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Ciclone chega com força destruidora

Maldita Ana
Por Argunaldo Nhampossa (Maputo) e Caetano Ntsico (Tete)

a comitiva foi surpreendida pelas 

águas, os dois, Carvalho e Mande-

re, partiram as janelas, tendo saído 

do interior do veículo para cima do 

veículo. Porém, o finado saltou para 

as águas onde foi de imediato ar-

rastado para zonas com ondas ele-

vadas, tendo depois desaparecido.

Na ocasião, o edil da cidade de Tete 

foi socorrido com recurso a uma 

corda emprestada a um camionista 

de logo curso que estava por perto.

O administrador do distrito de 

Tete integrava a comitiva do go-

vernador de Tete, Domingos Viola, 

que se deslocara ao distrito com o 

mesmo nome para se inteirar da si-

tuação da tempestade tropical Ana.

A comitiva escalou o posto admi-

nistrativo de Benga, localizada de-

pois da ponte de Rovúbuè, no dis-

trito de Moatize, na EN 7. Devido 

ao forte caudal, o rio transbordou 

e as águas galgaram a estrada não 

dando alternativas para a comitiva 

prosseguir com a visita. Assim, de-

cidem regressar a Moatize, pois a 

via de Kassuende já estava intran-

sitável, e depararam-se com águas 

transbordadas do rio que arrasta-

ram algumas viaturas da comitiva. 

O caudal do Rovúbuè subiu na 

sequência das intensas chuvas que 

caíram nos distritos de Tsangano 

e Angónia, uma zona alta de Tete. 

No entanto, o jornalista da Rádio 

Moçambique, Adriano Biquiane, 

que igualmente estava desapareci-

do, só reapareceu junto com dois 

marinheiros de canoa que o tenta-

vam socorrer, depois de ter passado 

das 14 às 22 horas em cima de uma 

árvore de massaniqueira.

O Jornalista disse que quando foi 

levado pelas águas, conseguiu agar-

rar-se num tronco, que estava sen-

do arrastado pela fúria das águas 

e foi remando até alcançar e subir 

uma árvore, onde foi encontrado 

pelos marinheiros. O funeral do 

administrador de Tete foi marcado 

para a manhã desta quinta-feira, 

por recomendação das autoridades 

de Saúde.

Pontes destruídas 
A província da Zambézia foi outra 

altamente assolada pela tempesta-

de tropical Ana, colocando muitos 

distritos isolados. De Mocuba para 

Lugela não há transitabilidade na 

sequência da queda da ponte de 

Nantuto.

À saída de Milange e sensivelmen-

te cinco quilómetros para se chegar 

a Molumbo, um aqueduto desa-

bou. Em Mocubela, a ponte sobre 

o rio Nitiode foi devastada. 

A fúria das águas do Licungo 

destruiu a ponte entre Mocubela 

e Maganja da Costa. Trata-se de 

uma ponte inaugurada em finais 

do ano passado pelo Ministro das 

Obras Públicas, Habitação e Re-

cursos Hídricos, João Machatine, 

numa cerimónia que contou com a 

presença do governador provincial, 

Pio Matos, e a Secretária de Esta-

do, Judith Mussacula. 

A ponte beneficiou de obras de re-

construção depois de ter desabado 

em 2015, na sequência de fortes 

chuvas que se abateram sobre o rio 

Licungo. 

Na ocasião, Machatine disse que 

para a construção da ponte foram 

contactadas cinco empresas nacio-

nais, que prontamente comunica-

ram a sua falta de capacidade para 

responder ao tamanho desafio de 

erguer aquela infra-estrutura nos 

termos exigidos pelo executivo. A 

empresa CRBC, no entender do 

governante, foi a única que abraçou 

este projecto dentro “das nossas di-

ficuldades”. 

Orçada em 914 milhões de meti-

cais, a ponte tem uma extensão de 

A 
passagem da depressão 

tropical Ana deixou para 

trás um rasto de destrui-

ção nas províncias de 

Nampula, Zambézia e Tete. O 

administrador de Tete morreu 

no meio da fúria das águas do rio 

Rovúbuè, o principal afluente do 

rio Zambeze, quando estava inte-

grado na comitiva do governador 

provincial, Domingos Viola, que 

fazia uma avaliação preliminar 

dos danos provocados pelas in-

tempéries. De imediato, o gover-

no nomeou uma task force [força 

tarefa] para lidar com a devasta-

ção. Celso Correia, que teve um 

desempenho notável na “frente 

Idai” foi despachado para Tete, 

enquanto João Machatine está na 

Zambézia e o Primeiro-Ministro, 

Carlos Agostinho do Rosário, li-

dera a frente de Nampula. 

