os compromissos 

de combate à corrupção, eviden-

ciando falta de uma dimensão es-

tratégica do seu combate.

“Transparência de gestão pública 

poderia ser mais estimulante do 

que falar de combate à corrupção, 

há falta de transparência”, aponta.

Não há, segundo o pesquisador, 

uma estratégia de tratamento de 

transparência, havendo apenas uma 

narrativa e não visão de combate à 

corrupção, é justamente por isso 

que não houve resultados positivos.   

Como desafio para os três anos 

que restam, que na prática são 

dois, pois o último é de sucessão, 

Guambe aponta o combate ao ex-

tremismo violento e a necessidade 

de se reinventar a organização do 

Estado pensando no interesse pú-

blico. Há igualmente a necessidade 

de expurgar o clientelismo, o que 

pode ajudar na reconstrução da 

zona norte. No que diz respeito à 

administração do Estado, diz que é 

preciso fazer uma avaliação fiel da 

descentralização e não para agra-

dar pessoas. Avançou que é pos-

sível pensar na reorganização do 

Estado ainda este ano sem pressão 

das eleições, aproveitando o facto 

de a Renamo estar calma. Desta-

cou ainda que é possível adoptar a 

política de transparência de Esta-

do, destacando que esta até seria a 

marca do PR, que é difícil de en-

contrar até agora.

Procurou paliativos
Para o doutorando em Ciência Po-

lítica, Régio Conrado, a situação 

de Moçambique desde o primeiro 

mandato do Presidente Nyusi tem 

sido ao mesmo tempo uma gover-

nação carregada de imensas expec-

tativas, deveras vezes, desapontadas 

e a projecção incerta do destino de 

Moçambique.

“Moçambique tem sido uma per-

pétua procura de equilíbrio entre 

um país em situação de insolvência 

e o fabrico da imagem de que tudo 

é ainda controlável”, disse.

Explica que esse equilíbrio não 

parece estar a ser conseguido, pois 

o país hoje está numa situação de 

quase bancarrota. Podemos dizer 

que Nyusi tem dado o melhor de si 

para equilibrar a situação compli-

cada em que o país se encontra, to-

davia, a história “presentíssima” de 

Moçambique tem sido agourenta, 

infausta para muitos moçambica-

nos. 

Uma das preocupações, de acordo 

com o académico, nos últimos anos 

é de termos feito da governação 

de Moçambique não a procura de 

soluções perenes nos aspectos em 

que erramos, mas a procura de pa-

liativos que, muitas vezes, agravam 

ainda a nossa situação.

 O que parece hoje ser marca do 

PR, assinala, é que ele tem imensa 

vontade de transformar o país, de 

consolidar os aspectos positivos 

da nossa história, de reformar os 

aspectos que bloqueiam o nosso 

progresso, porém, desde o início do 

seu mandato está profundamente 

bloqueado dentro do seu partido, 

da administração, e mesmo no seu 

governo parece haver pessoas que 

ora sabotam o seu trabalho, ora 

agem de forma descomprometida 

com aquilo que é a sua “visão”. 

Deste modo, diz que podemos, por 

isso, dizer que a governação do pre-

sidente Nyusi tem sido igualmente 

marcada por uma tentativa de evi-

tar fissuras dentro do seu partido, 

mesmo quando os interesses do 

Estado estão em causa.

“Mesmo nessas dificuldades, não se 

pode não reconhecer ao PR a sua 

abertura para a paz, para a reconci-

liação, para a estabilização do país”, 

assinala.

No entanto, recordou Conrado que 

aquando da sua investidura, Nyusi 

fez um belíssimo discurso, porém 

entre o discurso e os factos, há um 

desfasamento. Isto porque o país 

está a viver momentos radicalmen-

te atípicos e extremamente compli-

cados de gerir, sendo que um dos 

aspectos que não se lhe pode tirar é 

a benemerência da sua luta pela paz 

e reconciliação em Moçambique. 

Os processos de paz, prossegue, são 

extremamente complexos, todavia, 

podemos dizer que passos signifi-

cativos foram dados, mesmo que 

os problemas estruturais permane-

çam. 

No que concerne ao combate à 

corrupção, fala de muitos discur-

sos feitos, mas poucos são os actos 

desenvolvidos com o fito de com-

bater a corrupção. É seu entender 

que a corrupção não só não foi 

combatida, mas ela consolidou-se 

como instituição com caracterís-

ticas mais perenes do que nunca. 

Ou seja, o processo da institucio-

nalização da captura do Estado, 

da “prebendalização” dos recursos 

públicos, a “patrimonialização” do 

Estado continua a marca funda-

mental do Estado e da administra-

ção moçambicana na era nyusiana. 

Para o académico, o PR tinha uma 

grande vontade, tem tentado mos-

trar sinais que visam o combate à 

corrupção, mas o que é verdade é 

que a base da sobrevivência das eli-

tes dentro do partido Frelimo é a 

corrupção.

“O discurso de combate à corrup-

ção foi perdendo a força que tinha 

quando o PR acabava de iniciar o 

seu mandato. Pode ser que hoje 

não seja a prioridade, talvez porque 

as raízes são tão profundas que as 

cortar pode significar criar uma 

erupção dentro do seu próprio par-

tido”, disse. 

Relativamente ao prometido de-

senvolvimento, diz que o que 

ocorreu em Moçambique é o 

aprofundamento da mendicância, 

da “pauperreza” em todos os seus 

sentidos. Quer dizer que o estado 

em que se encontra hoje o país, o 

que mais o caracteriza é a miséria 

generalizada e desigualdades mais 

anavalhadas.

Disse que não se pode negar que 

desde 2020 a esta parte, a situação 

de muitas famílias moçambicanas, 

mesmo as ditas classes médias, pio-

rou e degradou-se sem preceden-

tes. No entanto, saudou a atenção 

especial que tem prestado às pro-

víncias de Gaza e Niassa. 

Caracterizou o segundo manda-

to de Nyusi como aquele que está 

sendo marcado pela de gestão de 

crises, como Covid-19 e terroris-

mo, que não contávamos com eles, 

mas que exigem muitos recursos 

que o país não tem. Olha nesta 

vertente o mérito do PR, porque o 

país não entrou em falência total. 

“Penso que podemos analisar os 

dois anos não em termos de im-

plementação de todas as políticas 

e promessas, o que seria impossível 

nas circunstâncias em que o país se 

encontra, mas em termos da capa-

cidade que o governo teve de gerir 

a Covid-19 e a questão do terro-

rismo”.

Como principal desafio, aponta a 

necessidade de garantir a sobrevi-

vência, integridade e continuidade 

de Moçambique, pois hoje Mo-

çambique vive numa fragilidade 

extrema, que precisa ser corrigida 

com urgência, mas com rigor e sus-

tentabilidade.

Dois anos do segundo mandato de Filipe Nyusi

Por Argunaldo Nhampossa

Continua na pág. 8
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Pese embora o país tenha se 

deparado com intempéries 

como a instabilidade políti-

co-militar no norte e centro 

do país, o impacto da Covid-19, a 

fuga ao fisco ou corrupção interna, 

a Autoridade Tributária de Mo-

çambique (AT) faz um balanço po-

sitivo do processo de arrecadação 

de receitas durante o ano de 2021. 

Para 2021, a instituição projectou 

arrecadar 265,60 mil milhões de 

meticais, porém, conseguiu obter 

278,86 mil milhões de meticais, o 

que corresponde a uma realização 

bruta de 105,01% e líquida de 101%, 

correspondente “ao resultado da de-

dução de 16,5 % de provisão para o 

reembolso do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) nos termos da 

lei orçamental”. 

O balanço do desempenho daquela 

entidade foi feito pela presidente da 

instituição, Amélia Muendane, nesta 

Segunda-feira, em Maputo, no âm-

bito da primeira sessão do Conselho 

Directivo. 

Contudo, enquanto a AT reclama 

ganhos, a classe empresarial tem se 

queixado da sobrecarga fiscal, em 

cenários turbulentos como o actual, 

advertindo sobre a necessidade de se 

impor um sistema de cobrança ho-

rizontal. 

Os empresários falam da necessida-

de de se adoptar um sistema mais 

acessível e inclusivo, ao invés de se 

usar um paradigma asfixiante para 

um grupo minoritário de contri-

buintes. 

O exemplo deste cenário difícil foi 

traçado pelo relatório do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), em 

finais do anterior ano, sobre os in-

dicadores de confiança e do clima 

económico do terceiro trimestre de 

2021, que indicou que o cenário em-

presarial era difícil do que os ante-

riores trimestres daquele ano, o que 

foi considerado uma preocupação.  

“AT contra todas as 
adversidades”
A AT considera que a instituição 

tem enfrentado muitas adversidades, 

mas tem conseguido obter resulta-

dos positivos. 

Para o alcance destes números, 

Muendane explicou que foi funda-

mental o papel dos contribuintes na-

cionais que “tiveram uma participa-

ção de 77%, permitindo que fossem 

arrecadados 204.03 mil milhões de 

meticais”. 

Os contribuintes fiscais externos, 

por sua vez, tiveram um contributo 

correspondente a 23%, permitindo 

que o Estado arrecadasse para os 

seus cofres 74.83 mil milhões de 

meticais. 

A fonte explicou que “os impos-

tos sobre rendimento tiveram uma 

prestação de 104,74%, enquanto o 

IVA teve uma realização de 101,29 

% resultado da dedução do imposto 

nas importações e nas transações in-

ternas. Os outros impostos nacionais 

tiveram um desempenho correspon-

dente a 339,87%, influenciado pelas 

entregas extraordinárias do imposto 

de selo”.

A AT reconhece que a instabilidade 

vivida no centro e norte do país fra-

gilizou a capacidade de arrecadação 

de receitas provenientes de recursos 

internos e externos. 

E não só, referiu que outros fenóme-

nos como os elevados níveis de cor-

rupção, contrabando, fuga ao fisco e 

outros crimes fiscais foram desafios 

que tiveram um impacto negativo no 

curso normal do processo de arreca-

dação de receitas. 

Por conta deste cenário, explica, a 

entidade teve implicações conside-

ráveis no paradigma de organização 

do sistema tributário nacional, o que 

forçou a implementação de medidas 

de política tributária e aduaneira 

para assegurar uma maior versati-

lidade da economia e minimizar “a 

elasticidade negativa decorrente dos 

fenómenos já referidos”. 

Muendane explicou que “como re-

sultado das medidas que induziram 

ao ajustamento do comportamento 

da economia e da sociedade face aos 

diversos factores exógenos, obser-

vou-se o crescimento do Produto 

Interno Bruto no III trimestre de 

2021, em 3,4% comparado ao pe-

ríodo homólogo de 2020, onde se 

destacam os sectores da hotelaria 

e restauração com uma variação de 

5,09%, a indústria extractiva com 

5,01 % e o sector da agricultura com 

4,88%”. 

-

A AT diz estar engajada também 

em fazer a purificação da instituição, 

punindo exemplarmente funcioná-

rios que se envolvam em actos de 

corrupção. 

Reduzindo os níveis de corrupção 

internamente, a entidade está con-

victa que vai reduzir os empecilhos 

que fragilizam o processo de arreca-

dação de receitas. 

Deste modo, a comandante da insti-

tuição referiu que durante o anterior 

ano foram instaurados 48 processos 

disciplinares, envolvendo 57 funcio-

nários. 

Destes processos, a fonte explicou 

que resultou na expulsão de seis fun-

cionários, sete demissões, 19 despro-

moções, 14 multas, quatro repreen-

sões publicas e sete absolvições. 

“Foram aprimorados os procedi-

mentos de controlo e fiscalização 

da selagem de bebidas alcóolicas e 

tabaco manufacturado que resulta-

ram na abertura de 276 processos 

de apreensões de bebidas alcoólicas, 

dos quais 274 por contrabando, cujo 

imposto aduaneiro foi estimado em 

22.3 milhões de meticais, dos quais 

foram cobrados 8.54 milhões de me-

ticais” disse. 

“Relativamente aos cigarros ma-

nufacturados, foram abertos quatro 

processos de apreensões, dos quais 

três por contrabando, sendo o im-

posto aduaneiro estimado em 239 

mil meticais” destacou.

“Iniciou em 2021 a implementação 

da selagem electrónica de carga em 

trânsito, tendo sido aplicados um to-

tal de 139.815 selos nas regiões Nor-

te, Centro e Sul, dos quais 57.150 

de carga contentorizada, 39.683 de 

carga a granel e 42.982 de combus-

tíveis” acrescentou.

Falou da “implantação de 11 uni-

dades de fiscalização territorial que 

tiveram um papel preponderante no 

combate ao contrabando ao longo 

das fronteiras nacionais cujas acti-

vidades resultaram na abertura de 

276 processos de apreensão de be-

bidas alcoólicas, 222 processos de 

apreensão de viaturas, 311 processos 

de apreensão de mercadoria diversa, 

que resultaram na recuperação de 

67.8 milhões de meticais”.

“Metas para 2022” 
A Autoridade Tributária pretende 

continuar com o mesmo desempe-

nho observado no anterior ano e 

permitir que o Estado continue a 

melhorar os seus números. 

De acordo, com Amélia Muendane, 

as metas estabelecidas para o corren-

te ano são desafiadoras. 

“Para 2022 foi estabelecida uma 

projecção anual de 293,92 mil mi-

lhões, o que corresponde a um au-

mento de 28,32 mil milhões de me-

ticais em relação a meta de 2021 e 

um crescimento nominal de 10,7%. 

Estes níveis de crescimento da meta 

orçamental constituem um desafio 

redobrado para o jovem sistema tri-

butário moçambicano e exigirá de 

cada um de nós um esforço acresci-

do visando assegurar o cumprimento 

cabal da nossa missão” explicou.

Deste modo, para que os desafios se-

jam ultrapassados, a instituição pre-

tende melhorar os mecanismos de 

controlo e fiscalização de cobrança, 

expandir a carteira de contribuintes 

que recorrem ao pagamento electró-

nico, auditar e fiscalizar as casas de 

câmbio, seguradoras e instituições 

financeiras. 

Entende também haver necessida-

de de concluir a implementação das 

máquinas fiscais visando elevar a ca-

pacidade interna de administração 

do IVA, estimular maior articulação 

com os sujeitos passivos via portal do 

contribuinte e implementar platafor-

mas para a captação de receitas que 

resultem de transacções electrónicas. 

AT reivindica ganhos
- Empresários disseram “sim” à proposta governamental

Por: Elias Nhaca

Cidadãos entrevistados 

pelo SAVANA, no 

âmbito da passagem 

dos dois anos de go-

vernação no segundo mandato 

de Filipe Nyusi, mostraram-se 

desapontados com o rumo do 

país.

Referem que aquando da cam-

panha eleitoral foram feitas 

muitas promessas que na práti-

ca não estão a ser concretizadas. 

Cidadãos decepcionados
Carlos Machel, de 64 anos, diz que 

congratula o facto de o governo ter 

apostado no compromisso de levar 

a corrente eléctrica a todos moçam-

bicanos de forma gratuita. Porém, 

considera que muito mais poderia 

ter sido feito na componente da 

protecção social, principalmente 

em tempos da Covid-19, e no re-

forço do transporte público.  

Desempregado e responsável por 

garantir sustento de três netos me-

nores, Machel mostra se agastado 

pelo facto de não ter beneficiado 

de qualquer apoio disponibilizado 

para ajudar os mais carenciados de-

vido à pandemia da Covid-19. 

Observou também que a falta de 

transporte é outro ponto negativo 

que se pode destacar, principal-

mente porque os transportes públi-

cos são escassos e irregulares na sua 

circulação. 

Na mesma esteira, Isabel Timbane, 

residente no bairro de Laulane, ar-

redores da Cidade de Maputo, disse 

estar decepcionada quando observa 

a distância na materialização das 

promessas eleitorais.

Destacou a provisão de habitação e 

oportunidades de emprego para a 

juventude moçambicana. Criticou 

o facto de os projectos de habita-

ção publicitados pelo executivo não 

estarem ajustados à realidade de 

muitos jovens 

Benedita Gume aponta a Co-

vid-19 como principal causa 

que está a levar o PR a não cum-

prir com as suas promessas elei-

torais. Acredita que não houve 

condições para fazer muito. 

Gume, residente em Marra-

cuene, diz que é hora de virar 

as atenções e apostar na criação 

de emprego, escolas de nível 

superior e centros de saúde em 

condições para as populações.

Amélia Muendane, presidente da Autoridade Tributária
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A 
participação da mulher 

na política activa, em 

particular nos partidos 

com assento parlamen-

tar, continua longe do desejado, 

não obstante a Constituição 

moçambicana advogar direitos 

iguais entre homens e mulheres. 

A discriminação começa dentro 

das próprias formações políticas, 

que subalternizam a mulher e 

esta não consegue impor-se para 

deixar de ser mero participante 

na estrutura da organização a que 

está filiada.

Um estudo do Instituto para 

a Democracia Multipartidária 

(IMD), indica que nas duas úl-

timas legislaturas – 2015/2019 e 

2020/2024 – houve uma subida 

no que diz respeito à presença 

das mulheres na Assembleia da 

República (AR), contudo os nú-

meros continuam muito longe do 

desejado.

A Constituição da República 

(CRM) estabelece no seu artigo 

três que Moçambique é um Es-

tado de Direito baseado no plu-

ralismo de expressão, na organi-

zação política democrática e no 

respeito e garantia dos direitos e 

Mesmo com uma Constituição pluralista que advoga direitos iguais

Mulher continua longe da política activa
Por Benedita Félix

liberdades fundamentais dos ho-

mens e das mulheres. 

Com vista a assegurar a aplicabi-

lidade deste princípio e a garantir 

a participação política dos cida-

dãos, a CRM foi além e estabele-

ceu o sufrágio universal – direito 

ao voto (art.73).

Contudo, a forma como tem sido 

implementada a política de quo-

tas nos partidos políticos dificulta 

a eleição das mulheres, principal-

mente quando os nomes destas 

aparecem nos últimos lugares das 

listas de candidaturas.

Na legislatura 2015-2019, dos 

250 deputados, 93 eram mulhe-

res, o que representava 37%. Na 

presente legislatura (2020/2024), 

o parlamento tem 116 mulheres, 

das quais 90 da Frelimo e 16 da 

Renamo. O MDM não conse-

guiu eleger nenhuma mulher.

Dos 67 partidos registados em 

Moçambique, apenas um é lide-

rado por uma mulher. 

Segundo Lorena Mazive, Gesto-

ra de Prejectos no Instituto para 

Democracia Multipartidária, a 

política de quotas é positiva, mas 

deve ser implementada de forma 

eficaz, ou seja, se se determina 

30% de participação feminina 

dentro de um determinado par-

tido, na altura das eleições, os 

nomes das candidatas deviam 

aparecer nos primeiros lugares.

Mazive apontou, igualmente, os 

factores sociais e culturais que li-

mitam a participação da mulher 

no espaço cívico e político.  

Sublinha que os valores culturais 

que incentivam a menina  a ser 

mais passiva, com protagonismo 

somente no lar e nos afazeres do-

mésticos, devem ser desconstruí-

dos. 

A mesma posição é partilhada 

pela Presidente da Liga Femini-

na do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), Judite 

Macuacua, que realçou que a mu-

lher, mais do que estar na lista, 

deve estar em posição elegível. 

Sem apontar números, Macua-

cua, disse que as mulheres no 

MDM correspondem a 70%. 

“Não podemos dizer que a inclu-

são da mulher no partido é posi-

tiva enquanto não estiver em peso 

nos órgãos do partido”, advertiu. 

Sublinha que a falta de união en-

tre as mulheres é uma realidade 

no seio dos partidos políticos.

“É difícil uma mulher apoiar a 

candidatura da outra quando se 

está no processo de votação em 

que está a concorrer um homem 

e uma mulher”, lamentou.

O porta-voz da Frelimo, Cai-

fadine Manasse, entende que o 

equilíbrio de género é impor-

tante para promover a inclusão 

das mulheres. Explica ainda que 

foi o que aconteceu nas últimas 

eleições, com as mulheres a enca-

beçarem listas de candidatura da 

Frelimo.

Frisou que a inclusão da mulher 

na tomada de decisões é impor-

tante porque promove a inclusão 

e a igualdade.

Explicou que para garantir que a 

inclusão da mulher fosse efectiva, 

o partido determinou a quota de 

35% em todos órgãos internos da 

Frelimo.

Lorena Mazive Judite Macucua Caifadine Manasse

O 
partido Nova De-

mocracia (ND) diz 

que para fazer face 

aos actuais pro-

blemas que Moçambique 

enfrenta, o país precisa de 

uma liderança forte e capaz 

de encontrar soluções para 

reduzir seus impactos na 

população.

Em mensagem de saudação 
de ano novo, o partido lide-
rado por Salomão Muchan-
ga afirma que “iniciamos o 
ano novo no meio de várias 
incertezas que assolam o 
país. A gestão deficiente da 
pandemia, a continuidade 

das guerras cíclicas e cala-

midades naturais são alguns 

destes problemas que preci-

sam de uma liderança forte”.

A ND diz que sonha com 

um país melhor, com políti-

cas inclusivas, justas, guiadas 

por planos, estratégias e pro-

gramas sociais e educativos 

fortes.

A organização realça que 

almeja um Estado que in-

centiva e respeita a liberdade de 

expressão baseados na vibrante 

participação dos moçambicanos 

nos assuntos da Nação, políti-

cas de defesa assertivas e nunca 

alienadas, vertidas na defesa do 

povo, da soberania e território 

nacional.

Igualmente, o mais jovem par-

tido moçambicano reconhece 

que “encerramos um ano difícil, 

ou seja, mais um ano de cólera 

política e social”. 

Frisa que no norte do país, mi-

lhares de moçambicanos conti-

nuam a sofrer de forma dolo-

rosa as consequências de uma 

guerra cheia de opacidade e de 

falta de argumentos firmes para 

enfrentá-la, tanto que, a gestão 

das finanças, a credibilidade e 

soberania do país continuam a 

deteriorar-se.

Na sua mensagem aos moçam-

bicanos por ocasião do fim de 

mais um ano, a ND sublinha 

que não há nitidamente visão 

para mudar nada. A educação 

continua a mostrar resultados 

baixos, uma educação antipeda-

gógica, dogmática e submissiva, 

tornando-se cada vez mais na 

principal barreira para o presen-

te e o futuro da Nação. 

Frisa que a igualdade entre mu-

lheres e homens precisa de ac-

ções incisivas e de impacto, para 

colocar a mulher no pedestal 

igualitário de oportunidades e 

de decisão. “Continuamos sub-

metidos ao excessivo do poder 

que o Presidente da Repúbli-

ca (PR) detém sobre a nação e 

um poder executivo que anexou 

o legislativo e o judicial numa 

captura de Estado jamais assis-

tida em parte alguma. Os nossos 

recursos mais prezados, como a 

madeira, os minerais, os produ-

tos do mar, e outros continuam 

a sair pelas nossas fronteiras 

sem nenhum benefício para o 

cidadão”, lê-se no documento 

de ND.

A ND reconhece o papel que 

tem sido desempenhado pela 

sociedade civil no exercício da 

cidadania e diz que o levanta-

mento e grito por parte desta 

tem sido das forças motrizes, 

para que o Governo anti-so-

cial seja denunciado e o povo 

tome a consciência do furto 

que passa ser engendrado por 

um punhado de criminosos, 

ávidos em desgraçar o povo 

em benefício próprio, captu-

rando o Estado em substitui-

ção do colono. 

Ainda assim, avança que 

“queremos recordar acções 

conjuntas que realizamos, 

como a denúncia da violação 

ética e moral que supunha o 

ajuste de subsídios para as al-

tas figuras de governo”. 

Por fim, esta organização 

política defende a neces-

sidade de tornar as escolas 

centros de aprendizagem de 

relevância para a inserção 

e participação social, assim 

como para a solidariedade, 

boa convivência e desen-

volvimento, garantindo que 

esta seja acessível a todas as 

crianças

 Nova Democracia diz que o ano 2021 foi muito difícil para os moçambicanos 

Para fazer face aos actuais problemas do país

Moçambique precisa de uma liderança forte
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Os membros da equipa do 

Projecto da Gorongo-

sa celebram a vida e o 

legado de Edward Wil-

son, o biólogo norte-americano 

conhecido como “o Darwin mo-

derno”, que faleceu no domingo, 

26 de Dezembro de 2021, aos 92 

anos. Wilson foi uma luz inspi-

radora na restauração do Parque 

Nacional da Gorongosa (PNG).

 

O PNG recorda que quando o 

Professor Wilson chegou pela 

primeira vez a Gorongosa em 

2011, pediu para ser tratado por 

Ed. 

“A princípio, hesitámos em ser tão 

informais com o homem que nós 

- e muitos outros - consideramos 

o naturalista mais importante 

desde Charles Darwin. Mas, ape-

sar do seu status de ícone, Ed era 

um igualitário no coração, apenas 

um menino do Alabama (EUA) 

que cresceu e se tornou um dos 

cientistas mais famosos do mun-

do”, sublinha uma nota enviada 

pelo PNG.

Edward Wilson foi o Professor 

Universitário Investigador em 

Entomologia (o estudo de in-

sectos) na Universidade de Har-

vard (EUA) e a maior autoridade 

mundial em formigas. Escreveu 

30 livros e mais de 300 artigos 

científicos, e ganhou duas vezes 

o Prémio Pulitzer de Não-Ficção 

Geral. Juntamente com uma lon-

ga lista de outros prémios e ho-

menagens importantes, ele tam-

bém recebeu a Medalha Nacional 

de Ciência dos Estados Unidos da 

América.

“O legado de Ed em ciência e 

conservação é imenso. Ele des-

cobriu conceitos fundamentais 

que se tornaram a base de cam-

pos inteiramente novos: incluin-

do (entre outros), Sociobiologia 

e Biogeografia das Ilhas - esta 

última formalizou a única lei ver-

dadeira em ecologia e forneceu 

uma base teórica para o campo 

da biologia da conservação. Junto 

com seu amigo Thomas Lovejoy, 

ele apresentou ao mundo o termo 

“biodiversidade”, que agora é uma 

palavra familiar”, salienta a nota 

do PNG.

O PNG assinala que, durante 

décadas, o professor foi uma das 

vozes líderes e mais eloquentes do 

mundo para a proteção da biodi-

versidade. No seu livro de 1992, 

“The Diversity of Life ‘’, Edward 

Wilson conta a história de como 

a vida evoluiu neste planeta, como 

as espécies do mundo se tornaram 

diversas e como esta diversidade 

está agora ameaçada de extinção 

em grande escala. No seu livro 

de 1993, em que cunhou o termo 

“Biofilia” no título, ele explorou a 

conexão inata que nós, humanos, 

sentimos com todas as outras for-

mas de vida na Terra.

“O Professor Wilson ampliou 

a sua compreensão científi-

ca da vida num amor por todas 

as criaturas vivas e um respeito 

pela dignidade de todos os seres 

humanos. Ele ensinou a todos 

nós que a autoconsciência é uma 

maravilha abençoada, a variedade 

de formas vivas é miraculosa e a 

adoração pela Natureza uma ac-

tividade espiritual”, afirmou Greg 

Carr, Presidente do Projecto da 

Gorongosa.

Amado por estudantes de todo 

o mundo e da Universidade de 

Harvard, onde leccionou, Edward 

Wilson também foi conselheiro 

de muitas das mais proeminentes 

organizações científicas e conser-

vacionistas do mundo. 

“Tudo isso seria suficiente para 

100 carreiras científicas de suces-

so. Mas o que é mais surpreenden-

te e admirável é que ele não parou 

com estas conquistas”, sublinha.

Nos seus últimos anos, Edward 

Wilson continuou a dedicar-se a 

educar o mundo sobre a natureza 

humana e a condição humana, e 

a preservar a diversidade biológica 

que tanto estimava. Foi esta mis-

são crítica de conservação da na-

tureza que o trouxe pela primeira 

vez a quase 13.000 quilómetros de 

Cambridge, Massachusetts, para 

o Parque Nacional da Gorongosa, 

em Moçambique, em 2011 - aos 

82 anos.

“A Gorongosa é uma das grandes 

histórias, é inspiradora. É um bom 

e brilhante exemplo do que fazer 

com todos os nossos parques… 

Precisamos de um mundo de Go-

rongosas”, disse na altura Edward 

Wilson.

UMA LUZ INSPIRADORA
Edward Wilson visitou Gorongo-

sa três vezes entre 2011 e 2014 e 

tornou-se um farol para o Projec-

to de Restauração da Gorongosa. 

Além de efectuar a sua própria 

pesquisa de campo sobre insec-

tos (especialmente as suas amadas 

formigas) no Parque, o professor 

aconselhou “as nossas equipas de 

ciência e conservação enquanto 

desenvolviam planos e objectivos 

de restauração”.

“Ele foi o nosso consultor na 

criação do nosso laboratório de 

ciências, que baptizámos em sua 

homenagem: O Laboratório E.O. 

Wilson de Biodiversidade. Não 

é apenas um lugar para conduzir 

pesquisas biológicas numa remo-

ta paisagem natural Africana, o 

laboratório é um lugar onde uma 

nova geração inteira de líderes 

conservacionistas moçambicanos, 

e descendentes acadêmicos de Ed, 

está a ser treinada. Alguns con-

tinuam a sua investigação sobre 

formigas, das quais cerca de 200 

espécies foram identificadas du-

rante as suas visitas à Gorongosa”.

Em 2014, Edward Wilson publi-

cou um livro sobre as suas desco-

bertas e aventuras na Gorongosa 

intitulado “Uma Janela para a 

Eternidade: um Passeio de um 

Biólogo pelo Parque Nacional 

da Gorongosa ‘’. Para ilustrar o 

livro, Ed solicitou fotos de Pio-

tr Naskrecki, Director Adjunto 

do Laboratório E.O. Wilson de 

Biodiversidade. Para Piotr, a cola-

boração no livro foi fruto de uma 

longa parceria profissional e ami-

zade pessoal.

“Eu considerava o Prof. Wilson 

não apenas como o meu herói, 

mentor e inspiração para toda a 

vida, mas também um bom ami-

go. Apesar das várias ordens de 

magnitude da sua antiguidade 

(em todos os sentidos da pala-

vra), ele sempre me fez sentir que 

eu poderia abordá-lo a qualquer 

momento, com questões grandes 

e pequenas. A sua generosidade 

era ilimitada, os seus conselhos 

sempre valiosos, o seu espírito 

incomparável em optimismo. Eu 

sou quem eu sou e faço o que faço 

principalmente por causa dele. E 

a melhor parte é que ele exerceu 

esse tipo de influência em legiões 

inteiras de pessoas, jovens e velhos, 

ao longo de toda a sua carreira. O 

seu legado consiste não apenas 

numa quantidade monumental 

de descobertas científicas, ramos 

inteiramente novos das ciências 

biológicas e influência sem para-

lelo na conservação da natureza, 

mas, igualmente importante, nos 

milhões de sementes que ele plan-

tou na mente das pessoas. Sempre 

carregarei a tocha da sua paixão 

pela vida na Terra e a busca por 

entendê-la e protegê-la. Perde-

mos um ícone e um líder, mas não 

o seu espírito, e o nosso laborató-

rio e os estudantes são uma parte 

importante do seu legado”, frisa

O PNG faz notar que, para além 

de livros e artigos, Edward Wil-

son também foi um comunicador 

científico incansável em filmes e 

programas de televisão. Durante 

o seu tempo na Gorongosa, apa-

receu em vários documentários de 

alto perfil, incluindo “The Guide” 

(da realizadora vencedora de um 

Óscar da Academia, Jessica Yu); 

“Parque da Gorongosa: Renasci-

mento do Paraíso”, uma série de 

TV em seis partes em horário no-

bre para a PBS e para a National 

Geographic; e um documentário 

de 90 minutos para a PBS sobre 

a vida e carreira de Ed chamado 

“Of Ants and Men”.

Na épica série da BBC “África”, 

Sir David Attenborough narra 

uma sequência em que Ed e Ton-

ga Torcida (um dos jovens téc-

nicos de fauna bravia do Parque) 

discutem como o abundante e 

diversificado ecossistema da vida 

dos insectos - “as pequenas coisas 

que governam a terra” - cria tre-

menda esperança para o futuro do 

Parque Nacional da Gorongosa.

MEMÓRIAS 
INESQUECÍVEIS
Na Gorongosa, lembram-se de 

Edward Wilson, não apenas como 

um grande homem, mas também 

como um bom homem. Inspirou 

muitos jovens cientistas moçam-
bicanos durante o seu tempo no 
Parque, incluindo Dominique 
Gonçalves, Gestora do Projecto 
de Ecologia dos Elefantes da Go-
rongosa, que se lembra de Ed com 
carinho:
“O Professor Wilson sempre foi 
gentil e sempre saudava um jovem 
moçambicano com um sorriso e, 
se ele tivesse tempo, contaria uma 
história das suas aventuras quan-
do ele era jovem. Manteve jovens 
cientistas empenhados e actuali-
zados através dos seus livros, que 
autografou e enviou a estudantes 
e investigadores moçambicanos 
onde quer que estivessem. Sempre 
estará no meu coração quando em 
2015, longe de casa, falei numa 
sessão em que especialistas discu-
tiram um tema delicado. Como a 
mais jovem e talvez a única pessoa 
local a fazer um comentário, fiquei 
abalada com os murmúrios da au-
diência, mas o Professor Wilson 
colocou a mão no meu ombro e 
disse: ‘Excelente, muito bem!’ O 
seu conhecimento, apoio e con-
selhos continuarão a perdurar nas 
mentes e nos corações de todos os 
moçambicanos que passam pelo 
Laboratório E.O. Wilson no Par-
que Nacional da Gorongosa.”
Para homenagear a contribuição 
de Ed para o Projecto da Goron-
gosa e o PNG, os nossos cientis-
tas baptizaram uma espécie de 
morcego recém-descoberta na 
Serra da Gorongosa em sua ho-
menagem - o morcego-de-dedos-
-longos de Wilson (Miniopterus 
wilsoni). 
Como última homenagem, Nori-
na Vicente, uma jovem cientista 
moçambicana, que trabalha no 
Laboratório Wilson, deu o se-
guinte testemunho pessoal sobre 
o seu herói científico.
 “O Professor Edward O. Wilson 
foi uma inspiração para mim e 
para toda a nossa geração. Ouvi 
falar do Prof. Edward O. Wil-
son pela primeira vez em 2016, 
enquanto estava na universidade 
e fiquei inspirada ao ouvir sobre 
o trabalho que ele fez como na-
turalista, conservacionista e mir-
mecologista, especificamente no 
Parque Nacional da Gorongosa. 
Ele foi a minha inspiração para 
estudar formigas”
Vicente prosseguiu afirmando 
que: “desejo dizer ao Professor 
Wilson: alguns de nós não tive-
mos a oportunidade de o conhe-
cer pessoalmente, mas por meio 
de seu reconhecido e notável tra-
balho estamos ligados para sem-
pre. Continuaremos com o seu 
legado. As suas palavras e lições 
continuarão a guiar-nos e os seus 
conselhos iluminarão o caminho 
dos nossos sonhos. Onde quer 
que esteja, manteremos o concei-
to que nos deu - “Biodiversidade” 
- e tenha certeza de que também 
passaremos essa mensagem para 
as próximas gerações. Muito 
obrigado por todos os conselhos 
e pensamentos”, rematou Norina 
Vicente.

Professor Wilson homenageado no PNG

Greg Carr, Presidente do projecto da Gorongosa, acompanha Edward Wilson numa missão de recolha de formigas no Parque 
nacional de Gorongosa 



PUBLICIDADE 13Savana 14-01-2022



14 Savana 14-01-2022Savana 14-01-2022 15NO CENTRO DO FURACÃO

Num caso susceptível de 

provocar danos reputa-

cionais e descredibilizar 

ainda mais o sistema ju-

dicial em Moçambique, visto em 

muitos sectores como tomado pelo 

crime organizado, o Conselho Su-

perior de Magistratura Judicial 

(CSMJ) mandou compulsivamen-

te à reforma o juiz Rui Dauane por 

“falta de seriedade, honestidade e 

incapacidade de se adaptar às exi-

gências de ordem ética e deonto-

lógica da função de magistrado.” 

Nos corredores dos tribunais há 

muito que era comentada a postura 

“pouco digna” de Dauane. Um dos 

últimos episódios foi a tentativa de 

“chantagem e extorsão” à família 

do falecido empresário publicitá-

rio Mário Ferro, num caso para a 

libertação da filha, Sheila Tempo-

rário, detida no caso LAM. Numa 

primeira abordagem, o advogado 

de Dauane, ouvido pelo SAVA-
NA, diz que a decisão do CSMJ “é 

injusta”, prometendo comentar, 

com profundidade, o assunto nos 

próximos dias.  

De 13 a 17 de Dezembro de 2012, 

o plenário do CSMJ esteve reunido 

em sede da Terceira Sessão Or-

dinária, e no seu relatório reporta 

um cenário pouco abonatório na 

magistratura judicial.

Fala-se de cobranças ilícitas para 

viciar processos, corrupção, desvio 

de fundos do Cofre dos Tribunais, 

abuso de poder, excesso de zelo en-

tre outras infracções.

Os casos são tantos, mas poucos 

chegam ao órgão que vela pela dis-

ciplina dos juízes. Os poucos que 

chegam, independentemente da 

gravidade, são tratados de forma 

leviana, o que roça a camaradagem 

entre a classe.

Na magistratura dificilmente fala-se 

de um processo-crime instaurado 

Corrupção na magistratura judicial

Juiz Rui Dauane afastado
- Família Mário Ferro foi objecto de chantagem e extorsão no “caso LAM”

Por Raul Senda

com um membro do grupo. Tudo 

termina em advertência, repressão, 

multa, despromoção, transferência 

ou reforma compulsiva. As sanções 

mais graves são de expulsão, con-

tudo, muitas vezes não se efecti-

vam, porque são mal instruídos e as 

vítimas, quando recorrem, ganham, 

retornam às actividades e o Estado 

é obrigado a pagar o tempo de in-

actividade.            

No encontro do mês passado, o 

CSMJ deliberou a expulsão de um 

juiz, a aposentação compulsiva de 

outro, a instauração de processos 

disciplinares de três e de processos 

de inquérito de seis magistrados. 

Caso Rui Dauane 
No processo disciplinar instaurado 

contra o magistrado, Rui Dauane, 

consta que, enquanto juiz da Sétima 

Secção Criminal do Tribunal Judi-

cial da Cidade de Maputo (TJCM), 

por despacho do presidente do 

CSMJ, Adelino Muchanga, o mag-

istrado foi designado, a 17 de Junho 

de 2018, em acumulação de funções, 

para juiz da Sexta Secção do mesmo 

tribunal.

Foi na qualidade de juiz da Sexta 

Secção que em 2019 coube-lhe 

a tarefa de dirigir a instauração 

do processo número 18/2017-B, 

em que a arguida, Edith Antónia 

D’compta de Câmara Cylindo,  era 

acusada de crime de rapto, entre 

outros.

Pouco tempo depois, foi apresen-

tado, no seu gabinete, o processo 

18/2018-B, em que também figu-

rava como arguida num outro pro-

cesso de branqueamento de capitais. 

Na verdade, o que se pretendia era 

que Rui Dauane anexasse o segundo 

no primeiro para que ambos fossem 

julgados em conjunto.

Dauane justificou-se referindo que 

não efectuou a apensação do segun-

do processo, porque não tinha sido 

proferido o despacho de pronúncia.  

Contudo, e em violação da lei, o 

magistrado declinou a solicitação e 

julgou apenas o primeiro atinente 

aos raptos.

Entretanto, segundo o entendimen-

to do CSMJ, Rui Dauane ignorou 

todos elementos de prova constante 

no processo, postergou outros e ab-

solveu a ré, Edith Cylindo, e, dessa 

forma, obstruiu o trabalho da justiça, 

que tinha a missão de defender, na 

medida em que, já em liberdade, esta 

nunca foi localizada para ser julgada 

no processo de branqueamento de 

capitais.

Para o CSMJ, a conduta do juiz vi-

olou o dever especial de desempen-

har a função com honestidade, se-

riedade, imparcialidade e dignidade.   

Segundo as autoridades judiciárias, 

Edith Cylindo é uma perigosa ca-

dastrada que integrou a aliança 

criminosa formada por Nini Satar e 

que se dedicava aos crimes de rap-

tos.

Cylindo foi também acusada no pro-

cesso 2/2017, na 5ª Secção criminal 

do Tribunal Judicial da Província 

de Maputo (TJPM), por envolvi-

mento no assassinato do Procurador 

Marcelino Vilanculos, no princípio 

da noite do dia 11 de Abril de 2016, 

defronte da sua residência, no bairro 

Mussumbuluko, município da Ma-

tola, província de Maputo.

Cylindo esteve detida na 

Cadeia Civil de Maputo.

Contudo, em circunstâncias pouco 

claras, a ré veio a ser absolvida pelo 

TJPM no crime de assassinato do 

procurador.

Cylindo foi considerada inocente e 

absolvida por insuficiência de pro-

vas, cuja sentença foi proferida no 

dia 23 de Janeiro de 2018.

Contudo, inconformado com sen-

tença do TJPM, o Ministério 

Público (MP) recorreu e ganhou 

a causa, tendo o Tribunal Superior 

de Recurso (TSR) declarado nula a 

primeira decisão.

Assim, a 4ª Secção Criminal do 

TSR condenou a ré a 22 anos de 

prisão.

Caso SENAMI
Debruçando-se sobre os pecados do 

juiz Dauane, o despacho do CSMJ 

relata que no dia 19 de Agosto 

de 2019, o magistrado proferiu o 

despacho de pronúncia nos autos de 

Querela número 10/2019, que cor-

riam seus termos na 6ª Secção, con-

tra os arguidos Filipe Lucas Cumbe 

e Eunice Zeferino Vasco.

Contudo, por motivos desconheci-

dos, o juiz só baixou o processo para 

o cartório, no dia 16 de Dezembro 

do mesmo ano, isto é, depois de o 

ter mantido em sua posse, durante 

três meses, criando dessa forma um 

obstáculo grave para a celeridade 

processual.

Embora o juiz tenha alegado que 

o sucedido resultou da distração, o 

CSMJ entende que a actuação do 

magistrado consubstancia negligên-

cia grave e falta de observância das 

leis.

Segundo o autuante, o despacho de 

pronúncia do processo 10/2019 or-

denava a recolha dos réus à prisão. 

Contudo, com a demora da sua no-

tificação, a prisão só veio a materi-

alizar-se em Dezembro do mesmo 

ano.

Após a sua prisão, Filipe Cumbe e 

Eunice Vasco submeteram, através 

dos seus advogados, vários requeri-

mentos solicitando que fossem res-

tituídos à liberdade provisória, me-

diante o pagamento de caução, mas 

os mesmos foram indeferidos.

O documento transcreve que, estra-

nhamente, o juiz mudou de ideia, 

mesmo sabendo que a decisão con-

tida no despacho de pronúncia não 

podia ser alterada.

É que, segundo a fonte, Rui Dauane 

terá instruído o parente do réu, Fil-

ipe Cumbe, a fazer novo requeri-

mento, o que foi prontamente cum-

prido, e, através do mesmo, mudou 

a decisão a favor dos requerentes, 

tendo, de imediato, restituído à 

liberdade sob caução.         

O CSMJ entende que a conduta do 

magistrado é no mínimo estranha, 

pois não se compreende por que 

motivos teria revogado a liberdade 

do arguido para voltar a conceder a 

liberdade após conversa que teve, no 

seu gabinete, com Dércio Cumbe, 

filho do co-arguido Filipe Lucas 

Cumbe.     