A tempestade Ana desencadeou 

inundações devastadoras nas três 

províncias, forçando centenas de 

milhares de pessoas a deixarem 

as suas casas. A tempestade Ana 

formou-se na costa leste de Ma-

dagascar, trouxe fortes chuvas cau-

sando inundações e deslizamentos 

de terra na capital Antananarivo, 

antes de entrar, furiosamente, em 

Moçambique. A tempestade Ana 

está longe de provocar danos equi-

parados ao ciclone Idai que, para 

além de ter devastado a cidade da 

Beira, deixou para trás cerca de mil 

mortos em Moçambique, Malawi e 

Zimbábwe. 

Moçambique e outros países da 

África Austral têm sido repetida-

mente atingidos por fortes tempes-

tades e ciclones nos últimos anos, 

que destruíram infra-estruturas e 

deslocaram um grande número de 

pessoas. Especialistas dizem que 

as tempestades se tornaram mais 

fortes à medida que sobe o nível 

de aquecimento das águas do mar, 

devido às mudanças climáticas. O 

aumento do nível do mar também 

tornou vulneráveis as áreas costei-

ras baixas.

O soar de alarmes 
A tempestade tropical Ana, que, 

desde segunda-feira, assola as zo-

nas centro e norte do país voltou a 

fazer soar os alarmes da necessida-

de de infra-estruturas de regulação 

de águas nas bacias hidrográficas 

nacionais. As províncias de Tete 

e Zambézia são as que mais so-

freram os efeitos da passagem da 

tempestade com a destruição de 

infra-estruturas vitais para a mobi-

lidade de pessoas e bens. Dentre as 

vítimas mortais destaque vai para o 

administrador de Tete, Tiago José 

Mandere, que perdeu a vida depois 

de a comitiva do governador local 

ter sido surpreendida pela fúria das 

águas. 

O Instituto Nacional de Gestão 

de Riscos e Desastres (INGD) diz 

que a situação da tempestade Ana 

é de dissipação a caminho do vizi-

nho Zimbabwe. Mas o seu raio de 

influência ainda se faz sentir em 

províncias como Tete, Manica e 

Sofala, não se esperando grandes 

chuvas.

No entanto, o alerta persiste prin-

cipalmente para os distritos atra-

vessados pelo rio Zambeze, nas 

províncias de Tete, Sofala e Zam-

bézia. O chefe do departamento 

de Gestão de Bacias Hidrográfi-

cas, Agostinho Vilanculos, disse 

que as águas descarregadas pelos 

rios Rovúbuè e Chire vão desaguar 

na zona baixa do Zambeze, numa 

viagem que leva um máximo de 

dois dias, alertando para tomada 

de precauções das populações que 

residem nas proximidades do rio.

Na província de Tete não há ligação 

rodoviária entre as cidades de Tete 

e Moatize, usando a ponte sobre o 

rio Rovúbuè. O tabuleiro central 

foi arrasado pela fúria das águas, 

trazendo memórias das enxurradas 

do ciclone Idai em 2019, que fize-

ram ceder a ponte, interrompendo 

o seu uso por largos meses. Nesse 

mesmo ano, a ponte beneficiou de 

obras de reabilitação orçadas em 

USD 3,7 milhões e levadas a cabo 

pela portuguesa Mota Engil.   

Esta quarta-feira foi aberta a via 

que liga as cidades de Tete e Moa-

tize através da ponte de Kassuen-

de, num troço de 25 km, também 

conhecida como a segunda ponte 

sobre o rio Zambeze. 

A estrada esteve interrompida de-

vido a obstáculos arrastados pela 

tempestade. À hora do fecho desta 

edição, dados actualizados indica-

vam que os níveis das águas baixa-

ram 9.5m para 5.5m, contra os cin-

co metros que se considera abaixo 

do nível de alerta. Foi igualmente 

restabelecida a ligação eléctrica nos 

distritos de Angónia, Tsangano,  

Macanga e também aos bairros 

afectados da cidade de Tete. 

Até esta quarta-feira, o balanço  

das três provínciais apontava para 

oito mortes a nível nacional e cerca 

de 20 mil pessoas afectadas. 

Em Tete, uma das vítimas é o Ad-

ministrador do distrito de Tete, 

Tiago José Mandere, cujo corpo 

foi encontrado na manhã desta 

quarta-feira nas margens do rio 

Rovúbuè. 

Mandere encontrou a morte de-

pois de ser arrastado pela fúria das 

águas quando a comitiva do go-

vernador de Tete, da qual ele fazia 

parte, foi surpreendida na zona de 

Benga. 

Mandere fazia se transportar na 

viatura do Presidente do Conselho 

Autárquico da cidade de Tete, Cé-

sar de Carvalho.