Frisar que Filipe Cumbe e Eunice 

Vasco são funcionários do Serviço 

Nacional de Migração (SENAMI), 

acusados pelo GCCC, de actos de 

corrupção, que terão defraudado o 

Estado na ordem de 17 milhões de 

meticais.            

Dois milhões no caso LAM           
Na qualidade de juiz da 7ª Secção 

do TJCM, Dauane teve a mis-

são de dirigir o processo número 

56/2019/7-B, em que os arguidos 

eram os cidadãos António Pinto, 

antigo presidente da Comissão 

Executiva das Linhas Aéreas de 

Moçambique (LAM); Hélder Júlio 

da Silva Fumo, ex-administrador 

financeiro da LAM e Sheila Raim-

box Mia Temporário, directora da 

Executive Moçambique.

Segundo a acusação do MP, de 

forma deliberada, os três arguidos 

urdiram um plano com vista a de-

lapidar fundos da empresa na or-

dem dos 31 milhões de meticais. Os 

arguidos foram pronunciados por 

prática de crimes de peculato. 

Sheila Temporário, António Pinto e 

Hélder Fumo foram julgados e con-

denados a penas que variam de 12 a 

14 anos de prisão.

Contudo, o SAVANA sabe que o 

processo foi encharcado por muitas 

zonas de penumbra, que incluem 

propostas de subornos para se lib-

ertar os arguidos ora detidos e pôr 

termo ao processo.

Sheila Temporário foi detida no dia 

23 de Outubro de 2019 e restituída 

à liberdade no dia 18 de Novembro 

de 2019 por se ter confirmado que, 

a então ré, padecia de uma doença 

crónica, nomeadamente, um cancro 

no cérebro. Na mesma altura foi 

também concedida a liberdade dos 

restantes dois detidos, também por 

motivos de “saúde”. 

Segundo Mauro Ferro, irmão de 

Sheila Temporário, no dia 07 de No-

vembro de 2019, a então arguida foi 

notificada, na prisão, por uma fun-

cionária do TJCM, para comparecer 

no julgamento marcado para 15 de 

Novembro de 2019. No mesmo dia, 

a referida funcionária levou consigo 

uma nota com o nome e o número 

de telefone de outro funcionário do 

tribunal que pudesse ajudar para a 

sua liberdade e também pôr termo 

ao processo.

De acordo com a denúncia, o fun-

cionário indicado na nota tinha o 

nome de António José Moreira e 

exerce as funções de escrivão no 

TJCM. 

Ferro explica que, contactado pelo 

advogado de Sheila Temporário, o 

referido intermediário predispôs-se 

a ajudá-la mediante certos condi-

cionalismos a saber: pagamento de 

dois milhões de meticais ao juiz Rui 

Dauane, para este decretar a caução 

e posterior liberdade e o fim do pro-

cesso. 

Segundo explica, o funcionário do 

tribunal teria afirmado, na altura, 

que contactos idênticos estavam a 

ser encetados com outros dois re-

clusos.

Sublinha que a proposta de Moreira 

foi levada ao pai da ré, o falecido 

Mário Ferro, uma referência do jor-

nalismo moçambicano, e ao sócio-

gerente da Executive Moçambique, 

Nuno Fernandes.

Contudo, em vez de satisfazer a 

proposta do funcionário do tribunal, 

os familiares da ré optaram por de-

nunciar o caso ao Tribunal Supremo 

(TS), visto que, além de entender 

que o acto passava de extorsão, 

acreditavam que, ao aceitar o pa-

gamento, seria o mesmo que recon-

hecer um crime que não se praticou.

O valor viria a reduzir para um mil-

hão de meticais. 

No dia 15 de Novembro os réus 

apresentaram-se no tribunal para a 

audiência de julgamento, mas este 

foi adiado para o ano seguinte.

Mauro Ferro conta que, no mesmo 

dia, este, na companhia de uma ci-

dadã de nome, Isabel Viegas, foram 

interceptados na zona da Praça de 

Destacamento Feminino, por Paulo 

Ezequiel, advogado da então reclu-

sa, Sheila Temporário, requerendo 

uma quantia de 400 mil meticais 

para a libertação da sua constituinte 

e o competente encerramento do 

processo. 

Ainda no dia 15, por volta das 19 

horas, Mauro Ferro conta que rece-

beu telefonema do advogado Paulo 

Ezequiel, prontificando-se a ir ao 

encontro deste com alguma urgên-

cia. Foi acordado que os dois iriam 

se encontrar na entrada do então 

Hotel Holiday In, actual Southern 

Sun. No local, o causídico fazia-se 

acompanhar pelo senhor António 

José Moreira, que o abordou na 

qualidade de representante do juiz 

Rui Dauane.

Mediante a solicitação, Mauro 

Ferro pediu 24 horas para ana-

lisar a proposta e, no dia seguinte, 

16 de Novembro, Mário Ferro, pai 

da Sheila Temporário, ligou para o 

advogado da ré manifestando a sua 

indisponibilidade em pagar o valor, 

tendo ainda deixado claro que a 

família não aceitaria nenhum sub-

orno que conduzisse à libertação da 

sua filha.

Sheila Temporário veio a ser res-

tituída à liberdade no dia 18 de No-

vembro de 2019.

Perante os factos acima arrolados, o 

CSMJ aplicou, ao magistrado Rui 

Manuel Rungo Dauane, a pena 

branda de aposentação compulsiva.

Nesta Quarta-feira, o SAVANA 

contactou o advogado do magis-

trado, Alfredo Macitela, mas este 

prontificou-se a falar do assunto 

nos próximos dias, contudo, deixou 

escapar que a deliberação do CSMJ 

foi injusta e o seu constituinte vai 

recorrer da decisão.

Recordar que, em Março de 2020, 

Rui Dauane foi o magistrado que 

julgou e condenou o antigo direc-

tor-geral do Instituto Nacional de 

Segurança Social (INSS), Baptista 

Machaieie, a uma pena de oito 

anos de prisão, acusado de prática 

de crime de peculato. Machaieie 

foi igualmente condenado ao pa-

gamento de uma indemnização ao 

Estado no valor de 64 milhões de 

meticais

No mesmo processo, Dauane ab-

solveu Francisco Mazoio, antigo 

presidente do Conselho de Admin-

istração (PCA) do INSS e o antigo 

director-geral da CR/Aviation, Ân-

gelo Curado.

O processo em causa estava relacio-

nado com a concessão, pelo INSS, 

de 84 milhões de meticais à CR 

Aviation, propriedade do antigo 

presidente da Confederação das As-

sociações Económicas de Moçam-

bique (CTA), Rogério Manuel, que 

morreu em Dezembro de 2018.

Já em Março de 2019, Dauane 

condenou a atinga embaixadora de 

Moçambique nos Estados Unidos 

da América, Amélia Sumbane, a 10 

anos de prisão, acusada da prática 

dos crimes de peculato, abuso de 

cargo e função e branqueamento de 

capitais. A ré foi ainda condenada 

a indemnizar o Estado em mais de 

17.300.000,00 meticais.

O 
despacho do CSMJ 

refere que Acácio José 

Mitilage, enquanto juiz 

de Direito C, do Tribu-

nal Judicial do distrito de Matu-

tuine, província de Maputo, de 

forma ilícita, retirou, entre Janeiro 

de 2019 a Agosto de 2020, o valor 

de 3.722.809,00 meticais.

Por várias tranches, o valor foi 

subtraído da conta do tribunal e 

depositado na conta pessoal do 

juiz e da sua escrivã, Gilda Mar-

lene.   

Estes factos ocorrem um ano de-

pois de o juiz, Acácio Mitilage, ter 

obtido a classificação de “muito 

bom” na avaliação que anual-

mente é feita aos magistrados.

Para o CSMJ, com a sua conduta, 

o magistrado cometeu infracções 

disciplinares caracterizados por 

violação dos deveres profissionais 

previstos no Código das Custas 

Judiciais. 

Na mesma senda, o juiz violou os 

deveres profissionais de desem-

penhar funções com honestidade, 

seriedade e dignidade, além de ter 

denegado a promoção da confi-

ança ao cidadão, ao não adoptar 

um comportamento correcto e 

exemplar.

No entender do CSMJ, Acácio 

José Mitilage cometeu estas in-

Uso indevido de fundos do tribunal
fracções de forma continuada e com 

premeditação.

Convidado a se pronunciar sobre os 

factos arrolados, o magistrado disse 

aos instrutores do processo que es-

tava a ser vítima de chantagem da 

pessoa que dirigiu a auditoria, por ter 

relações íntimas com um cidadão que 

em tempos foi autor de um processo 

cuja decisão não lhe foi favorável.

Mitilage referiu que Bolina Raúl da 

Rocha, auditora, é esposa de Chad-

reque Fernando Conzo, o qual, sen-

do autor num processo que correu 

naquele tribunal e por si dirimido, 

perdeu a causa e para se vingar inven-

tou a auditoria. Para o juiz, Bolina da 

Rocha estava numa situação de con-

flito de interesses e o seu parecer não 

devia ser tido em conta.          

Perante os factos arrolados, Acácio 

Mitilage foi-lhe aplicada a pena de 

expulsão da magistratura judicial.

Nesta Quarta-feira, o SAVANA 

procurou ouvir o comentário do mag-

istrado, mas este não respondeu às 

nossas várias solicitações telefónicas.      

   
Tolerância zero 
Carlos Mondlane, presidente da As-

sociação Moçambicana de Juízes 

(AMJ), diz que fez parte do colégio 

que deliberou sobre a aplicação de 

sanções contra os colegas, “e se essa 

foi a minha posição é porque, como 

magistrados, estão sujeitos a certos 

deveres que passam pela honestidade, 

seriedade, imparcialidade e digni-

dade”. Sublinha que tendo sido vio-

lados esses fundamentos e vigorando 

o princípio de tolerância zero a actos 

ilícitos no seio da magistratura, não 

tinha outra decisão diferente daquela 

que tomou.

Segundo Carlos Mondlane, o juiz 

representa o último bastião daquilo 

que é a crença na justiça e, por via 

disso, a sua conduta ou decisões não 

podem criar suspeições ou suspeitas 

na sociedade.

Sublinha que como um grupo que 

tem o dever de garantir justiça ao 

cidadão, a magistratura judicial não 

pode se deixar levar por aqueles que 

procuram manchar o bom nome e 

o respeito que a sociedade tem para 

com a classe. É nesse sentido que, ao 

se verificarem situações anómalas, há 

necessidade de afastar os referidos 

desonestos.    

No mesmo encontro, o CSMJ orde-

nou a instauração dos processos de 

inquérito contra os juízes, Fernando 

Luís Emaga, Almeida Raúl Mualeite, 

Jossias Samuel Moiambo, Mateus 

Pequenino, Serguei Costa e Alberto 

Menete.

Aos juízes David Wilson Macuha, 

Alexandre Manda, Maria da Luz, 

couberam processos disciplinares.

À Sílvia Marisa Mateus Mata-
vel, juíza de Direito A, coube-lhe 
a sanção de advertência após a 
queixa apresentada pelo advoga-
do, Mamunune Nordine Agy.   

Trapalhadas do judiciário 
Por despacho número 76/
CSMJ/P/2017, de 23 de No-
vembro, o CSM J deliberou 
a expulsão do juiz Belarmino 
Atanásio Longamane, juiz de 
Direito C, na altura dos factos 
afecto ao Tribunal Judicial do 
Distrito de Manica, província de 
Manica.
Contudo, o Tribunal Administr-
ativo, através do Acórdão número 
58/2021, de 09 de Junho, veio 
concluir que o processo, que cul-
minou com a expulsão do magis-
trado, não observou os prazos da 
instrução do processo disciplinar.  
Nestes termos, o CSMJ viu-se 
obrigado a reintegrar o magis-
trado em alusão e pagar todos 
ordenados e suplementos de 
vencimentos desde a data do seu 
afastamento.
Contudo, o CSMJ deliberou 
transferir o juiz em causa do dis-
trito de Manica para o distrito de 
Namarroi, província da Zambé-
zia, e este tem a obrigação de não 
se opor à decisão. Caso LAM: família de Sheila Temporário diz foi objecto de chantagem e tentativa 

de extorsão movida por pessoas ligadas ao tribunal 

CSMJ manda compulsivamente à reforma o juiz Rui Dauane por “falta de seriedade, honestidade e incapacidade de se adap-
tar às exigências da função de magistrado”



16 Savana 14-01-2022SOCIEDADE

É 
arrepiante quando um fi-

lho atenta contra a integri-

dade física e emocional dos 

seus progenitores, causan-

do dor, sofrimento, e, em casos 

extremos, a morte. Em Moçam-

bique, a cada dia que passa tes-

temunhamos ou ouvimos através 

dos meios de comunicação social, 

relatos de maus-tratos a idosos no 

ambiente familiar onde se espera 

que estejam em segurança. 

“Toda a vez que ouvisse o som da 

porta a abrir, ficava cheia de medo, 

a pensar que mais uma vez o meu 

filho fosse atentar contra mim, to-

dos os dias eram assim, de muito 

medo e desespero. Narra Arminda 

Uamusse, de 67 anos, sobreviven-

te de um fenómeno que tende a 

ganhar cada vez mais espaço nas 

famílias moçambicanas. Segundo 

contou a vítima, viver no mesmo 

tecto com o filho lhe tirava o sosse-

go, passava noites em claro a vigiar 

para que no primeiro sinal de alar-

me se protegesse.

Segundo conta, só teve trégua 

quando este foi preso, no dia em 

que, com recurso a uma catana, 

tentou tirar a sua vida, uma tentati-

va frustrada graças à pronta inter-

venção dos vizinhos. 

“Nesse dia o meu filho chegou em 

casa extremamente embriagado e 

fora de si, começou a gritar, proferir 

insultos e a me ameaçar de morte, 

de repente, entrou no seu quarto e 

saiu de lá com uma catana, eu esta-

va na sala e logo que me apercebi 

saí a correr, a gritar pedindo socor-

ro, só escapei graças aos vizinhos 

que de imediato me socorreram e 

chamaram a polícia”.

Durante anos, Uamusse viveu ce-

nários de agressões psicológicas 

que posteriormente evoluíram para 

físicas, alegadamente por esta estar 

a atentar contra o bem-estar do fi-

lho, facto que a entristece uma vez 

que tinha outras expectativas em 

relação à maternidade. Disse, reco-

nhecendo o sofrimento pelo qual o 

filho passa, entretanto afirma que o 

mesmo pecou por procurar respos-

tas em pessoas erradas.

“De facto o meu filho não tem sor-

te no amor, já me apresentou várias 

mulheres, mas o que acontece é que 

tempo depois elas desaparecem 

e ninguém consegue entender as 

motivações, por conta da idade, ele 

entrou em desespero e foi consul-

tar os curandeiros que lhe disseram 

que eu era a culpada. Não tenho 

nenhuma participação nisso, tam-

bém gostaria de vê-lo casado e que 

me desse netos”.

 “Um sacrifício em vão”
Elina Chirindza, de 70 anos de 

idade, perdeu o marido há 30 anos 

vítima de doença. Sem emprego, 

teve que criar três filhos com muito 

sacrifício para que não lhes faltasse 

o essencial. Até aí estava tudo bem 

porque, apesar das dificuldades que 

teve que enfrentar, ainda reinava 

No país

Violência contra idosos tende a aumentar
Por Eunice Chemane

um ambiente de paz e amor na sua 

família, mas as coisas começaram a 

desandar quando o filho mais ve-

lho foi acometido durante anos por 

uma doença que os médicos não 

conseguiram diagnosticar tendo 

causado a sua morte em 2015.

O seu outro filho, por sinal o mais 

novo, segundo conta, nunca teve 

a sorte de conseguir um emprego 

formal, passava a vida de biscate 

em biscate, entretanto, chegou uma 

fase em que os seus serviços não 

eram requisitados, o que causou um 

clima de tensão familiar e todas es-

tas desgraças recaíram sobre a idosa 

que relata que todo o seu sacrifício 

na criação dos filhos foi em vão.

“Os meus filhos dizem que a vida 

deles não anda porque eu lhes en-

feitiço, sequer me visitam e proíbem 

os meus netos também de o fazer, 

mesmo quando adoeço nenhum 

deles se preocupa, vivo graças a aju-

da dos meus vizinhos. Sacrifiquei-

-me muito por eles na expectativa 

de que ao crescer fizessem o mesmo 

por mim”. Lamenta a idosa.

O medo de quem teve a 
coragem de denunciar
Alberto Cumbe de 65 anos de ida-

de, residente no Bairro Chaman-

culo, conta que ele e a esposa eram 

ameaçados de morte dia e noite pelo 

filho dependente de drogas, que os 

acusava de lhe tirar a sorte na vida. 

Quando se esgotaram todas as ten-

tativas de resolver pacificamente o 

problema, foram aconselhados pela 

família e lideranças comunitárias 

a denunciar o caso à polícia, facto 

que enfureceu o agressor.

“Quando o nosso filho foi preso, 

fomos à esquadra visitar e amea-

çou-nos novamente de morte, disse 

que íamos pagar pelo que fizemos 

e que o sofrimento dele só ia aca-

bar no dia em que nós morrermos. 

Vivemos amedrontados, tememos 

que ao sair da prisão volte para 

cumprir o seu plano, é uma situação 

dolorosa para nós”.

Só no primeiro semestre de 2021, 

segundo dados do Ministério do 

Género, Criança e Acção Social 

(MGCAS), foram registados em 

todo o país, um total de 121 ca-

sos de violência praticada contra a 

pessoa idosa, dos quais 41 contra 

homens e 80 contra mulheres. Tal 

como indicam os dados, as mulhe-

res têm sido as maiores vítimas da 

violência, sendo na sua maioria por 

acusação de feitiçaria. São feridas 

que muitas vítimas carregam em 

silêncio por medo, para proteger os 

agressores e por não saberem como 

proceder.

Embora o parlamento moçambi-

cano tenha aprovado, em 2014, a 

Lei 3/2014, de 5 de Fevereiro, que 

penaliza quem ofender psicologi-

camente a pessoa idosa acusando-a 

de feitiçaria ou de outras práticas 

tradicionais, que penaliza igual-

mente quem agir contra a integri-

dade física ou psíquica da pessoa 

idosa, submetendo-a a condições 

desumanas ou degradantes ou 

privando-a de cuidados indispen-

sáveis, o fenómeno tende a ganhar 

cada vez mais espaço.

De acordo com Ema Mandlate, 

chefe do departamento de Assun-

tos da Pessoa Idosa no Ministério 

do Género, Criança e Acção social 

(MGCAS), os casos de violência 

contra a pessoa idosa tendem a au-

mentar no país, mas há, por outro 

lado, uma tendência de a comuni-

dade denunciar cada vez mais esse 

tipo de violência, o que contribui 

no resgate das vítimas, entretanto 

reconhece que o combate deste mal 

ainda é um grande desafio em vir-

tude da sua magnitude.

Sem avançar números, apontou as 

províncias de Inhambane, na re-

gião sul do país, e da Zambézia, no 

Norte, como sendo as mais críticas 

no que diz respeito à violação dos 

direitos humanos dos idosos por 

acusação de feitiçaria. Estes casos, 

ainda de acordo com Mandlate, 

ocorrem com maior incidência nas 

zonas rurais muito por conta dos 

mitos, do obscurantismo e da má-

-fé de alguns curandeiros que pe-

nalizam a pessoa idosa.

“Infelizmente a feitiçaria muitas 

vezes é confundida com a velhice 

e curandeiros de má-fé procuram 

incutir de todas as formas esse pen-

samento errado àqueles que procu-

ram os seus serviços”. 

Para a fonte, os que tomam essas 

atitudes o fazem na ilusão de ver 

os seus problemas resolvidos. Pros-

seguindo, diz que o Governo tem 

se empenhado em campanhas de 

sensibilização num trabalho con-

junto com o Ministério do Interior, 

líderes religiosos, comunitários e 

demais intervenientes da sociedade 

e a Associação dos Médicos Tra-

dicionais de Moçambique (AME-

TRAMO) este último por se con-

siderar imprescindível no combate 

ao fenómeno.

Por sua vez, Azevedo João, Coorde-

nador do Núcleo de Sensibilização 

e Combate à Acusação de Feiti-

çaria, que acompanha de perto o 

sofrimento vivido pelos idosos um 

pouco por todo o país, relata que 

muitos deles chegam a abandonar 

as suas residências devido às amea-

ças e vão buscar abrigo em casa de 

familiares. Os que não têm onde 

recorrer, expõem-se à mendicidade 

e aos perigos da rua.

 Um outro aspecto levantado pelo 

activista tem que ver com a defi-

ciência na assistência material e 

jurídica às vítimas sobreviventes 

e sugere uma atenção especial aos 

assuntos relacionados à acusação 

de feitiçaria para se evitar que os 

idosos continuem a viver num am-

biente de insegurança.

Conta que recentemente, no dis-

trito de Magude, a norte da pro-

víncia de Maputo, um idoso de 67 

anos foi assassinado e em seguida 

esquartejado pelos sobrinhos e ne-

tos e suspeita-se o envolvimento de 

um dos seus filhos no crime. Ou-

tra idosa do distrito de Jangamo 

em Inhambane foi assassinada por 

familiares e o seu corpo jogado no 

rio. �Estes são alguns exemplos de 

muitos casos que terminaram em 

fatalidade”, disse a fonte.

 De 2019 a 2021, o núcleo recebeu, 

só na província de Inhambane, um 

total de 435 denúncias de maus-

-tratos a idosos, dos quais 46 ter-

minaram em assassinato.

Acusação de feitiçaria provoca violação dos direitos da pessoa idosa

Uma avioneta de 

treino e instru-

ção pertencente às 

Forças Armadas de 

Defesa de Moçambique, 

concretamente à Força Aé-

rea, despenhou-se, na ma-

nhã desta terça-feira, no 

bairro do aeroporto B, zona 

do Vulcano, na cidade de 

Maputo. 

Segundo se apurou de fontes 

próximas da ocorrência, tudo 

aconteceu de forma bastante 

rápida. A avioneta levantou 

voo da base aérea (que fun-

ciona no espaço do Aero-

Forças Armadas de Defesa de Moçambique

Segunda avioneta de treino cai num intervalo de seis meses
porto Internacional de Mapu-

to) e quando tentava ganhar 

altura,“alguma coisa falhou” e 

o pequeno aparelho começou o 

sentido da queda. 

Nisto, o aparelho foi embater 

numa residência de um dos vários 

bairros que circundam o ae-

roporto. No embate, o avião 

pegou fogo, tendo os dois ocu-

pantes, o piloto e co-piloto, sido 

declarados óbitos no local.

Na residência na qual a avio-

neta caiu ninguém estava, pelo 

que não houve mortos nem fe-

ridos fora dos dois ocupantes 

da avioneta. A aeronave ficou 

completamente destruída, as-

sim como a residência. Esta é a 

segunda vez que uma avioneta 

de instrução das Forças Arma-

das cai num intervalo de cerca 

de seis meses. 

Em Maio do ano passado, re-

corde-se, uma outra avioneta, 

também de treino, das Forças 

Armadas, caiu no bairro Hule-

ne, sem causar óbitos. 

Nesse acidente, apenas um ocu-

pante teve ferimentos ligeiros. 

No acidente de Maio do ano 

passado, a avioneta estava a re-

gressar à pista da base aérea de-

pois de uma sessão de treinos. 

Acredita-se que o nível de com-

bustível estava já baixo, realida-

de que pode ter concorrido 

para que não se incendiasse 

no momento da queda. 

Já ontem, a avioneta estava 

ainda apartir para a sessão 

de instrução, e a disponi-

bilidade de combustível 

pode ter contribuído para 

o incêndio que se assistiu. 

O Ministério da Defesa Na-

cional, em nota de imprensa, 

disse que uma Comissão de 

Inquérito já foi criada para 

averiguar as causas da que-

da da avioneta, que era per-

tença da Escola Prática de 

Aviação da Força Aérea. 
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Cartoon
EDITORIAL
Optimismo da SADC 
abre uma janela de 
esperança

Terá sido um grande alívio para Moçambique a decisão 

tomada na última cimeira extraordinária da SADC de 

prolongar a presença das forças militares desta organiza-

ção que lutam contra o terrorismo na província de Cabo 

Delgado.

Nesta cimeira, realizada no dia 12 de Janeiro em Lilongwe, Ma-

lawi, os Chefes de Estado e de Governo dos 14 países-membros 

da SADC aprovaram a recomendação tomada nesse sentido pela 

Troika do Órgão para a Cooperação Política, de Defesa e Segu-

rança, liderada pelo Presidente da África do Sul, Cyril Rama-

phosa, a qual esteve reunida no dia anterior na mesma cidade.

A Missão Militar da SADC em Moçambique (SAMIM) con-

tinuará por mais três meses, os quais poderão ser prorrogados.

A decisão mostra que de uma maneira geral, os países da SADC 

continuam solidários com Moçambique e resolutos na disponi-

bilização do apoio multifacetado que o país precisa para conti-

nuar a combater o terrorismo. 

Contudo, nas questões de luta contra o terrorismo, uma coisa é 

a vontade dos países em fazer o bem e ajudar a lutar contra este 

flagelo, a outra é a realidade que se obtém no terreno, onde o 

inimigo é invisível e em constante movimentação, muitas vezes 

abrigando-se no meio das mesmas populações civis que o gover-

no procura proteger.

O esforço para esta luta, agravado pelas condições geográficas do 

terreno, é colossal não só do ponto de vista de efectivos militares, 

como também em termos económicos. Isto conduz à inevitável 

questão sobre até quando o país poderá continuar a beneficiar 

deste apoio, na forma como ele está actualmente a ser disponi-

bilizado. 

O comunicado final da cimeira de Lilongwe faz questão de 

se referir ao facto de os países-membros estarem a recorrer a 

�recursos próprios”, e embora orgulhosamente considere tal �um 

único precedente no continente africano�, se pode ler, no sub-

texto, a inferência apontando uma possível falta de colaboração 

por parte do resto da comunidade internacional, pelo menos nos 

termos em que esta organização gostaria que o referido apoio 

fosse prestado.

É bom ter o orgulho de contar com os seus próprios meios, mas 

melhor ainda é ter à disposição os recursos de que a organização 

necessita para a concretização dos seus objectivos. 

Quando a missão militar da SADC foi lançada em Agosto últi-

mo, a organização anunciou que tinha um financiamento inicial 

de USD 12 milhões, valor que deveria ser acrescido de outras 

contribuições voluntárias dos países-membros.  Sejam quais ti-

verem sido tais contribuições voluntárias, é óbvio que esta é uma 

operação com um grande défice de financiamento, mesmo consi-

derando a sua actualização para USD 28,5 milhões. 

Não que isso tire da SADC algum sentimento de optimismo. 

No seu comunicado final, a cimeira de Lilongwe subscreveu a 

proposta de Moçambique quanto a uma iniciativa para a reali-

zação de uma conferência internacional de apoio à reconstrução 

económica e social da província de Cabo Delgado. 

A reconstrução económica e social deve pressupor que tenham 

sido eliminados todos os factores de desestabilização que dei-

xaram maior parte dos distritos do norte de Cabo Delgado em 

ruínas, para além de que sejam criadas as condições humanas, 

materiais e económicas para garantir que a segurança nunca vol-

te a ser posta em causa (pelo menos nos moldes como foi) nem 

naquela região nem em qualquer outro ponto do país. É isso que 

a SADC acredita que a sua missão militar está a conseguir fazer.  

,

Era Sexta-feira, noite 

profunda, mais pro-

funda do que a pro-

fundidade do brilho 

das estrelas, catorze de Janei-

ro. 

Apercebi-me que por ser 

meio do primeiro mês do ano 

tinha chegado a altura de me 

dirigir ao meu oráculo a fim 

de saber o que seria de mim 

nos tempos seguintes. 

Quando notei e tive a certeza 

de que a minha aldeia estava 

em silêncio, a dormir o seu 

sono justo, livrei-me de tudo 

o que tinha de roupa, pendu-

rei a minha flauta de bambu 

ao pescoço e desci a encosta 

em direcção ao rio. 

Na margem sentei-me de 

pernas cruzadas, e, de olhos 

fixos na estrela maior, come-

cei a tocar a melodia mágica 

para chamar para mim o Rei 

Quembo, o imortal chefe dos 

crocodilos do rio Zambeze. 

Tenho formação superior 

como engenheiro de minas, 

vou a caminho dos quarenta 

anos, mas no fundo não pas-

so de um preto supersticioso 

que acredita em fantasmas, 

em aparições dos antepas-

sados e em vozes que apa-

recem em fundos dos lagos, 

dos rios e dos mares. E que 

são capazes de falar comigo a 

partir do brilho mais intenso 

das estrelas. Ou, da mansidão 

materna do luar. 

Acabei assim a minha comu-

nicação de flauta e pus-me à 

espera. 

O Quembo apareceu escol-

tado por uma esquadrilha de 

jovens crocodilos, trepou a 

margem na minha direcção, 

coloquei a almofada de algo-

dão no seu dorso, sentei-me 

sobre ela e começamos a nos-

sa viagem em direcção a nas-

cente no distrito do Zumbo, 

ali onde o rio Zambeze entra 

majestosamente em Moçam-

bique. Foi uma viagem mag-

nífica, como todas. 

Ele depositou-me na mar-

gem do “tchumatchado” 

para me confiar os cuidados 

de um hipopótamo fêmea. 

O hipopótamo abriu a sua 

boca, reparei que tinha todos 

os dentes intactos, enfiei-

-me por ai a dentro e demos 

um mergulho profundo até 

o fundo mais fundo do rio 

Zambeze. 

Estávamos num vale verde-

jante de frutos, cereais, mel 

e leite. 

Sentei-me de pernas cruza-

das à espera dela. Ela apare-

ceu como sempre, vi e ima-

ginei: alta, esbelta, preta que 

nem ébano, de olhos verdes e 

dentes mais brancos do que 

a minha própria imaginação. 

O que ela me disse não ti-

nha nada de novo. Aliás, eu 

não estava à espera de nada 

de novo. Era a quadragésima 

nona vez que eu estava ali. E 

ela disse-me exatamente isto: 

Serás infeliz no amor por-

que não tens paciência. O 

teu sentido de generosidade 

não tem correspondência no 

vocabulário humano. A cor 

dos teus olhos é ilegível. Tri-

lharás o teu caminho sozinho 

porque só na solidão te sen-

tes feliz, embora isso te faça 

sangrar o coração. Mas a fe-

licidade dos homens grandes 

está nisso mesmo. É suportar 

a dor da sua solidão. 

Um mergulho no futuro
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A 
narrativa teológica de 

Desmond Tutu teve pro-

fundas mudanças nos 

anos 70, como resulta-

do da sua confrontação com as 

temáticas levantadas pela Afri-
can Theology e Black Theology. 

Para Tutu, havia uma posição 

não negociável: Teologia, como 

qualquer outra área do conhe-

cimento humano, tinha que ser 

contextualizada. Dito de forma 

mais simpática, ela deveria tomar 

em conta as condições concretas 

e contextuais em que viviam os 

seus crentes. Nenhuma teologia 

deveria ter a prerrogativa de ser 

“universal”. A Teologia Negra 

tinha a ver com um interesse 

existencial do negro, pelo facto 

de este estar diariamente entre a 

vida e a morte: se Deus era todo-

-poderoso, por que seria que Ele 

permitia o sofrimento, somente, 

de uma parte do seu rebanho, os 

negros? 

Tutu era defensor incansável de 

que a luta pela libertação cultu-

ral da Igreja deveria incluir a for-

mação dos missionários, porque, 

segundo ele, em África, antes de 

alguém tornar-se pastor ou pa-

dre, tinha, antes, que se conver-

ter ao cristianismo ocidental e à 

sua cultura. Por outra, antes de 

missionarem, tinham que negar 

a sua africanidade, incluindo a 

mudança de nomes tradicionais 

para, assim, obterem nomes ver-

dadeiramente cristãos no acto do 

baptismo ou da ordenação.

Este princípio da dependência 

da mensagem da teologia para os 

seus crentes estava tão claro para 

Tutu que ele achava que, como 

exemplo, enquanto nos anos 70, 

na Europa, se discutia nas uni-

versidades se «Deus existe?» ou 

mesmo em alguma literatura se 

proclama a «Morte de Deus!», 

“a nossa população — escrevia 

Tutu — não duvida da existência 

de Deus e ela sabe perfeitamen-

te bem o que quer dizer Deus. 

Ela (a população) não precisa 

ser convencida que Deus é bom 

e omnipotente”. O exercício lin-

guístico de saber se Deus existe 

ou não poderia ser interessante 

para o Ocidente, mas tornava-se 

“irrelevante” para os povos africa-

nos, acrescentava. 

De facto, aspectos da vida pes-

soal de Tutu, conjugados com o 

contexto, influenciaram para que 

a sua Teologia sofresse profun-

das transformações. Desde 1972, 

Tutu assumiu, em Londres, a po-

sição de director da divisão afri-

cana do Theological Educational 
Fund. O seu trabalho era emitir 

pareceres ao Fundo Teológico 

sobre estudantes de teologia pro-

venientes da África Subsaariana 

e para as instituições religiosas 

onde poderiam estudar. Num 

momento em que muitos países 

africanos completavam uma dé-

cada de independência, as lutas 

O post-mortem da Teologia Reconciliatória de Tutu
Por José P. Castiano & Jorge Ferrão

armadas de libertação nas coló-

nias portuguesas estavam pra-

ticamente na sua fase final e, no 

seu país de origem, o sistema do 

apartheid se encontrava ao rubro, 

Tutu na sua qualidade de promo-

tor dos recursos humanos para a 

Igreja Anglicana, viajava por vá-

rios países africanos, tais como 

Zaire, Nigéria, Camarões, Gana, 

Serra Leoa, Quénia, Uganda, etc. 

Em três anos, visita mais de 20 

países subsaarianos tipificados 

por uma diversidade de condições 

políticas. Isto permite-lhe obter 

uma perspectiva das narrativas 

religiosas e, sobretudo, contrapô-

-las com as respectivas condições 

políticas em cada caso. Nesses 

países já proliferavam, nos semi-

nários católicos, fortes discussões 

sobre as condições e possibilida-

des de uma teologia africana. 

No Zaire, os debates teológicos 

eram, vivamente, influenciados 

pelo dilema entre a fidelidade 

à política do Coronel Joseph-

-Desiré Mobutu da authenticité, 
e a fidelidade às doutrinas teoló-

gicas europeias. Na sua qualidade 

de “presidente”, Mobutu tinha 

obrigado as cerca de 80 missões 

e igrejas protestantes existentes 

no Zaire a juntarem-se numa só 

Igreja Nacional, a chamada Egli-
se du Christ au Zaire. A par disso, 

concedeu um reconhecimento 

oficial a poucas igrejas católicas 

e à Igreja de Jesus Cristo na Ter-

ra fundada pelo profeta Simon 

Kimbangu, esta última baseada 

na “doutrina indígena”, ou seja, 

praticando curas tradicionais. 

Uma das “orientações” da authen-
ticité era a africanização da litur-

gia e das lideranças das igrejas. 

Na Nigéria, Tutu confronta-se 

com a já crónica divisão entre 

católicos e muçulmanos, sendo 

estes maioritariamente do Norte 

do país. Tutu visita o país ainda 

antes da recuperação da guerra de 

Biafra. Pela primeira vez, ele se 

confronta com a necessidade de 

fundamentar um diálogo teológi-

co entre as duas grandes religiões, 

daí a sua proposta para a criação 

de um Centro de Estudos para 

o Islão e para o Cristianismo na 

Universidade de Ibadan. 

As viagens de Tutu incluíram, 

extensivamente, a África Austral 

em países como Tanzania e Mo-

çambique, para além de Zâmbia, 

Rodésia (hoje Zimbabwe), Suazi-

lândia e Malawi. Sobre Moçam-

bique, Tutu declarava que a polí-

tica da assimilação era bem mais 

discriminatória que o apartheid, 
dado que enquanto neste havia 

“clareza” das fronteiras entre ne-

gros e brancos, nas condições da 

assimilação, os negros só pode-

riam ser dirigentes do seu povo, 

assim que estivessem a ser “sedu-

zidos” para aceitarem as condi-

ções de ser branco ou assimilados. 

Values and personhood lies in whi-
teness. What blasphemy! — escre-

veria Tutu no seu relatório sobre 

Moçambique.

Nestas viagens, Tutu entra em 

contacto com a nata da acade-

mia e da teologia africanas do seu 

tempo, particularmente, nas uni-

versidades de Makherere (Ugan-

da), Fourah Bay (Serra Leoa) e de 

Nairobi (Quénia). Nesta última 

tem encontros com Odera Oruka 

e com Ali Mazrui. Os encontros 

fortificaram suas convicções a 

favor da Teologia da Libertação 

latino-americana, com cujos lí-

deres e teóricos Tutu mantinha 

contactos.

Um outro factor importante que, 

mais tarde, “formatou” as ideias 

de reconciliação de Tutu foram os 

contactos permanentes que aju-

dou a desenvolver e manter entre 

os negros da África do Sul e dos 

Estados Unidos. Alabama era o 

destino dos negros sul-africanos, 

desde o século XIX, em viagens 

facilitadas pela fixação dos mis-

sionários, primeiro da American 
Board, na zona da África Aus-

tral. Líderes do ANC, como John 

Langalibalele Dube, A. B. Xuma, 

Isaka ka Seme e outros receberam 

a sua educação na Tuskegee Insti-
tute em Alabama, uma instituição 

fundada por Booker Washington. 

Assim, os debates sobre a liberta-

ção dos escravos, protagonizados 

principalmente por Washington e 

Du Bois, em torno do Black Souls, 
influenciaram-se mutuamente 

com os debates em torno da Teo-

logia Negra e Teologia Africana, 

ao qual Tutu, mais tarde se mete 

no meio, principalmente após as 

viagens aos EUA, em 1973, por 

ocasião de uma conferência sobre 

a Black Theology. Nesta conferên-

cia, participara John Mbiti, que, 

na altura, ataca a African Theology 

como sendo a versão africaniza-

da da Black Theology. Tratava-se, 

segundo Mbiti, de uma teologia 

praticada pelos negros america-

nos e não tinha legitimidade para 

qualquer adaptação ao contexto 

africano, porque na sua base esta-

riam o ódio, a amargura e o sofri-

mento dos escravos. 

Por isso, ela expressava-se nos 

termos de um Deus negro, Igreja 

negra, libertação negra e tudo o 

mais “negro” possível. Este tipo de 

teologia baseia-se, acrescentaria 

Mbiti, na consciência sobre a cor 

negra. E, na óptica de Mbiti, nas 

escrituras sagradas, não se encon-

tra nada sobre esta cor. Este tipo 

de Teologia poderia adaptar-se 

muito bem para o caso da Áfri-

ca do Sul, onde os negros teriam 

o mesmo grau de “amargura” e 

“ódio” contra o branco, por causa 

do sistema do apartheid, mas não 

seria este o caso para o resto da 

África. 

Naturalmente que Tutu defendeu 

a possibilidade da adopção da 

Teologia Negra, não tanto pela 

expressão black, senão, com base 

nos escritos do seu compatriota 

Steve Biko, como forma de mos-

trar o engajamento no repúdio à 

arrogância da Teologia Ocidental, 

que foi produzida, principalmen-

te, com Paulo e suas epístolas, 

com a pretensão de ser universal. 
Segundo Alain Badiou, os esfor-

ços de Paulo consubstanciaram-

-se em evitar que o cristianismo 

se reduzisse a ser apenas uma 

seita judaica, por via da Ressur-
reição (Cfr. Badiou: São Paulo: A 
Fundação do Universalismo. Ed. 

VS, 2018).

Tutu viria a articular a sua teoria 

da reconciliação baseada nesta 

nova problematização da Teolo-

gia Negra Africana, algo asseme-

lhada à política de reconciliação 

de inspiração de Mandela. O fim 

do apartheid na África do Sul, 

com a eleição de Nelson Man-

dela como o primeiro presidente 

negro, marca o triunfo, na sua 

plenitude religiosa e política, do 

espírito da reconciliação. 

Desmond Tutu, bispo anglicano 

e Prémio Nobel da Paz, preside 

uma Comissão da Verdade e Recon-
ciliação cujo princípio, uma justiça 

restaurativa, nos oferece exemplo, 

pelo menos por enquanto, da 

corporificação do espírito de re-

conciliação num contexto em que 

se devia evitar, a todo o custo, o 

temido banho de sangue pós-

-apartheid.

Tutu declara que há um outro 

tipo de justiça, cujo propósito 

central não pode ser punitivo; 

deve ser, sim, restaurativo, dedi-

cado à “cura” das feridas. Ela tem 

como o centro a humanidade do 

causador das mais vis atrocidades. 

Este tipo de justiça acredita, diz-

-nos Tutu, na bondade essencial 

de todas as criaturas de Deus e 

que, na base dela, existe, em to-

dos, a possibilidade latente de se 

tornarem bons e justos. Portanto, 

os perpetradores das injustiças 

devem ser reabilitados e não, em 

primeira linha, punidos ou ostra-

cizados pela comunidade. 

A comunidade tem, aos olhos 

da justiça restaurativa, o dever 

de reintegrar os que cometeram 

estas atrocidades. Tutu chega a 

declarar que uma ofensa (racial 

neste caso) deve ser considerada 

como um “distúrbio do equilíbrio 

social”. Por isso, o processo da 

restauração deve permitir que o 

ofensor e a vítima se reconciliem 

e a paz seja restabelecida. Era pre-

ciso buscar um ponto reconciliató-
rio dentro das mesmas narrativas 

religiosas, ou seja, do interior da 

chamada espiritualidade originá-

ria africana (ubuntu). Algo que 

fosse tão engenhoso a ponto de 

evitar o que lavaria à uma derrota 

de todos: a guerra ou um “banho 

de sangue”, como se dizia. Nes-

te caso, o espírito reconciliatório 

corporiza-se em forma de “prin-

cípio” que todos deveriam seguir, 

de um “consenso” ao qual supos-

tamente todos deveriam aderir; 

enfim, um “compromisso” que 

todos deveriam acreditar: am-

nistia individual, sim, (não a uma 

amnistia geral), mas a troco da 

verdade, ou seja amnesty for truth, 

na verdade de “toda verdade”.  E 

afirmaria Tutu, em 1998, perante 

Kerry Kennedy, activista ameri-

cano para os Direitos Humanos:

“Nós não deveríamos temer 

confrontar-nos com as pessoas 

naquilo que elas fizeram de mal. 

Perdoar não significa tornares-

-te num tapete (na porta) para as 

pessoas limparem as suas botas 

[sujas]. O nosso Deus é muito 

indulgente.” (Cfr. Tutu, D. 2011: 

God is not a Christian, p.38).

A justiça restaurativa que parecia 

a única alternativa de “resolver” o 

problema dos que tinham medo 

de assistir o inferno ainda nesta 

vida, ela, porém, adiava as con-

vulsões sociais, porque a «bomba 

social», esta que a justiça restaura-

tiva, a todo o custo, pretendia evi-

tar que detonasse (e conseguiu), 

permaneceria latente, exibindo o 

seu fumo e potência ameaçadora, 

de tempos em tempos. Faltava o 

principal da justiça restaurativa: a 

justiça económica – ou seja a tal 

economic freedom do EFP de Ju-

lius Malema. As injustiças sociais 

continuariam a ser o problema na 

RSA. 

Quanto a nós, a partir desta jane-

la do Índico: é justo adiantar que 

o problema estava mal identifica-

do: não era nem o branco, nem o 

negro; não o de confiar na bonda-

de humana que há em todos nós, 

mas, sim, desconfiar o mal que 

também há em nós todos; o pro-

blema era a estupidez humana. 

E estúpidos encontramo-los em 

toda a parte e de todas as cores.

O que também falhou é o modelo 

do “purgatório terrestre”; ele nun-

ca havia de funcionar, porque as 

almas feridas neste mundo vivem 

de verdade; elas sentem ainda a 

falta do pedaço de terra retirado, 

o emprego que falta, o piso da 

bota dos novos senhores, o sabor 

de um pão mal amassado ou ain-

da uma educação superior ainda 

não descolonizada e nem des-

-racializada. As greves dos estu-

dantes universitários na África do 

Sul são uma prova disso. Os es-

tudantes exigiam, no fundo, uma 

des-racialização da universidade 

e, consequentemente, de toda a 

sociedade. 

A Igreja deve ser chamada a re-

formular a sua profecia consoante 

as dificuldades e os problemas das 

pessoas viventes, de carne e osso! 

E esses são os problemas para a 

nova Teologia dos Pobres. Estes 

que ainda não saboreiam os fru-

tos da Rainbow Nation. Pois, que 

irá reinventar esta nova teologia 

reconciliatória, na qual os pobres 

terão o seu Banquete, não somen-

te platónico, senão numa mesa 

real. God was not a Christian, in-
deed! (X)
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Oque está nas previsões das tropas 

da SADC, do Ruanda e de Mo-

çambique sobre o tempo neces-

sário para estancar as acções dos 

grupos militares associados ao terrorismo 

nas províncias de Cabo Delgado e Niassa? 

Curto, médio ou longo prazos? Depois da 

aceitação da entrada das referidas forças 

estrangeiras, no Teatro Operacional Nor-

te, afogando parcialmente o debate sobre 

a consistência da soberania em Moçam-

bique, esperava-se supostamente que, em 

curto espaço de tempo - pouco mais de 

três meses - a “união” fizesse a esperada 

força no sentido de pôr termo à crise de 

Cabo Delgado, cumprindo um mandato 

politicamente considerado como solidá-

rio, visando salvar vidas. Óbvio. Estarão 

já no terreno os cerca de três mil homens 

que os peritos da SADC avançavam 

como efectivo necessário ou ideal? Em 

princípios do mês de Agosto de 2021 a mis-

são da força regional da SADC em estado de 

alerta era composta por um efectivo de “cerca 

de mil soldados das Forças Armadas da África do 

Sul, Botswana, Angola, Lesoto e Tanzania nas 

especialidades e forças navais, terrestres e aéreas”

com “um custo de 12 milhões de dólares por um 

período inicial de 30 dias” como se referiu o 

PR de Moçambique na altura. Encorajador! 

Claro que o efectivo foi sendo reajustado em 

função das necessidades e possibilidades. Po-

rém, mais do que discutir o efectivo militar e 

os respectivos custos operacionais, está a per-

cepção sobre i) o real jogo de motivações (en-

dógenas e exógenas), ii) o foco do problema e 

sua real grandeza e, iii) os prováveis impactos 

futuros (em termos espaciais e de soberania). 

Ficamos sem uma ideia clara sobre o efec-

tivo do “outro lado” - o dos insurgentes ou 

terroristas. Serão pequenos bandos de várias 

meias dúzias de indivíduos sem nenhuma or-

ganização, sem um comando, sem liderança 

científica, assaltantes e degoladores? Como 

se organizam numericamente os terroristas? 

Como organizam a logística? Consideramos 

que o anúncio do efectivo faz parte do “jogo”, 

podendo ter um carácter dissuasor ou ser re-

velador de fraqueza. Podemos, assim, aceitá-

-lo como algo meramente estratégico.

Já que os números contam, uma das formas 

usadas para idealizarmos o efectivo do “ou-

tro lado” tem sido o grau de dificuldade por 

parte das forças conjuntas em “debelar o fogo” 

num curto espaço de tempo. Alguns falam 

apaixonadamente de drones como se fossem 

os inventores. Outros falam das peripécias 

da guerra de guerrilha. Será que os do “ou-

tro lado” adoptaram esta estratégia? A relação 

entre o efectivo do “outro lado”, a prontidão 

combativa do mesmo e a eficácia e eficiên-

cia do material bélico pode estar a justificar, 

provavelmente, uma previsão de vassourada 

tendo em conta o médio e longo pra-

zos. Uma situação de “longo prazo” neste 

“jogo de xadrez”, a acontecer, poderá dar 

consistência, crescentemente maior, à tese 

do diálogo (chamemos-lhe plano B). As 

opções das tropas conjuntas sugerem, 

ao que parece, a existência, somente, do 

plano A (o de fogo, ou seja, o meramente 

militar). Caso a estratégia do “outro lado” 

seja a do desgaste pelo longo prazo, de-

pois de tanto leite derramado, obviamen-

te que se poderá questionar as razões de 

não se ter adoptado o plano B quando se 

estava no curto e médio prazos. O tem-

po necessário para estancar as acções dos 

grupos militares associados ao terrorismo 

nas províncias de Cabo Delgado e Niassa 

dependerá, assim, dos desenvolvimentos 

no terreno. Não é de descartar um plano 

misto.

Cabo Delgado: opção pelo longo prazo?

Olhares de Ivone Soares

Se há contrato sagrado dos jornalistas com a so-

ciedade é o de salvaguardarem o sigilo de tudo 

quanto não revelam nas suas peças. Esta obriga-

ção não é um direito dos jornalistas, mas, antes, 

um dever (…) Os jornais, televisões e rádios ape-

nas informam. Não denunciam, não perseguem, 

não ajudam a capturar, não julgam. Informam – e 

para isso precisam de ser confiáveis.

Li três vezes e não acreditei: a Polícia Judiciária 

teve acesso à versão integral da entrevista a João 

Rendeiro emitida pela CNN. É a estação que o 

anuncia, sem qualquer rebuço. Afirma, aliás, num 

tom que parece de auto-elogio, que o material já 

foi remetido pela polícia para o Ministério Públi-

co. Felizes, portanto, por terem contribuído para 

a detenção.

Mais não diz. Porém, o pouco que diz é de enor-

me gravidade.

Se há contrato sagrado dos jornalistas com a so-

ciedade é o de salvaguardarem o sigilo de tudo 

quanto não revelam nas suas peças. Esta obriga-

ção não é um direito dos jornalistas, mas, antes, 

um dever – que às vezes custa caro e pode levar à 

prisão. Quem confia num jornalista tem de estar 

seguro de que só é relatado o que fica previamen-

te combinado.

Se um órgão de comunicação aceita publicar uma 

entrevista a um foragido, fica obrigado a não for-

necer quaisquer outros dados. Nem como chegou 

à fala com o procurado, nem o que foi dito de 

forma informal durante a conversa, nem os pre-

parativos.

A sociedade tem de saber que há uma clara dis-

tinção entre jornalistas e polícias. Não é uma 

questão de menor ou maior consideração, é uma 

salvaguarda. Só assim é possível manter aberta a 

porta das redacções a quem, por boas ou más ra-

zões – os tribunais que o decidam – quer contar 

o que sabe ou viveu.

Era bom que fosse bem compreendido que os 

jornalistas apenas servem para informar. E que 

não podem aceitar que o material que recolheram 

tenha outros destinos que não a publicação e os 

seus arquivos sigilosos. Os jornais, televisões e rá-

dios apenas informam. Não denunciam, não per-

seguem, não ajudam a capturar, não julgam. In-

formam – e para isso precisam de ser confiáveis.

Acresce um outro motivo: não pode deixar-se 

que haja a mínima suspeita de que exista qual-

quer traficância de informação entre redacções e 

autoridades. O “toma-lá-isto-para-depois-me-

-dares-aquilo” é o contrário do jornalismo. A 

desgastada mulher de César não se aplica só a 

políticos.

Os bons jornais e televisões recusam publicar fo-

tografias de pessoas procuradas pelas polícias. Não 

porque queiram dificultar a captura, mas, entre 

outros aspectos, porque defendem o seu papel de 

independência em relação a todos os poderes.

Em 1998, para falar apenas de um caso que co-

nheço bem, após o Expresso ter publicado a en-

trevista de José Pedro Castanheira a Rosa Casaco, 

um dos assassinos de Humberto Delgado que 

andava fugido, foram várias as pressões, formais 

e informais, para que Castanheira desse outras 

informações para lá do que escreveu. Recusou, 

obviamente.

A entidade reguladora da comunicação, a ERC, a 

propósito da cedência de material gravado e não 

transmitido pela RTP, já repudiou esta possibili-

dade. Considera a ERC que “os jornalistas assu-

mem compromissos de confidencialidade com a 

fonte, os quais, se forem desrespeitados, não terão 

apenas consequências na vida da pessoa que está 

origem da informação, como também na credibi-

lidade do jornalista em causa, como já se referiu. 

E, sobretudo, terão efeitos na actividade jornalís-

tica em geral, já que todas as pessoas detentoras de 

informações melindrosas que revistam interesse 

público recebem o sinal de que não podem confiar 

na classe jornalística”.

Não é impunemente que as buscas a redacções – 

apenas me lembro de uma, no antigo “Tal e Qual” 

– e a casa de jornalistas, bem como a serem alvos 

de vigilância policial, de que foi alvo Carlos Ro-

drigues Lima, jornalista da “Sábado” – também 

recordo um caso apenas – merecem repúdio, e 

gozam de proteção especial.

Garantia pelos vistos desnecessária, para a CNN 

Portugal.

A notícia do canal português não dá pormenores. 

Não diz se o fez voluntariamente, se perante al-

gum mandado. Pouco importa. A forma como dá 

conta do ocorrido – veja agora “a entrevista que a 

PJ usou para tramar Rendeiro (versão inédita da 

integra)” – assume a traficância como coisa natu-

ral. Deixa a suspeita de não ter havido sequer uma 

decisão judicial, nem refere quaisquer esforços 

para a contrariar. “Tramar” Rendeiro parece ser 

um propósito e motivo de orgulho.

Começou mal a nossa CNN, tenho pena. Estreou-

-se a anunciar uma entrevista exclusiva, quando 

afinal era partilhada com um jornal; agora forne-

ce material inédito à polícia. Não acredito que a 

casa-mãe aprove. Oxalá não seja um “farol” para 

o jornalismo português. A proteção das fontes é o 

bê-à-bá do jornalismo.”

*In Expresso.pt

O ano de 2022 começou com a notícia da chega-

da da plataforma flutuante que vai processar o gás 

natural da Área 4, na Bacia do Rovuma, em Cabo 

Delgado. A mesma província que tem sido devas-

tada pelo terrorismo desde 2017. Ora, porque será 

que essa notícia não viralizou como aconteceu com 

o vídeo do jovem quelimanense e seus fogos de ar-

tifício?

Parece que a chegada da plataforma flutuante foi 

menos relevante para a camada juvenil, por sinal 

mais de metade da população moçambicana. O que 

está errado na nossa sociedade? Porque será que 

notícias que deveriam criar euforia passam quase 

despercebidas?

Alguém já se questionou do motivo que nos leva 

a tamanha euforia, num cenário em que a queima 

daqueles fogos de artifício poderiam ter significado 

perdas de vidas, perda de órgãos ou de membros?

O nível de insatisfação que o povo tem dos gover-

nantes é tal que qualquer ‘pirómano’, vira herói em 

dois tempos. O povo já o queria no Teatro Opera-

cional Norte a combater os insurgentes e resgatar a 

nossa soberania e integridade territorial. Já ninguém 

queria outro homem em acção. 

Mas porque será?

O grande motivo é a falta de referências contrárias. 

Moçambique não está a criar contra-insurgentes 

que virem heróis dos nossos tempos. A comunica-

ção a nível do Teatro Operacional Norte não está 

a exaltar nomes concretos de generais no terreno, 

que estão a dar baile aos terroristas. Não se exal-

tam os nomes daqueles que, mesmo tendo morrido 

em combate, estiveram lá a dar de si nesta luta para 

travar o avanço dos insurgentes. É claro que essas 

pessoas existem, mas ninguém as faz notórias. E es-

tamos órfãos de homens valentes. Daí sobrar a cada 

um exaltar o que é nosso, conhecido e acessível.

Estamos a sair da quadra festiva. Nem todos tive-

ram motivos para celebrar, até por que nem todos 

tiveram o que comer nesta quadra festiva. Contas 

de uniforme e material escolar são a preocupação 

do momento. 

Com o agravamento dos preços do transporte, en-

tramos em 2022, maldispostos. As contas não ba-

tem certo, já andamos com repolho embrulhado nos 

sacos plásticos pretos, para disfarçar que é uma bola 

de presente para as crianças. Outros levam coleman 
coolers para ir comprar magumba, um plastiquinho 

de óleo de 10 meticais e tudo lá dentro disfarça-

do transmite aos vizinhos a ideia de que se está a 

Ano 2022: vai 

regressar do bottle store com umas pretas. Aonde!?! 

Está-se num salve-se quem puder. A vontade que 

as pessoas têm lá no fundo do coração é de des-

pertar enquanto todo o mal já explodiu. As pessoas 

desejam que esse milagre aconteça, só querem uma 

oportunidade de ver todo o mal e todo o sofrimento 

a evaporar. Por isso, há que consciencializar a juven-

tude para não aderir a agendas de guerra, subversão, 

insurgência. Usem a força da vossa inteligência e 

criatividade, e façam bom uso do direito a voto. 

Desde já que todos os interessados na democracia 

comecem, nas calmas, a preparar-se para controlar o 

recenseamento eleitoral, a composição das brigadas 

de recenseamento, a colocação dos postos, incluindo 

as brigadas móveis. Há que preparar os fiscais para 

evitar que nas próximas eleições não se repita o epi-

sódio da província de Gaza que agora já se encontra 

no futuro ano 2042.  Fungulamaso, às tantas aquele 

era um ensaio que será disseminado e que não se 

chore pelo leite derramado. Se em Gaza fizeram e 

nada aconteceu, quem garante que aquele projeto-

-piloto não será expandido?

É por nos faltarem motivos para rir (e com o agra-

vante de estarmos no mês de Janeiro, sem dinheiro 

e com contas à vista, sem dinheiro para as pagar) 

vamos celebrando foguinhos postos pelos putos en-

raivecidos desta vida.

Não temos garantias de que os milhões de dólares 

que serão gerados pela plataforma flutuante não se-

rão mamados como todos os outros milhões mal-

-usados neste país. Tantos milhões circularam nesta 

Pérola do Índico, basta lembrar dos números que 

nos enlouquecem quando saem revelações da Tenda 

da B.O, onde está em julgamento o Caso das Dívi-

das Ocultas, para ver como nos atrapalharam e fize-

ram pouco e nada para o benefício do povo. 

Neste ano que inicia, queremos soluções para os 

nossos problemas reais - criação de mercados, tran-

sitabilidade da EN1, vias de acesso secundárias e 

terciárias facilitariam o escoamento da produção. 

Queremos energia de qualidade, água potável, aces-

so à assistência médica e medicamentosa, emprego, 

remuneração condigna, um salário mínimo nacional 

que cubra a cesta básica. Enfim, poderia ficar a elen-

car as nossas expectativas para 2022 e ainda assim 

muito restaria por ser dito. O certo é que enquanto 

os problemas do povo não forem resolvidos haverá 

sempre inversão de valores. E com isso, podemos ter 

certeza: Moçambique vai continuar a flutuar.

*Comunicóloga, Política, Escritora.

CNN e Rendeiro: o que 
não se deve fazer
Por João Garcia*
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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 Anuncie a sua marca, produto e serviços, na 
SAVANA FM . Proporcionamos para si pa-
cotes promocionais, contacte-nos através de:                          
84 1440048, 82 8944278 ou ainda através do 
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz           

SAVANA 100.2 FM

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

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

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

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

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

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

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

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

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

mediaFAX

Pontos de Fernando Lima, em directo todas   
sextas às 19H00.   Repetição  aos sábados    
às12H00 e aos domingos pelas 21H00.

 nº. 7475 - Pág. 2/

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Agenda Cultural
Xima  Bar

Sexta, dia 14  de AN
a partir das  17h  

Salimo Mohamed  TRIO
Sábado, dia 15 de AN

a partir das  17h  
Tabasil ly  TRIO

Matrículas para 2022 

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe valor acessível

847700298 ou 826864465 ou 
ainda 871232355
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Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Anovela em torno da pro-

vável indemnização, pela 

Federação Moçambica-

na de Futebol (FMF), de 

cerca de 24 milhões de meticais, 

ao antigo seleccionador nacio-

nal, Luís Gonçalves, está longe 

de chegar ao fim, não sendo de 

estranhar que continue a alimen-

tar, no seio de vários segmentos, 

sobretudo os ligados ao desporto, 

acesos debates. 

Uma situação, quanto a nós, per-

feitamente compreensível, tendo 

em conta que é pela primeira vez 

que se assiste a um caso idêntico, 

que envolve valores tidos, à priori, 

como elevados para a realidade do 

nosso país. 

E exemplos de afastamento de 

seleccionadores são muitos, mas 

nunca foram tão badalados como 

este. Por razões retromencionadas.

Por exemplo, para o apuramen-

to ao CAN de 2013, Gert Engels 

foi corrido pela direcção de Feizal 

Sidat, depois de Moçambique ter 

perdido por quatro bolas sem res-

posta, diante de Marrocos, quando 

em Maputo havia ganho por duas 

bolas sem resposta. 

Mas também é bom que se diga 

que a diferença entre o alemão 

Gert Engels e o português Horá-

cio Gonçalves, o qual foi afastado 

recentemente e substituído por 

Chiquinho Conde, dizíamos, é mí-

nima, pois ambos tinham escolhas 

bastante questionáveis.

E mais: enquanto Gert Engels che-

gou a convocar, num só ano, mais 

de meia centena de jogadores, o que 

não lhe permitiu ter um conjunto 

coeso e mais sincronizado com a 

filosofia do jogo, Horácio Gonçal-

ves desestruturou os Mambas. Fe-

lizmente tudo acabou sem alaridos 

sob ponto de vista financeiro, de-

pois que um e outro foram corridos.

Já em relação ao caso “Luís Gon-

çalves”, há a afirmar que enquanto 

se esperava que o assunto estivesse 

sob alçada dos advogados, de per-

meio começam a surgir novas nar-

rativas e pronunciamentos, o que 

faz antever que o mesmo venha a 

ganhar novos contornos.  E tudo 

indica que a Federação Moçambi-

cana de Futebol acabará por chegar 

a um acordo 

“amigável” com o técnico.

 O facto é que um acordo entre as 

partes, poderia ser um ganho, prin-

cipalmente para a FMF, tendo em 

conta os altos custos do processo 

de recurso ao Tribunal Arbitral de 

Desporto. Consta que para a sub-

missão de recurso àquele organis-

mo, a FMF teria de desembolsar 

aproximadamente dois milhões de 

meticais, para além de arcar com 

outras obrigações, o que tornaria 

o processo oneroso: pouco mais de 

quatro milhões de meticais.

Entretanto, o prazo para a submis-

são de recurso termina no próximo 

dia 18 de Janeiro, sendo que de lá a 

esta parte caberá às duas partes en-

contrarem a melhor saída, sob risco 

Por Paulo Mubalo

de tudo voltar à estaca inicial.

Recorde-se que Luís Gonçalves 

submeteu uma queixa à FIFA, re-

clamando ter sido injustiçado ao 

ser demitido, alegadamente, sem 

justa causa, antes do final do con-

trato.

Outrossim, alegou junto à FIFA, 

que o falhanço de Moçambique à 

fase final do Campeonato Africano 

das Nações (CAN) não era o objec-

tivo que extinguia automaticamen-

te o seu contrato com a FMF, pois 

estava ainda em competição para o 

Mundial-2022.

Astúcia versus 
inteligência
É um facto inegável que era 

impensável Moçambique 

qualificar-se para o Mundial, 

porque não tem jogadores à altu-

ra para cometerem tal proeza, não 

sendo de estranhar que nunca tenha 

o conseguido, mesmo em tempos 

de grandes estrelas que marcaram 

gerações, como Gil Guiamba, Chi-

quinho Conde, Joaquim João, Cal-

ton Banze, Chababe, Lucas II, Nuro 

Americano, entre tantos outros.

  Aliás, mesmo em relação à 

participação nos CAN de 1986, 

1996, 1998 e 2010, os resultados 

de Moçambique não foram os es-

perados, pois revezou o bem com 

o mal. Mas também é bom que se 

diga que a nossa selecção já teve 

vários seleccionadores de renome, 

mas nenhum deles conseguiu le-

var o país ao Mundial, a exemplo 

de Belmiro Manaca, José Geneto, 

Cremildo Loforte, Mário Coluna, 

Arnaldo Salvado, Victor Bonda-

renko, Artur Semedo, Abel Xavier, 

entre outros. O que só serve para 

consubstanciar o argumento de que 

seria impensável Luís Gonçalves, 

pelo menos tendo em conta os ac-

tuais níveis do nosso futebol, quali-

ficar os Mambas para um mundial. 

Mas o treinador jogou certeiro, 

usou as combinações probabilísti-

cas, e à luz do hermetismo jurídico 

deu um golpe à federação que terá

de se reinventar para enfrentar fu-

turos casos. Até porque este caso 

acaba constituindo um rude golpe 

também para muitos clubes que 

militam no Moçambola, os quais

são vezeiros e useiros em afastar 

os treinadores a seu bel-prazer, si-

tuação agravada pelo facto de mui-

tos assinarem contratos precários, 

numa situação típica de luta pela 

sobrevivência.

Há a realçar que logo que o caso 

“Luís Gonçalves” foi despoletado, 

a FMF se desdobrou em vários 

contactos, sendo que acabou con-

tratando uma firma de advogados 

brasileiros para recorrer ao Tribu-

nal Arbitral do Desporto (TAD). 

Houve várias reacções de alguns 

advogados moçambicanos, que 

também queriam fazer parte do 

“banquete”, mas que foram prete-

ridos por não dominarem aspectos 

que se relacionam com essa verten-

te desportiva.

Realçar que Luís Gonçalves tor-

nou-se seleccionador de futebol do 

nosso país no consulado de Alberto 

Simango Júnior, depois de ter sido 

adjunto de Abel Xavier nos Mam-

bas.

“É importante termos alguém que 

possa conduzir a nossa selecção. 

Acreditamos no professor Luís 

Gonçalves, já fez parte da nossa 

estrutura e achamos ser a pessoa 

certa para liderar o nosso projecto”, 

justificou desta maneira, na altura , 

Alberto Simango Jr, a contratação 

daquele técnico.

Por sua vez, o técnico português 

resumiu que a tríade compromisso, 

trabalho e ambição é que seria de-

terminante para o sucesso. “Quem 

não tem ambição não pode sonhar 

e tenho a ambição de fazer parte da 

história do futebol moçambicano 

, tenho a ambição que me permi-

te sonhar em estar no CAN e no 

Mundial. É uma enorme alegria e 

orgulho ser selecionador nacional 

de Moçambique”, frisou.

 Mas os próximos dias serão deci-

sivos!

FMF versus Luís Gonçalves

A PROPÓSITO DE CARILHO

Feizal Sidat, presidente da FMF

Gostaria de começar por achar que a moçambicanização da língua 

portuguesa, como se diz por aí, não passa por exemplo, por na 

palavra Carrilho com duplo RR, escrever-se, só com um R. Isso, 

com o devido respeito, será avacalhar o português.

Porém, acho que moçambicanizar, deva ser: em vez de muito, dizer-se 

maningue; no lugar de bonito, dizer-se nice; em vez de cuidado, dizer-se 

bassopa etc. etc.

Tudo isto a propósito do título da coluna da pretérita semana…

Já agora e, na senda do apelido Carrilho, sem desprimor para outras con-

ceituadas famílias moçambicanas, gostaria de enaltecer as famílias Ma-

chungo:

Mário, Fernanda, Inês entre outras e outro.

Assim como o João Salomão (Pai): João, Tomás, Angélica, Carlota, entre 

outras e outros.

Os Carrilhos: José Norberto, Xico, Nino entre outras e outros.

Desta forma, gostaria de homenagear as progenitoras e os progenitores, 

que muito fizeram na formação académica dos seus descendentes, para que 

estes nomes e apelidos, fossem, são e sejam, referências no nosso país e na 

sociedade moçambicana.  POUPANÇA

Em Portugal, quando estudante, tive um professor cuja alcunha era o “Ma-

tula”. Que sabia como ninguém motivar-nos a gostar de matemática.

Para isso nas aulas, o aluno que finalizasse os problemas matemáticos mais 

cedo, poderia sair antes do intervalo… Aí, como podem imaginar, passei a 

gostar dessa disciplina.

Um pouco inspirado nisso, aqui vai uma projecção de matemática e eco-

nomia básica. 

Grato pela atenção estimadas e estimados leitores deste semanário: O SA-

VANA.

Temos 365 dias no ano. Que tal começarmos com a poupança 

Diária

100 meticais ---- 36,500 

200 meticais ------ 73,000

300 meticais ------ 109,500

500 meticais ------ 182,500 

1,000 meticais ------ 365,000

1500 meticais ------ 547,500

2,000 meticais ------ 730,000 

2,500 meticais ------ 912,500

3,000 meticais ------ 1,095,000

Semanal 

 500 meticais ------ 26,500

1,000 meticais ------ 53,000

1500 meticais ------ 79,500

2,000 meticais ------ 106,000

2,500 meticais ------ 132,500

3,000 meticais ------ 159,000

 Mensal

2,000 meticais ------ 24,000

2,500 meticais ------ 30,000

3,000 meticais ------ 36,000

5,000 meticais ------ 60,000

10,000 meticais ------120,000

15,000 meticais ------180,000

20,000 meticais ------ 240,000

Escolha s.f.favor um modelo e seja consistente, nada é pouco, nem sempre 

precisará de gastar dinheiro com almoços no serviço.

Que tal mandar fazer ou comprar um cofre ou usar uma conta sua que não 

a mexa!? A questão é ter disciplina e foco! 

Chega de gastar dinheiro à toa e não saber como gastou…

LEIA S.F.FAVOR: No âmbito da implementação do novo sistema de 

estacionamento rotativo remunerado para a cidade de Maputo, denomina-

do M-Estacionamento a EMME,EP, comunica-se que, de acordo com a 

Resolução Número 13/AM/2014 de Agosto da Assembleia Municipal de 

Maputo, farão parte do sistema as seguintes taxas:

Têm causado alguma polémica o pagamento do estacionamento em algu-

mas vias da cidade de Maputo.

Contudo, acho que é um “mal” absolutamente necessário, a bem da mobi-

lidade e da contribuição dos Munícipes para o seu bem-estar e da manu-

tenção das vias no Município.

Não é por em todo se fazer, que aqui também terá que ser assim. Mas…

que é necessário é!

O que não deve acontecer é a falta de cortesia e respeito demonstrado 

algumas vezes por alguns agentes da Polícia Municipal ao abordarem os 

condutores.
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A Transcom é a Entidade Instituidora do ISUTC
Cursos Certificados pelo CNAQ

HÁ MAIS DE 20 ANOS A FORMAR 
JOVENS MOÇAMBICANOS

INSCRIÇÕES ABERTAS

O VALOR INDICADO É MENSAL E DEVE SER PAGO AO LONGO DE 10 MESES
ESTÁGIO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIO

FAZER A 
LICENCIATURA 
NO ISUTC FOI 
A ESCOLHA 
CERTA
FRANCISCO JOÃO ENGENHEIRO  

O TEU FUTURO
COMEÇA Ç

AGORA

Mais informações contacte-nos:

ISUTC 2022 FAZ A TUA CANDIDATURA ONLINE

12ª Classe ou Equivalente (aprovação nas provas 

de admissão) 

14 Valores na 12ª Classe (Ingresso Directo)

Grau de Bacharel ou que tenha frequentado

outra instituição Superior .

Inscrição: 3.600,00Mt | Matrícula: 4.700,00 Mt 

CONDIÇÕES 
DE INGRESSO

Engenharia Electrotécnica

Engenharia Civil e de Transportes

Engenharia Electrónica e de Telecomunicações

Engenharia Mecânica e de Transportes

Engenharia Informática e de Telecomunicações

Engenharia e Ciência dos Computadores

Engenharia Ferroviária

LICENCIATURAS 
EM ENGENHARIA

PRESTAÇÕES A PARTIR DE

10.950,00 MT

Contabilidade e Auditoria

Gestão e Finanças

Gestão Bancária e de Seguros

LICENCIATURAS EM 
GESTÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÕES A PARTIR DE

8.750,00 MT

Ointernacional mo-

çambicano, Reinil-

do Mandava, que 

actua pelo LOSC 

Lille de França, é um dos 25 

defesas do mundo, seleccio-

nados pela EA Sports FIFA 

2022, para concorrer por um 

lugar no onze do ano da-

quela plataforma de jogos 

desportivos. 

Para merecer a nomeação, 

pesou o facto de o jogador ter 

vencido a Ligue 1, principal 

campeonato da França, na 

temporada 2020-2021, uma 

Supertaça de França, e ter 

sido eleito melhor lateral es-

querdo daquela liga, na tem-

porada em referência. 

Reinildo faz parte do grupo 

de 25 defesas que mais se des-

tacaram e atraíram a atenção 

Jogador concorre ao XI do ano da EA Sports FIFA 2022

Reinildo Mandava é um dos 25 melhores 
defesas do mundo

da EA Sports, uma das mais 

prestigiadas empresas de vi-

deojogos, que serve também 

de termômetro na avaliação 

do desempenho e reconheci-

mento dos jogadores. 

A EA Sports é uma empre-

sa que desenvolve videojogos 

desde 1993, sendo que a par-

tir de 2007 dedicou-se a des-

tacar os melhores jogadores 

do mundo, nos jogos FIFA 

que tem produzido em cada 

temporada. 

Pese embora seja referente 

a uma plataforma de video-

jogos, integrar a equipa do 

ano ajuda na publicitação do 

jogador pelo mundo, consi-

derando o avultado número 

de usuários daquela plata-

forma, servindo também de 

canal para o jogador exibir as 

suas maiores qualidades pelo 

mundo. 

Deste modo, Reinildo Man-

dava espera integrar um lugar 

dos quatro disponíveis para 

os defesas, uma vez que a es-

colha é feita obedecendo um 

esquema táctico de 4-3-3. 

De um modo geral, Mandava 

integra uma lista constituída 

por 80 jogadores de diferen-

tes posições, sendo que 22 

são avançados, 26 médios, 25 

defesas e sete guarda-redes. 

Mandava concorre com 

nomes como David Alaba 

(Real Madrid), Trent Ale-

xander-Arnold (Liverpool), 

Cesar Azpilicueta (Chel-

sea), Giorgio Chiellini ( Ju-

ventus), Leonardo Bonucci 

( Juventus), Alphonso Davies 

(Bayern Munique), Chris-

tian Günter (SC Freiburg), 

Achraf Hakimi (PSG), Theo 

Hernández (AC Milan), 

Mats Hummels (B. Dort-

mund),  Jesus Navas (Sevi-

lha), João Cancelo (Man-

chester City) Jordi Alba (FC 

Barcelona), Simon Kjaer 

(AC Milan), Jules Koun-

dé (Sevilha), Marquinhos 

(PSG), Cristian Romero 

(Tottenham Hospur), Anto-

nio Rüdiger (Chelsea), Luke 

Shaw (Manchester United), 

Milan Skrinniar (Inter Mi-

lão), Leonardo Spinazzola 

(Roma FC), Kieran Trippier 

(Newcastle), Kyle Walker 

(Manchester City) e Ruben 

Dias (Manchester City). 

Para que o jogador integre 

no XI do ano daquela plata-

forma, carece do maior nú-

mero de votos. A angariação 

dos mesmos é feita através da 

página da EA Sports FIFA 

2022. 

Os candidatos foram divul-

gados no último dia 09 atra-

vés das redes sociais daquela 

empresa. 

As votações iniciaram no dia 

10 do corrente mês e vão en-

cerrar no dia 17 de Janeiro, 

próxima Segunda-feira. No 

anterior ano foram totaliza-

dos mais de 10 milhões de 

votos dos fãs no processo de 

eleição dos XI melhores da 

época e que foram escolhidos 

como destaque daquela edi-

ção de jogos de futebol. 

Destaca-se ainda que após a 

escolha dos onze jogadores 

que vão integrar a equipa do 

ano, será seleccionado, igual-

mente, o 12º jogador. Ney-

mar Jr, Cristiano Ronaldo e 

Lionel Messi foram os últi-

mos vencedores. 
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

O Banco de Moçambique (BM), no âmbito das suas atribuições, comunica aos operadores de microcrédito listados na tabela abaixo que, num prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do 

presente comunicado (10 de Janeiro), irá decorrer a realização da prova de vida. Para o efeito, deve-se enviar o último relatório de actividades para o endereço electrónico secretariado_dsp@bancomoc.mz

ou, fisicamente, para as filiais do BM nas respectivas províncias. 

COMUNICADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sócrates Vaz Bernardo Dias 

Matias Morgado Guivala 

Mário Augusto Gaspar

Manunu Na Mamwenhe Lamucani 

Mahomedzicar Osman 

Izaquiel Fernandes 

Ide Selemane Ide 

Fundação Agha Khan

Fernando Cesar Sucute

Fernando Carlitos Afai Quinava 

Faruque Juma Ibraimo 

Estevão Valentim 

Esmeralda Anli 

Ernesto Alfredo Phiri 

Dionísio  Muemede

Costa Mário Padiuma

Aurelina Lucília Bernardo Jorge 

Associação de Uvala de Mararange

Alcina Cassimo Khan 

Habiba Jamal Amade

SV Microcrédito, E.I.

M2 Microcrédito, E.I.

Tiende Pamodja Microcrédito E.I.

Binasse Nacir Microcrédito E.I.

Osman Microcrédito E.I.

Nlrati Sandokan Microcrédito, E.I.

Ide Microcrédito, E.I.

Fundação Agha Khan Microcrédito E.I. 

Fernando Cesar Sucute Microcrédito E.I.

Kulinga Microcrédito, E.I.

Kussaidiya Microcrédito, E.I.

Leva Tako Microcrédito, E.I.

MMA Microcrédito, E.I.

Phiri Microcrédito, E.I.

Vakani-Vakani Microcrédito, E.I.

PADIUMA Microcrédito, E.I.

Shelemir Microcrédito E.I.

Associação de Uvala de Mararange Microcrédito, E.I.

Microcrédito Rahnia, E.I.

Habiba Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

1. Província de Cabo Delgado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zuze Francisco Zulu 

 Matias Bernardo

Maimuna Faquirá Ussi 

Jorge Baptista Sumila 

João M. Muchanga

Jeremias José Muhai 

 Adelaide Bela Agostinho

Ferreira Engenheiro

Estilano Álvaro Eglande 

Edson Remane Muzuza Adamo Natha 

Belmiro Taveira Mizé Lampião

Alexandre Lampião 

Adélia Mugua Domingos 

Ângelo de Arcanjos Messias Ferreira

Fernando Nhambo Manhiço

WIZU Microcrédito, E.I.

Matias Crédito , E.I.

V. Sucesso Microcrédito, E.I.

Chuabo - Micro- Crédito, E.I.

João M. Muchanga

Chalseia Microcrédito, E.I.

Hokolala Microcrédito, E.I.

Ferreira Engenheiro, Microcrédito, E.I.

Lanos Microcrédito E.I.

Edson Remane Muzuza Adamo Natha

Belmiro Taveira Mizé Lampião

AZADER,

Lúrio Microcrédito, E.I.

VK Microcrédito, E.I.

ABA Microcrédito E.I

Microcrédito Skantha - Mioskantha, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

7. Província de Zambézia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mussa Hilário Dinis 

Ana Antónia Henrique Dimitri

Maria Virgínia S. L. Maquechemu 

Marcelo Dias João 

Felisberta António Victorino Guerra 

Edson da Clara Vicente Lino 

Edgar Manuel Ramul 

Domingos Valente Muchisse 

Cândida Orlando Joaquim Goia 

Asmita José Sacur Cassamo Chongo 

Arcanjo Gervásio Carvalho 

Adelaide Celma Januario 

Elídio João Muvale

Nequeleto Augusto Inácio 

Gércia da Aparição Curado Mucipo

António Pires

Dinis Microcrédito, E.I.

Microcrédito Nilva, E.I.

Microcrédito Dzua, E.I.

Marcelo Dias Microcrédito, E.I. 

Microcrédito Kulambo, E.I.

Txuna Ni Manja Microcrédito, E.I.

Célula Microcrédito, E.I.

Domingos Valente Muchisse Microcrédito, E.I.

Cândida Orlando Microcrédito, E.I.

ELL Microcrédito, E.I.

Carvalho Microcrédito, E.I.

CELMA Microcrédito, E.I.

Akani Microcrédito, E.I.

NEQ Microcrédito, E.I.

Mindo’s Microcrédito, E.I.

Microcrédito Relâmpago, E.I.

17

18

19

20

Fidelino Hilário Espada Constantino 

Rodane Tembe

Jone Paulo Moisés

Natércia Alberto da Conceição Seda  

Espada Microcrédito, E.I

H.T Microcrédito, E.I

Jone Microcrédito, E.I

N. Seda Microcrédito, E.I 

N/O Nome comercial do operador Representante

6. Província de Tete

1

2

3

4

5

6

7

Maria Manela Eusébio Ledge 

Claudia Rosita José Baine

Associação Microcrédito de Luchiringo

Afonso Muraco Namaito

Francisco Milton Jorge Brito

Soluções de Microcrédito, E.I 

Kukula Niassa Microcrédito, E.I.

ADC Microcrédito, E.I.

ADECON Microcrédito, E.I.

AMICROL Microcrédito, E.I.

BMC - Banca Microcrédito, E.I.

Inter Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

2. Província de Niassa

Associação para o Desenvolvimento da 
Comunidade

Associação Zambeziana para o 
Desenvolvimento Sustentável

Associação para o Desenvolvimento 
Comunitário do Niassa

1

2

3

4

5

6

7

8

Zeferino Aberto Gravata Canivete

Trindade Bicho Simão

Felisberto Zunza

Faustino Vasco Almeida

Estevão Chicuama

Alcides Paulo Aliazar Paulo Cintura

Laura Sérgio Gulele

Zeferino Canivete Microcrédito, E.I.

M.O. Microcrédito, E.I.

F.R.N.M.Z Microcrédito, E.I

Maita Basa Microcrédito, E.I.

Mina Microcrédito, E.I

Associação Kwaedza Simukai Manica

Paulino Microcrédito, E.I.

MLT Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador Representante

4. Província de Manica

Organização para a paz e desenvolvimento 
humanitário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Abdul Abubacar Azevedo

Alexandre Salvador Sumbana

Américo Alberto Agostinho

Argentino Francisco

Brito Muansuro

Carlos Avelino Lourenço Garcia

Clemente Francisco Dijá

Egnência Quenjasse Mahoque

Fátima Maconde

Fernando Morgado

Francisco Hanhane Muhole

Gabriel Filimone Muatinissa

Júlio Muhie Namaito

Juvêncio Nhantumbo

Madalena André Monjane

Maia Dionísio Lacerda

Miraldo Jeque Luís Lourenço 

Nilza Felisberto Guirrugo Manganhela

Niprege Ramadane João

Sandra Mariza Ambrossainho

Valdimiro Alexandre de Rosta Joel

Azevedo Microcrédito, E.I.

Alexandre Salvador Sumbana Microcrédito, E.I.

Américo Microcrédito, E.I.

VMC Microcrédito, E.I.

Nacala Prestígio Microcrédito, E.I.

CG Microcrédito, E.I.

Chikhate Microcrédito, E.I.

Ephiro Microcrédito, E.I.

AMF Microcrédito, E.I.

Nunnuwe Microcrédito, E.I.

Aloga Microcrédito, E.I.

Muatimissa Microcrédito, E.I.

Modelo Microcrédito, E.I.

Juveone Microcrédito, E.I.

Parapato Microcrédito, E.I.

MDL Microcrédito, E.I.

ML Microcrédito, E.I.

Bingo Microcrédito, E.I.

Kalihiwa Microcrédito, E.I.

Microcrédito, E.I. sem Fronteira 

Kalusa Microcrédito, E.I.

VJS Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

3. Província de Nampula

Representante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Zuhra Ussene Vali 

Zinja João Machio

Victorino Lucas Augusto Simão 

Pedro Paulo Gunjare Datizuau 

Nilza Janete Sabino Calenga 

Neves Júlio Pedro Limpo

Mariano Tembo Mirione 

Lovemore Moffat Kabudula

Irene Honuane 

Francisco Sabia Massuanganhe 

Francisco Dango Chitocosse

Filomena Simoni Camurai 

Felicidade António Torcida Felimone 

Essita da Gloria Carlos Nora Sitole 

Elma Ruth Alberto Varela 

Edson Odrique Oliveira Januario 

Consórcio Associações com Moçambique

Carlos Francisco Chombe 

Associação Tiphendzane 

António Mussuoana Sora

Anabela Maria Arnaça dos Santos 

Armando Elias Mafunde 

Lília Joana Matias Mireia 

Domingas Sónia Patrício Zuro 

Yathu Microcrédito, E.I.

Machio Microcrédito E.I.

Yanga Microcrédito, E.I.

DAT Microcrédito, E.I.

Nhoshani Microcrédito, E.I

Tchiriro Microcrédito, E.I.

Canxixe Microcrédito,E.I.

Lovemore Moffat Kabudula

Muxungué Microcrédito, E.I.

OAN Microcrédito, E.I.

Moz Microcrédito, E.I.

Filomena Simoni Camurai 

Obaliwa Microcrédito, E.I.

Credisul Microcrédito E.I.

MAAC Microcrédito, E.I.

Wedicon Microcrédito, E.I.

Consórcio Associações com Moçambique

Mozambique Microcrédito, E.I.

Associação Tiphendzane 

Ku Mussa Microcrédito, E.I

Welwiltcha Microcrédito, E.I

Armando Mafunde Microcrédito, E.I

Kadosh Microcrédito, E.I

DS Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador

5. Província de Sofala

Representante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tomás Lourenço Machai

Teresa Ernesto Chambule 

Tânia Eugénia Fernando Malate 

Syder Sténio Amrathelal Salvador 

Shaun Chance Bisset 

Sérgio David Sambo 

Angélica Jubeta Muchave

Rosana Eduardo

Rogério Paulo Bila

Orlando Henrique Jamisse

Nélio Alex da Glória Enoque 

Moshin Suleimane Cassamo 

Marques Pedro Nhanala 

Mário Ernesto Sevene 

Marielle Zeidler 

Maida Cesár Fernando 

Magno Maria Alberto 

José Laite Manhique

Luísa Joana Chicoge Goca

Luís Rafael Monjane

José Gonçalves 

Jorge Fugão Machimba Vilanculos

Isequiel Rafael Cardo 

Gonçalves Cecília Matusse 

Francisco Armando 

Fezila Benito Pagula

Ernesto Julião Manhique 

Eduardo Paulo Miguel Congolo

Edson dos Santos Acácio Augusto

Zavala Microcrédito, E.I.

Guphassana Microcrédito, E.I.

Microcrédito Malate, E.I.

Syder Salvador Microcrédito, E.I.

Super Simples Microcredito, E.I.

Microcrédito Kula, E.I.

Rural Crédito, E.I.

Vuneka Microcrédito, E.I.

Rogério Paulo Bila

Orlando Microcrédito, E.I.

NAS Microcrédito, E.I.

Kukulisa Microcrédito, E.I.

Xivuno Microcrédito, E.I.

Mbewu  Microcrédito, E.I.

MZ Nyeleti Microcrédito, E.I.

Masseve Microcredito, E.I.

Magno Microcrédito, E.I.

Macassa Créditos, E.I.

Lego Microcrédito, E.I.

Luís Monjane Microcrédito, E.I.

Inharrime Microcrédito, E.I.

Microcréditos Ku Vunana, E.I.

IC Microcrédito, E.I.

GCM Microcrédito E.I.

Muvuni Microcrédito, E.I.

Fezila Benito Pagula

Maisacr - Irmãos Microcrédito, E.I. 

CO Microcrédito, E.I.

Nghala Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

8. Província de Inhambane

Representante

(continuação da tabela da Província de Tete)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Abdul Azize Alibhai Júnior 

Abdul Razak dos Santos 

Abel Moisés Timbana 

Achirafo Ossumane Mulungo 

Adelino Benjamim Matecane 

Adérito Pelembe 

Ádia Juscilde António Manhique 

Admildo Domingos Mahumane

Adriano Venâncio Macuácua 

Agnaldo Fernandes Ernesto 

Agostinho Maurício Silvino 

Aida Ofinar Tinga Langa 

Albertina Muchine

Zaya Microcrédito, E.I.

Razak Santos Microcrédito, E.I.

Bindzula Microcrédito E.I.

A. O. Microcrédito E.I.

Tangente Microcrédito, E.I.

Kuyanha Microcrédito, E.I.

Grow Microcrédito, E.I.

KA Microcrédito, E.I.

Polén Microcrédito, E.I.

Phassega Microcrédito, E.I.

A.M.S Microcrédito, E.I.

Vencer Microcrédito, E.I.

Universo Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador Representante

10. Província e Cidade de Maputo

Kensani - Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento Sócio-Económico e Cultural

Kensani - Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento Sócio-Económico e Cultural

Hélder Humberto Amaral (Helder Humberto 
Amaral Microcredito)

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Associação de Desenvolvimento Económico 
de Inhambane (ADEI)l

Associação de Desenvolvimento Económico 
de Inhambane (ADEI)l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Simão Alexandre Maculuve 

Ricardina João David 

Luís Manuel da Silva Paixão 

Laurinda Alberto Mulhaisse 

José P. Moiane

Joaquim Miguel Tovela 

Jeremias Francisco Sitoe 

Jaconias António Massango 

Iracema Baptista Gonçalves 

Inocêncio Sigaúque 

Hermínia André Mapanzene Tete

Helena da Graça José Elias Manhiça 

Gledis Margarida Gildo Mutemba

Fundo de Desenvolvimento da Mulher, SARL

Fernando Eleotélio Covane

Emílio Samuel Mabalene 

Emídio Arlindo Langa 

Cremildo Valente Buque 

Cremilda Patrício 

Change Microcrédito 

Camilo Fabião Manhique

Bernabé Eduardo Dimande 

Augusta Alberto 

Atanásio Marcos Machava 

Alberto Chico Menezes Donquene

Albertino Armando Ubisse 

Afonso Rafael Cossa

César Atanázio Macamo

Vuma Microcrédito, E.I.

Mabumo´s Microcrédito, E.I.

NSP Microcrédito, E.I.

LM Microcrédito, E.I.

José P. Moiane

Toma Microcrédito, E.I.

Chicualacuala Crédito, E.I.

Crédito Hluvucane, E.I.

TKIMA Microcrédito, E.I.

Alavanca Microcrédito, E.I.

KWK Microcrédito, E.I.

Yadash Microcrédito, E.I. 

Hélder Humberto Amaral Microcredito, E.I.

Gledis Margarida Gildo Mutemba

Fundo de Desenvolvimento da Mulher, SARL

Chaco Microcrédito E.I.

Paryango Microcrédito,E.I.

KAVATA Microcrédito, E.I.

Buque Microcrédito, E.I.

KCP Microcrédito E.I.

Sílvio Carlos Mula, E.I.

Camilo Fabiao Manhique

Nwaukhisse Microcrédito, E.I.

Microcrédito Confiança, E.I.

Muzamane Microcrédito, E.I.

Donquene Microcrédito, E.I.

Npfuni Microcrédito, E.I.

Empírico Microcrédito, E.I.

Wuka Chidenguele Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

9. Província de Gaza

Representante

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Edgar Fernando de Assis 

Cáritas Diocesana de Inhambane

Calisto Américo 

Augusto Bernardo Ferrão

Angélica António Chilengue 

Alfredo Herculano Pires 

Albertina Pascoal Foquiço 

Adérito Jaime Hambucane 

Adalberto Paulino Falso Armindo

Ezaro Raimundo Vicente Zunguze   

J & E Microcrédito, E.I.

Cáritas Diocesana de Inhambane

Kuvanga Microcrédito E.I.

Ferrão Microcrédito, E.I.

Angélica Chilengue Microcrédito, E.I.

MP Microcrédito, E.I.

LAS Microcrédito, E.I.

H. Microcrédito, E.I.

VG Microcrédito, E.I.

SW Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província de Sofala)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Alberto Munguambe 

Alice Augusto Covo Nguenha 

Amélia Antonio Uamusse

Ana Dércia António Mausse

Ana Miguel Toro Manhique

Ana Paula Ribeiro Quibe 

Aníbal Leonardo Simbine 

António Edson Justino Tchuquela 

António Fernando Mandlate

António Linder Filipe 

Arciolinda Abílio Ouana 

Arménio Alfredo Manhiça

Artimiza Armando Arrone 

Assucena Manjate 

Augusto Francisco Ubisse 

Aurélio Alberto Macuácua 

Beatriz Izilda Amone (Kupfuka Microcrédito, E.I)

Boaventura Pombo da Dívidas 

Boavida Júlio Tai Chissaque

Cain Alexandre Macuvele

Cassimo Capruchande Jeichande 

Catarina Adelino Marinho 

Celeste Nhanala 

Celso Manguele 

Celso Manuel Chana 

Cesaltina Eugénio Uamusse 

Cláudia dos Anjos Macamo 

Claudino António Manuel Braga

Cláudio Samuel Macombo 

Confiança Benjamim Arão Chicombo

Crimildo Felisberto Muchisse 

Custódio Aurélio Simbine

Daniel Ângelo Tamele 

Danúbio Felisberto Chiziane 

David Afonso Arone 

Décio Mavale 

Delfina Rangel 

Denário Daniel Cumbi

Dinis Abrão Canda 

Dinis António Bernardo 

Dirse Luzarda da Graça 

Dulce Ishaca Aly Baraca 

Éder Bruno da Graça Pedro Marina 

Edmundo Nando Henrique Chiau 

Edna Magalhães Bazo 

Edson Pedro Bambamba

Elcídio Fernando Jaime

Elisa Maria Fernando Chiluvane 

Emanuel Eugénio António Agaia

Emídio João Fabião 

Emília Catarina Nzucule Cumbe 

Enoque João Jala 

Enzo Baptista 

Epidauro Manjate 

Ester Alfeu Magule Soda 

Ester Carmelo Moiane 

Estilano álvaro Eglande 

Eulália Maria Joaquim Tcamo Dauane 

Eunésia Larisse Ponguane Uetela 

Faquir Bay Júnior 

Felizarda Horácio Gongolo 

Tchela Male Microcrédito E.I

Pfunekani Zimpeto Microcrédito, E.I

AMA Microcrédito

Menete Microcrédito, E.I

Yakane Microcrédito, E.I

Rubatsiro  Microcrédito, E.I

Txusseka Microcrédito, E.I

Só Microcrédito

Maleyamina Microcrédito, E.I

Mati  Microcrédito

Provedor Microcrédito

AGM Microcrédito, E.I

Manancial Microcrédito

AJM Microcrédito, E.I

Bassambilo Microcrédito, E.I

A.C.E.L Microcrédito, E.I.

Kupfuka Microcrédito, E.I.

Kupfunana Microcrédito, E.I.

T.C. Microcrédito, E.I.

Kududa Microcrédito, E.I.

Kuvunana Microcrédito, E.I.

Embondeiro Microcrédito, E.I.

Diários Microcrédito, E.I.

CLVM Microcrédito, E.I.

Chana Microcrédito, E.I.

El Young  Microcrédito, E.I.

Kutsaca Microcrédito, E.I.

Cadi Microcrédito, E.I.

CSM Microcrédito, E.I.

Invista Microcrédito, E.I. 

Crimildo Muchisse Microcrédito, E.I.

Lhympopo Microcrédito, E.I.

MUSSURUKO Microcrédito E.I.

Império Microcrédito, E.I.

Soluções Microcrédito

DM Microcrédito, E.I.

Mão Amiga Microcrédito, E.I.

NG Microcrédito

Canda Microcrédito, E.I.

DAS Microcrédito

Kulomba Microcrédito, E.I.

Okopha Nzurukho

Éder Microcrédito, E.I.

Lagutela Microcrédito, E.I.

Magalhães Microcrédito

Credika Microcrédito, E.I.

Nochile Microcrédito, E.I.

IRCD Microcrédito, E.I.

Agaia  Microcrédito, E.I.

Paz Microcrédito

Lotus Microcrédito, E.I.

Mwana Microcrédito, E.I.

Brilho Microcrédito, E.I.

Kulane Microcrédito

Florescer Microcrédito 

ECM Microcrédito

Microcrédito Central L'L, E.I.

Sky Fin Microcrédito, E.I.

EL Microcrédito

Bay Microcrédito, E.I.

Realizações Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Fernando Augusto Feniasse 

Fernando Cacilda Chilundo 

Fernando Duarte 

Filimão Joaquim Ruco

Florentino Sarmento Massingarela Júnior

Fortunata Aurélio Machava 

Francisco de Barros Simbine 

Francisco Faria 

Frederico Cândido Muianga 

Gamito da Alda Machava 

Gerson Monteiro Muhate 

Gervásio Uacheque 

Gina Matsul 

Gisela Felisberto Munguambe 

Graciete Raul Cossa 

Helton Rafael Joaquim Madeira 

Hermínio Chavana 

Hilário Domingos Mahumane

Ilídio Matola

Imídio de Carvalho Sambo 

Isabel da Conceição Mateus 

Isaque Carlos Cubara 

Jaime Carlos Fernando

Jeremias Gabriel Canda 

Jorge Morais 

José Fernando Joarce Júnior 

José Monteiro 

Julião Arlindo 

Júlio Boaventura Sitoe 

Justino António Comé 

Kevin Karl Woderich

Khulula Microcrédito, E.I. 

Látia Moisés Sambo Gulube 

Laurentino Hagee Tete 

Leonel Florêncio Nhambi 

Leonor Nilza Filipe Boca

Leovigildo Felisberto Munguambe

Lídia Julião Mudema

Lígia Carlos Mahumane 

Lucrécio Manuel Teixeira Sengo Júnior 

Manuel Bene 

Manuel Fernando João Belmiro 

Marino Omar Soares

Mário Augusto da Silva

Marta Nhatave 

Mauro Mateus Mazimba 

Módi Adelina Adriano Maleiane 

Nalda da Conceição Maurício 

Nália Leodomila Pascoal Timóteo 

Nelson Jorge Bonde 

Nenita da Graça Samuel

Nércia Zerelda Carlos Cossa 

Neusa Natacha Manuel Songane 

Odete da Luz  Chirindza 

Osvaldo Arnaldo Muchanga 

Paulo José Chirindza 

Pedro Jussar Ribeiro  

Pércio Henrique Chirindza  

Reginaldo Ricardo Nhantumbo 

Reinaldo Calçada Guina Luís 

Samuel Sitoe 

Kubhatana Ngo Simba Microcrédito

F.I.M Microcrédito, E.I.

Erik Microcrédito

MALI HAKU Microcrédito 

Microcrédito Penitude, E.I.

Universal Crédito, E.I.

Khombelane Microcrédito, E.I.

FM Microcrédito, E.I.

ServCred Microcrédito, E.I.

Livoningo Microcrédito, E.I.

BB Microcrédito, E.I.

Kashe Microcrédito 

GM Microcrédito, E.I.

Mpatsano Microcrédito, E.I.

WJ Microcrédito E.I.

H.M. Microcrédito, E.I.

Beka Microcrédito

Whezu - Microcrédito, E.I.

Matola Microcrédito, E.I.

IS Microcrédito, E.I.

Fonte Microcrédito, E.I.

Líder Microcrédito

JCF Microcrédito, E.I.

Impala Microcrédito

Tenga Microcrédito, E.I.

Muandro Microcrédito, E.I.

Liquidez Microcrédito, E.I.

Chipasso Microcrédito

Turen  Microcrédito, E.I.

Justino Microcrédito, E.I.

Simplicidade Microcrédito, E.I.

Khulula Microcrédito, E.I.

L.M.G. Microcrédito, E.I.

Tecla Microcrédito, E.I.

Nhambi Microcrédito, E.I.

Ntlangano Microcrédito, E.I.

Prudência Microcrédito, E.I.

Mihandzo Microcrédito, E.I.

LCM Microcédito

LSW Microcrédito, E.I.

ISB Microcrédito, E.I.

Dlelene Microcrédito, E.I.

M.S. Microcrédito, E.I.

Dasilva Microcrédito, E.I.

Nivhoneni Microcrédito

SDC Microcrédito, E.I.

ICEF Microcrédito

USIZO Microcrédito, E.I.

TCT  Microcrédito, E.I.

PFB Microcrédito

Moriá Microcrédito, E.I.

Cruz Microcrédito, E.I.

2N Microcrédito, E.I.

Daluz Microcrédito, E.I.

Fast Microcrédito, E.I.

DP Services

Ribas Microcrédito, E.I.

Irmandade Microcrédito, E.I. 

Renha Microcrédito, E.I.

SIBA Microcrédito E.I.

Microcrédito S.S., E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo
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197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

Elidio António Chunguane 

Eugénio Cumbane 

Eulícia da Conceição Miguel Naiete

Eulínio Alexandre Cande

Fáusia Veneranda Gil Chambal 

Fernando Domingos dos Santos 

Fernando Nhambongo 

Fira Anette Armando Moamba 

Florinda Estefânia M. D. Tembe 

Gerson Monteiro Muhate 

Gertrudes Cabral Nhanala 

Gilcio Viriato Manjate

Gonçalves Artur Salvador 

Halacane Iacubo Amisse 

Hélder Adelino Bernardo

Hélder Júlio Malhoe 

Hélio Adolfo Correia

Hélio Francisco Chacha 

Helton Estevão Nuno Vilar

Humberto Márcio Cumbana

Idália NtxeKwasse David Mucavele

Igor Stwart Mazuze Roberty

Ilídio Ernesto de Almeida Lipangue

Itélio António Macaringue 

Isaías Gerácido David Muhate

Jaime da Conceição Bejamim

Jaime Holo Félix Chibindji 

Jennifer Langa

Joana José Fafetine 

João Luzo Bosse

João Pedro Nhanombe 

José Castigo Paulo

José Eduardo Correia Malapene 

José Resende da Silva Ribeiro 

Jude Mariamo Horácio Novela 

Júlia Eduardo Novla Gimo 

Kleyton Macatange 

Laila Idnésia Natividade Paulino 

Lazáro Vicente Cossa 

Lécio Dirceu Cumbe 

Leila Domingos Condo 

Leonardo Acácio António

Leonência Jordina Langa 

Leonor Benjamim Balane

Lourenço Cossa Júnior 

Luísa da Conceição dos Santos Raso

Manuel Cusrtódio Paulino Maló 

Mariana Bartolomeu Langa 

Martins Navingo

Marven Victorino António Munguambe

Miguel Alexandre Machehane 

Moisés Rogério Guambe

Nélson Carmindo Nhachongue

Nelson Cristóvão

Nelson José Uetimane 

Nelson Moisés Arnaldo Nhamuchua 

Nildo Aurélio Jeco 

Nóbrega José de Sousa 

Nocélio Chadreque Macie

Obadias Xavier  

Elthay Microcrédito, E.I.

Laedy Microcrédito, E.I.

Liwette Microcrédito, E.I.

Andissa Microcrédito, E.I.

FCI Microcrédito, E.I.

Buda Microcrédito, E.I.

Nhambongo Microcrédito

Firmo Microcrédito, E.I.

Ekan Microcrédito, E.I.

Muhaxi Microcrédito, E.I.

Prospere Microcrédito, E.I.

Sonhos Microcrédito, E.I.

Mudjekene Microcrédito, E.I.

ABK Microcrédito

Alicerces Microcrédito, E.I.

Visa Microcrédito, E.I.

Coroa Microcrédito, E.I.

Chacha Microcrédito

AVL Microcrédito, E.I.

Microcrédito Heminilvias, E.I.

Ntxekwasse Microcrédito, E.I.

Mola na Hora Microcrédito, E.I.

Chibaba Microcrédito, E.I.

Maka Microcrédito, E.I.

Credimond Microcrédito, E.I.

Asheley Microcrédito, E.I.

Holo Microcrédito, E.I.

OSL Microcrédito, E.I.

Somangue Microcrédito E.I.

Tiyani Microcrédito

JP Microcrédito

Caju Microcrédito, E.I.

FL Microcrédito, E.I.

SR Microcrédito, E.I.

PROSAP Microcrédito, E.I.

Juju Microcrédito, E.I.

Macapito Microcrédito, E.I.

Lar Mabunda Microcrédito, E.I.

Lalathi Microcrédito 

LDC Microcrédito

Jenil Microcrédito

SYMVÁLLEI Microcrédito, E.I.

Malanga Microcrédito, E.I.

Ganhane Microcrédito, E.I. 

Microcrédito Pluvial, E.I. 

Mutual Microcrédito, E.I.

Microcrédito Essência, E.I.

Mtsula Microcrédito, E.I.

Anjo do Negócio Microcrédito, E.I.

MCW Microcrédito, E.I.

Empreendedor Microcrédito, E.I.

Machehane Microcrédito, E.I.

Confiança Microcrédito, E.I.

NHACHU Microcrédito, E.I.

Quedas do Lúrio Microcrédito, E.I.

Enkanthus Microcrédito, E.I.

Tsutsuma MK Microcrédito, E.I.

NJ Microcrédito

Crediextra Microcrédito, E.I.

Carteira Koila Microcrédito

OX Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Sérgio Almeida Muanavina

Shaida Maria Amad Seni

Sheila Valentina Fernandes António

Sónia de Sousa Romão Muxanga 

Stela Cristina Muchanga

Telmo de Neves Lubrino Maquechemu 

Tenday Rúben Jó 

Themba José Matavele 

Valdemir Alexandre Simbane 

Valentim frederico Mandlate Namizinga 

Vasco Chingore Fernando

Virgílio Fernando Come 

Virgínia Mandlate

Vitorino Uiliamo Matenderere 

Wick Alberto Júlio Macamo

Wilton Fernando Mabjaia

Zélio Ivan Banze 

Zico Eugénio Moiane 

Abílio Agostinho Bata 

Adelina Cristiana Plácido Mocubela Mabombo

Adelino André Langa 

Adelino Arminda Pave  

Adelino João Júnior 

Alestiar Givragy Mugumela 

Alfredo Raimundo Chicuava

Almira Enoque

Amândio Joaquim Comé

Amilton Estevão Manjate 

Ana Abílio Chirindza 

Ana Samuel 

Ana Victória Madeira da Cunha 

Ângelo Armando Mondlane 

Aniceto dos Anjos Ribeiro

António Afonso Cossa 

António Armando Manhiça 

António Domingos Matsolo 

Apolinária da Albertina Cuambe Mathe

Aristides Agostinho Cumbana 

Azarias Júnior Balate 

Baptista Nicolau Guiliche

Bonifácio Alberto Cau 

Carlos Edgar Caixelo Manjate 

Carlos Miguel Panguana 

Chemane Faruco Camal 

Chineve Microcrédito 

Cláudio Alberto Tembe

Cristina Amós Crisóstomo Matsimbe Nhamue 

Custódio Alexandre Tivane 

Daniel Vasco Moiane

Daurília Laurinda Timane 

Délcia de Lurdes Mutisse

Dércia  Chelenje

Dionísio Francisco Moiane 

Dionísio Samuel Gumende 

Domingos Durbeque Júnior

Domingos Machava 

Dormália Verónica Massango Comuana

Edelson Cláudio Abílio Matine

Edgar Orlando Guila 

Edson Lázaro Mathe

Ekton Samuel Tomás Langa 

Prontidão Microcrédito, E.I.

Prospera Microcrédito, E.I.

Valentina Microcrédito, E.I.

Tambira Wathu Microcrédito, E.I.

Wanga Microcrédito, E.I.

Malhampsene Microcrédito, E.I.

Tenday Microcrédito

Es´Khaleni Microcrédito, E.I.

EBN  Microcrédito, E.I.

VWM Microcrédito, E.I.

CactUs Microcrédito, E.I.

Imbondeiro Microcrédito

Ebenezer Microcrédito

Malongua Microcrédito

Macamo Microcrédito E.I.

Kulamulela Microcrédito, E.I.

Arco-Iris Microcrédito, E.I.

Tsanelzy Microcrédito, E.I.

Mahigo Microcrédito, E.I.

AD Microcrédito, E.I.

Credível Microcrédito, E.I.

 Pave Microcrédito 

A.J.J  Microcrédito, E.I.

Nomic Microcrédito, E.I.

INA Microcrédito, E.I.

AYA Microcrédito, E.I.

Nova Vida Microcrédito, E.I.

Jans  Microcrédito, E.I.

ADN Microcrédito, E.I.

Gama Microcrédito, E.I.

Mussurukho Microcrédito E.I.

Anjinhos Microcrédito, E.I.

Nota Microcrédito, E.I.

Microcrédito Dima's, E.I.

Macthunissa Microcrédito, E.I.

Matsolo Microcrédito, E.I.

Jiréh Microcrédito, E.I.

ABC Microcrédito, E.I.

Identidade Microcédito, E.I.

Águia Microcrédito

BC Microcrédito, E.I.

CECM Microcrédito E.I.

CL Microcrédito E.I.

A Nossa Microcrédito, E.I.

Lucas Sebastião Chilaúle 

Kileró Microcrédito, E.I.

Wezu Microcrédito, E.I.

Custódio Microcrédito E.I.

DSB Nkateko Microcrédito, E.I.

Kymu Microcrédito, E.I

Lude Microcrédito, E.I.

C.D Microcrédito, E.I.

Hlengueleta Microcrédito, E.I.

DG Microcrédito, E.I.

Durbeque Microcrédito, E.I.

Escambo Microcrédito, E.I.

PRG Microcrédito, E.I.

Mais Mola Microcrédito, E.I.

Edgar Microcrédito, E.I.

Billicredit Microcrédito, E.I.

Samuel Langa Microcrédito, E.I.
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Odilio Alexandre Cumbe 

Olga Davene Mate

Olívia Cabral Nhanala 

Paulo João Uate 

Prudêncio Noélio da Cruz Marrumbe 

Raimundo Dinis Sueia 

Relda Luísa António Boa Koko 

Renato Jeremias Langa 

Rogério Jossefa Muchanga 

Rosalina Boene

Salomão Marcos Cuco 

Salvador Júnior

Samiro Cassimo Alaudine Issufo

Sérgio José Nhane

Sérgio Wanderley Venâncio Quiba 

Sheila Vasco Muxlhanga 

Stela David Beny Chabooka Chirindza 

Tamires Irene Carvalho Madeira 

Tomás Carlos Soares de Pombal 

Tomé Vileta Kuanza 

Vagner Stefan Elias Acub Varinde

Valdimiro Abdala Luís

Valeriando Joaquim da Costa 

Victor Jaime Parruque 

Vinte Mabote 

Virgínia Noma Alberto Mangana 

Zaida Inácio Nacuel

O. A. Microcrédito

ODM Microcrédito, E.I.

Sorriso Microcrédito

Jowal Microcrédito, E.I.

Tchizenda Microcrédito

Bindzo Microcrédito, E.I.

Tinhike Microcrédito, E.I.

RLX Microcrédito 

Madiba Microcrédito, E.I.

Diva Microcrédito, E.I.

SOLUA Microcrédito, E.I.

Muhuluxi Microcrédito, E.I.

Samirro Issufo Microcrédito, E.I.

Sérgio José Nhane (Nota Dez Microcrédito, E.I.)

Solução Microcrédito E.I.

Kulawene Microcrédito

Txapita Microcrédito, E.I.

Zoe Microcrédito, E.I.

TP Microcrédito

Grémio Microcrédito, E.I.

Queromola Microcrédito, E.I.

Owany Microcrédito, E.I.

Inclusivo Microcrédito, E.I.

Parruques Microcrédito, E.I.

VJ Microcrédito 

Maalalel Microcrédito, E.I.

KJ Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo

Lourenço Luciano Ngulele (Mutual 
Microcrédito, E.I)

O BM apela aos operadores de microcrédito a aderirem ao 

processo de realização de prova de vida, sob pena de 

cancelamento do registo para o exercício da actividade.

As dúvidas que surgirem no âmbito do presente comunicado, 

deveram ser colocadas ao Departamento de Supervisão 

Prudencial do BM, através dos telefones +258 

21354600/21354700. 

Maputo, 10 de Janeiro de 2022
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Pedro Madruga (Texto)

NIKETCHE: a dança das luzes!

Ilec vilanculos (Fotos)

Quando o país ainda nem sequer tinha nascido, uma 

grávidez nos sonhos dos combatentes, a cidade da 

Matola era já uma criança. E Paulina Chiziane vi-

via naquela na Matola, na rua dos bacalhoeiros, na 

unidade B, onde ela coreografou as palavras em inú-

meros cadernos, perdidos nas gavetas da vida. Paulina Ricardo 

Chiziane, a grande dama das letras moçambicanas, a única mu-

lher negra distinguida pelo Prémio Camões, o maior galardão 

de língua portuguesa. Há séculos que insistimos nesta galeria 

informal que Camões é nosso cunhado, desde os tempos que 

ele viveu na Ilha. Agora ficou ainda mais claro que ele é muito 

moçambicano como nós. Por isso que no ano 2021, os jornalis-

tas da lusofonia distinguiram Chiziane como Personalidade do 

Ano. 

Mas como nós cá na zona, na praça dos bacalhoeiros, andamos 

a tentar dizer, fazer que é bom, quase nada. O que foi que nos 

mordeu, afinal? Maldita generosidade que faz a Cultura ser um 

parente pobre. Mesmo assim a Cultura, a literatura, a música, 

artes plástica, cinema, teatro, dança, etc e tanto não cairam na 

embriaguez do esquecimento e do cinismo voluntarioso. Certís-

sima é a postura de todos criadores moçambicanos, com Paulina 

POR CIMA DE TODA A FOLHA, pilhando um grande po-

eta que é Heliodoro Baptista.

«Não sei voces, mas acho que os bosses Carmona e Sidat de 

Marracuene estão a perguntar sobre a guia de marcha en-

tregue ao jornalista que abandonou o país com vinte quilos de 

bagagem» - Ouvi no chapa, amigos!

NIKETCHE é uma dança originária da Zambézia. Estamos 

bem fartos de ouvir. O único livro de Paulina que esgotou a 1ª 

edição em uma semana na Tuga. Mas ver em directo o Magní-

fico Jorge Ferrão, a convidar a Professora Isabel Casimiro para 

um passo de dança é um acontecimento. «Mas qual é a cena de 

a stôra dançar um niketchizitinho?». Nenhum, pois é.

O bom intelectual que é José Jaime Macuiane transpira sem-

pre energia e produtividade sem margens para dúvidas. E ele 

nem sequer precisa de estar em pé e mexer no esqueleto para 

o mundo ver que está a dançar. Há séculos que ele sabe que 

NIKETCHE é a dança das luzes. Essas luzes estão inscritas 

em maíusculas sobre um nome cimeiro, maniguemente Moz: 

Paulina Chiziane. E não há mais conversa. Ainda estamos a 

janeirar o mês de Janeiro inteiro. 
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Ilec Vilanculos

OInstituto Nacional 

dos Transportes 

Rodoviários (INA-

TRO) não está a 

produzir, desde Dezembro 

passado, a carta de condu-

ção biométrica. 

De acordo com a ex-

plicação desta institui-

ção, o facto deve-se à

rescisão do contrato com a 

entidade responsável pela 

produção e impressão da-

quele tipo de documento, 

em virtude das irregulari-

dades de natureza adminis-

trativa registadas no âmbito 

da respectiva contratação.

partilhado com as redacções, 

nesta Quarta-feira, refere 

que na perspectiva de garan-

tir a continuidade do servi-

ço de produção e impressão 

Desde Dezembro passado 

INATRO não produz cartas 
de condução biométrica

daquele documento de con-

dução, de imediato iniciou o 

processo de contratação de 

uma entidade com vista à 

retoma dos serviços o mais 

urgente possível.

-

quanto decorre o processo de 

contratação da entidade para 

a produção da carta definiti-

va, os condutores continua-

rão a usar a carta de condu-

ção temporária, emitida nas 

situações de condutor inicial 

e segunda-via. Caso se en-

contre caducada, os condu-

tores deverão dirigir-se às 

fim de prorrogar a sua vali-

dade. (S. Carimo)

-

penharam-se em circunstâncias pouco claras no bairro que circunda a 

pista de Mavalane. Uma oportunidade para revisitar a qualidade das 

sobram. 

E mesmo que sobrem, as boas práticas aconselham que se suspenda a 

simples causas mecânicas. Mas isso depois pode resvalar para questões 

Boa governação e transparência não são palavras ocas.

-

-

vive na periferia das principais cidades moçambicanas. Má gestão dos 

governação municipal em Moçambique são factores que se unem para 

infernizar a vida de milhões de pessoas. 

maior corredor do descaminho fiscal e trânsito de droga em Moçam-

pessoas pensem e manifestem o seu pensamento em liberdade. Qual-

quer intervenção crítica recebe resposta imediata em múltiplos canais 

forma distorcida, que no fim se tornam um mau serviço à sociedade. 

-

dar parar com todo este voluntarismo mal compensado. 

Com a chegada do novo boss à tv pública parece estar a abrir-se o 

-

temente, os cachorros mais raivosos foram recolhidos ao canil, mas, à 

-

nico na disputa em tribunal com executivos da banca. À boca pequena, 

fala-se de cerca de 400 mil verdinhas gastas em advogados na “guerra” 

com os gestores da banca comercial. Por isso o curso dos engravatadi-

uma extensão de seis meses, contra a anterior prática de três meses, o 

que sugere grandes complicações no terreno.

Mas quem alerta para tempos difíceis são os analistas sul-africanos ou-

vidos por uma publicação daquele país que, habitualmente, anda bem 

-

-

ampliar o seu raio de actuação, não apenas no eixo Palma-Mocimboa. 

Intelligence, serviço 

europeia a sugerir explicitamente que as pessoas convivam com a covid, 

Em Moçambique, o pico da quarta vaga parece ter chegado na última 

semana com muito mais infectados, mas, claramente, com menos pes-

de que as novas vacinas devem contemplar todas as variantes, o que le-

vanta a pergunta se os stocks em Moçambique não são menos efectivos, 

uma vez que são muito do refugo que os países ricos querem despachar 

por questões de prazos e açambarcamento deplorável.

Em voz baixa
-

sobre um dos grandes centros de conservação do país e do continente, 

por força da ofensiva jihadista
de meios tem mais propensão em dedicar-se à caça furtiva e obtenção 

INATRO não está a produzir cartas de condução desde Dezembro 
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Produção da HCB cresce em 6.12%
AHidroeléctrica de Ca-

hora Bassa (HCB) re-

gistou, em 2021, uma 

produção global de 

14.990 GWh, correspondente a 

6,12% acima da produção pla-

neada para o referido ano.

Esta produção hidroenergéti-

ca global, segundo uma nota da 

companhia, resulta da disponibi-

lidade de recursos hídricos e de 

equipamentos de geração e trans-

porte de energia, e representa cer-

ca de 2% negativos se comparada 

com a produção de 2020. 

Em relação à disponibilidade de 

recursos hídricos na albufeira, a 

31 de Dezembro de 2021, a cota 

da albufeira situava-se em 320,01 

metros acima do nível médio das 

águas do mar, o que corresponde 

a um volume útil armazenado de 

72%. À data, a barragem de Ca-

hora Bassa tinha uma capacidade 

de encaixe criada de pouco mais 

de 14.6 mil milhões de metros cú-

bicos em relação ao nível de pleno 

armazenamento, cota 326 m. 

A nota assinala igualmente que, 

durante o ano económico de 

2021, as acções da HCB na Bol-

sa de Valores de Moçambique 

(BVM) tiveram um desempe-

nho relativamente satisfatório, 

tendo fechado o ano com uma 

cotação de 3,00 meticais por ac-

ção “fruto da confiança do mer-

cado em relação a este produto 

financeiro”. 

A HCB indica que, de Janeiro a 

Dezembro de 2021, foram nego-

ciadas cerca de 3.0 milhões de ac-

ções, o que representa pouco mais 

90% do total de acções transac-

cionadas no mercado secundário 

na BVM, aproximadamente 6.6 

milhões de meticais. 

“Os indicadores técnicos e finan-

ceiros de 2021, permitem-nos 

aferir que a HCB continua a ser 

uma empresa financeiramente 

robusta, capaz de autofinanciar-

-se e, bem assim, honrar os seus 

compromissos com o Estado, ac-

cionistas, parceiros e fornecedo-

res. A Cahora Bassa continua tec-

nicamente um empreendimento 

resiliente. O nosso compromisso 

é manter a HCB como um activo 

extremamente lucrativo para os 

seus accionistas, e com capacidade 

de prover energia de qualidade aos 

nossos clientes da SAPP”, subli-

nha Boavida Muhambe, PCA da 

HCB. 
Para o ano de 2022, a empresa 

tem planificada a meta anual de 

produção de 14.228 GWh. A de-

finição desta meta teve em conta 

as paragens programadas para 

manutenção e os projectos de 

reabilitação do parque electropro-

dutor que têm impactos na dispo-

nibilidade dos equipamentos de 

geração, conversão e transporte de 

energia.

Kulera lança antologia poética

Em fevereiro, mês 

em que se celebra 

o amor, a editora 

Kulera pretende 

presentear a todos os seus 

leitores com versos. Foi 

a este propósito que no 

passado dia 07 de Janeiro 

lançou uma chamada para 

publicação de textos poé-

ticos que irá encerrar no dia 

20 do mês em curso. 

Organizada por Emílio Cos-

sa (editor) e Elísio Miambo 

(escritor e ensaísta), ambos 

filiados à Kulera desde a sua 

fundação em 2019, a antologia 

foi concebida com a pretensão 

de celebrar e repensar no amor 

nestes tempos difíceis em que 

o novo normal introduz novas 

formas de ser e estar. 

Pretende-se, também, reunir 

textos inéditos de autores com 

ou sem obra publicada, como 

forma de unir vozes, gerações 

e latitudes da literatura mo-

çambicana numa só causa: 

atracar as lagrimas e os sorrisos 

do amor no cais em que escrita se 
tornou.   
“Pensamos que as antologias 

se afiguram um espaço de des-
coberta de novos génios para 
a literatura, e este cruzamen-
to de caligrafias num só livro 
pode despontar novos valores 
na literatura moçambicana”,
sustentou Miambo, quando 
questionado sobre o alcance

do novo projecto literário 

da editora cujo lema é pu-

blicar “livros para sonhado-

res”.

“No cais do amor” vai a pú-

blico em formato digital e 

poderá ser distribuído de 

forma gratuita através das 

redes sociais da editora Ku-

lera no dia 14 de Fevereiro.
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DStv e GOtv lançam novo canal
A 

MultiChoice, atra-
vés das plataformas 
DStv e GOtv, lança 
na próxima segunda-

-feira, 17 de Janeiro, o canal 

“Maningue Magic”, um es-

paço de televisão dedicado 

aos telespectadores moçam-

bicanos “que traz conteúdos 

de alta qualidade”, compos-

tos, maioritariamente, por 

telenovela, séries de ficção, 

reality shows, programas mu-

sicais, magazine de lifestyle e 

de sociedade, todos produzi-

dos em Moçambique. 

Segundo uma nota da Mul-

tichoice, a iniciativa visa en-

treter os clientes, há muito 

sedentos de mais conteúdo lo-

cal na programação. O evento 

de lançamento do novo canal 

decorrerá na Fortaleza de Ma-

puto e contará com a presença 

de artistas, produtores, realiza-

dores que integram as diferen-

tes produções e representantes 

da Direcção da MultiChoice 

Moçambique.

Além de oferecer entreteni-

mento, o canal contribuirá para 

o crescimento das indústrias 

culturais e criativas moçam-

bicanas, impactando na cadeia 

de valor baseada no talento e 

nas habilidades artísticas dos 

produtores, com a capacidade 

de geração de empregos e mais 

receitas para o Estado.

“Preocupamo-nos em levar o 

melhor do conteúdo televisivo 
de entretenimento para as fa-
mílias nacionais. O lançamen-
to do canal Maningue Magic 
representa um inquestionável 
salto qualitativo na oferta de 
conteúdos televisivos local-
mente produzidos”, disse Ag-
nelo Laice, Director Geral da 
MultiChoice Moçambique.
Segundo Laice, os artistas nas 
suas mais variadas formas de 
manifestação e produção (ci-
nema, teatro, música, promo-
ção de espectáculos e eventos 
de entretenimento) terão nes-
te canal os seus direitos sal-
vaguardados e a sua imagem 
promovida na diáspora. 
“Continuaremos a trabalhar 
com os produtores nacionais 
estabelecidos e apoiar os novos 
produtores nacionais que en-
contram agora no canal Ma-
ningue Magic uma plataforma 
de reconhecido crédito, através 
da qual podem veicular os seus 
conteúdos em alta qualidade 
(HD) para Moçambique e 
além-fronteira. Este novo ca-
nal responde também ao nosso 
compromisso de promover o 
desenvolvimento da indústria 
e da economia de entreteni-
mento em Moçambique e no 
continente africano”, concluiu 
Laice.
Para João Ribeiro, Director do 
canal, a nova plataforma vai 
melhorar a experiência do te-

lespectador e agregar valor aos 

clientes. “Estamos orgulhosos 

do nosso papel no sector do en-

tretenimento. Este lançamen-

to reforça a visão estratégica 

de sermos o principal conta-

dor de histórias do continen-

te africano, e abre uma nova 

etapa no relacionamento com 

a indústria no país”, afirmou.

As narrativas do Maningue 

Magic são emotivas e algumas 

vão se tornar sucessos televi-

sivos que convidam à reflexão 

sobre temas essenciais do quo-

tidiano moçambicano (traição, 

luta pela sobrevivência, confli-

tos familiares e dicotomia cam-

po-cidade) contadas com uma 

grande dose de criatividade. 

Frisar que o canal Maningue 

Magic estará disponível em 

exclusivo nos pacotes DStv 

Família, DStv Grande, DStv 
Grande Mais, DStv Bué e 
DStv Mega, assim como nos 
pacotes GOtv Max e GOtv 
Supa. O telespectador poderá 
contar com uma selecção de 
conteúdos de alta qualidade, 
criados localmente e elabora-
dos a pensar em si. Conheça os 
programas de destaque 100% 
moçambicanos que serão lan-
çados.

Bim reconhecido

O 
elevado nível de se-

gurança dos cartões 

bancários do Mi-

llennium bim foi 

confirmado, mais uma vez, 

com a atribuição do certifi-

cado internacional pelo or-

ganismo independente e au-

toridade máxima do sector, 

o PCI-DSS (Payment Card 

Industry Security Standards 

Council), indica o banco em 

comunicado. 

Esta certificação anual, segun-

do o banco, é para os clientes 

uma garantia de que a institui-

ção bancária cumpre todos os 

requisitos de segurança neces-

sários para proteger as tran-

sacções com cartões bancários 

(débito e crédito) e prevenir o 

acesso e utilização abusivos da 

informação pessoal dos seus 

titulares.

O PCI-DSS é um organismo 

internacional independente 

criado pelas principais marcas 

de cartões (Visa, MasterCard, 

American Express, Discover e 

JCB) com a responsabilidade 

de implementar e garantir a 

conformidade ao Padrão PCI-

-DSS. Foi desenvolvido para 

garantir que todas as empresas 

que aceitam, processam, guar-

dam ou transmitem informa-

ções relativas a cartões ban-

cários, operem e mantenham 

um ambiente seguro.   

Para Jorge Octávio, Admi-

nistrador Executivo do Mi-

llennium bim, esta certifica-

ção fundamental significa a 

confirmação do mais absoluto 

respeito que o Millennium 

bim tem pela confidencialida-

de dos dados e do património 

dos seus clientes, “cimentando 

assim a confiança depositada 

em nós, valor imprescindível 

para o presente e futuro do 

Banco”. 

Além disso, Octávio subli-

nhou que o certificado PCI-

-DSS reflecte, acima de tudo, 

o esforço, profissionalismo e 

dedicação dos colaboradores 

do banco na procura de so-

luções de vanguarda que ga-

rantam a máxima fiabilidade 

e robustez de todos os proces-

sos, produtos e plataformas do 

Banco. 
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AUniversidade Pedagó-

gica de Maputo rece-

beu, nesta terça-feira, 

material de laboratório 

para a produção e edição de ví-

deos educativos. O material foi 

doado pela Fundação Aga Khan, 

no âmbito de estreitamento de 

relações de cooperação entre as 

duas instituições.

O acto de entrega decorreu no 

Campus Universitário de Lhan-

guene, anfiteatro da Faculdade 

de Educação e Psicologia da UP-

-Maputo.

A doação enquadra-se na conso-

lidação da parceria existente entre 

a UP Maputo e a Fundação Aga 

Khan, que prevê a produção de 

vídeos educativos sobre diferentes 

temáticas sociais e posterior divul-

gação.

HCM recebe material e equipamento 
hospitalar
Médicos Chineses, ba-

seados no Hospital 

Central de Maputo 

(HCM), em colabora-

ção com parceiros, a Laikai Me-

dical Company, Shenzhen Wi-

sonic Medical Technology Co, 

Ltd e Sichuan Ankeli Trading 

Co, Ltd, ofereceram, semana 

finda, diverso material e equipa-

mento hospitalar, para uso nos 

serviços de Cirurgia, Urologia, e 

Anestesiologia da maior unidade 

hospitalar do país. 

Consta da oferta, ecógrafos, apare-

lhos para a realização de cirurgias, 

kits de nefrostomia, fios guias, ca-

teteres para cistotomia, tesouras, 

afastador, pinças, aspiradores, por-

ta agulhas, entre outros.

Os bens, avaliados em sete mi-

lhões de meticais, foram entre-

gues ao Director Geral do HCM, 

Mouzinho Saide, que assinalou 

que os mesmos vão ajudar a mi-

nimizar o défice que se regista em 

alguns bens hospitalares.

Falando no acto de entrega, a 

Anestesiologista e Reanimadora, 

Emília Jeque, disse tratar-se de 

uma doação valiosa sob o ponto de 

vista de utilidade, dado o contri-

buto que trará na melhoria da qua-

lidade do atendimento ao doente. 

Por sua vez, Lião Banghua, da 

equipa médica chinesa, salientou 

ser uma honra colaborar com o 

HCM, dada as suas valências no 

contexto assistencial, formação de 

recursos humanos e investigação 

científica.

Lião esclareceu que durante a ac-

tuação, a sua equipa nesta unidade 

sanitária têm-se deparado com di-

ficuldades, devido à insuficiência 

ou falta de determinados materiais 

e equipamentos hospitalares vitais, 

daí ter surgido a iniciativa de mo-

bilizar recursos para apoiar.

Recorde-se que esta não é a pri-

meira vez que os chineses apoiam 

a maior unidade sanitária do país, 

sendo que a sua presença aqui de-

ve-se às relações bilaterais existen-

tes entre a China e Moçambique.

UP-Maputo 
recebe 
material de 
laboratório