O SAVANA soube que quando 

O tabuleiro central da ponte sobre rio Rovúbuè, em Tete, não resistiu a fúria da tempestade tropical Ana.

Viaturas da comitiva do governador de Tete arrasadas pelas águas
Ponte sobre Licungo cedeu e isolou populações de Namacura e Maganja da costa, 

na Zambézia
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dois km e liga o Posto Adminis-

trativo de Malei, em Namacurra e 

Maganja da Costa, na Zambézia.  

A infra-estrutura é considerada 

âncora para a viabilização do de-

senvolvimento económico dos dis-

tritos de Maganja da Costa, Mocu-

bela, Pebane, Alto Molocué e Gilé 

na província da Zambézia. 

Na província de Nampula, a tem-

pestade tropical Ana teve, no dis-

trito de Angoche, o seu ponto de 

entrada. Alastrou-se para outras 

zonas costeiras como Larde e 

Moma. As chuvas fizeram desabar 

a ponte sobre o rio Murroro, que 

liga as cidades de Nampula e Liu-

po.

O governo criou três brigadas para, 

no terreno, acompanharem a si-

tuação nas zonas centro e norte do 

país. Para a província de Nampula, 

foi escaldo o Primeiro – Ministro 

Carlos Agostinho do Rosário, para 

Tete, o Ministro da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, Celso 

Correia, enquanto para Zambézia 

foi destacado o Ministro das Obras 

Públicas, Habitação e Recursos 

Hídricos, João Machatine.   

Em comunicado de imprensa, a 

Administração Nacional de Estra-

das (ANE) diz que está a avaliar os 

danos e a trabalhar para a rápida 

reposição da normal situação de 

transitabilidade na rede nacional 

de estradas. 

Infra-estruturas de regula-
ção de águas
O chefe do departamento de Ges-

tão de Bacias Hidrográficas, Agos-

tinho Vilanculos, alertou que, ape-

sar do abrandamento das chuvas, 

é preciso muitas cautelas, porque 

persistem riscos de inundações em 

algumas províncias. Falou da bacia 

de Licungo, que superou o alerta 

máximo, causando inundações de 

regime moderado. Disse que as 

águas estão a descer a caminho do 

baixo Nante e podem apanhar a 

planície de Licungo nos próximos 

cinco dias e causar inundações. 

Ainda não há ligação com a comu-

nidade residente no baixo Nante, 

que foi colocada naquele ponto 

no âmbito do reassentamento das 

populações vítimas das cheias de 

2015. 

Na bacia do Zambeze também 

alertou para a necessidade de 

muitas cautelas, porque depois 

de fortes caudais do Rovúbuè e o 

desabamento dos barramentos na 

barragem em fase de construção 

no Malawi, as águas irão desaguar 

no rio Zambeze, numa viagem 

que leva dois dias contados a par-

tir desta terça-feira. Trata-se da 

barragem de Kapichira, que está 

no rio Chire, um dos afluentes do 

Zambeze. Não tem ligação com o 

rio Rovúbué.

Vilanculos alertou as populações 

residentes nas zonas atravessadas 

pelo rio Zambeze para se preca-

verem. Destacou os distritos de 

Mutarara e Doa, em Tete, Caia e 

Marromeu e Sofala e Chimuara e 

Mopeia, na Zambézia, para que es-

tejam em alerta máximo. 

Saudou o trabalho desenvolvi-

do pela HCB, que no presen-

te momento não está a fazer 

descargas, porque caso contrá-

rio seria um autêntico caos. 

Para Vilanculos, a solução para evi-

tar ou minimizar problemas do gé-

nero sempre que chove passa pelo 

investimento em infra-estruturas 

de gestão de bacias como barra-

gens e diques de defesa. É neste 

sentido que, apesar das críticas dos 

ambientalistas, há que avançar com 

uma barragem sobre o Licungo. 

Disse que, neste momento, existe o 

projecto que está na fase de mobili-

zação de financiamento, um exercí-

cio nada fácil. A referida barragem 

estaria localizada entre Mugeba e 

Cuaria e seria de capital importân-

cia para controlar as águas do Li-

cungo na Zambézia.

Para o caso de Rovúbuè e Buzi, 

também se recomenda a constru-

ção de barragens para evitar si-

tuações do género. Avançou que 

o Plano Nacional de Gestão de 

Recursos Hídricos 2020-2030 está 

orçado em cerca de USD 13 mil 

milhões para a construção de bar-

ragens a nível nacional e diques de 

defesa para o controle de água.

Celso Correia inteira-se dos estragos provocados pelas enxurradas

Travessia do rio Murroro, no distrito de Liúpo em Nampula, após a destruição da a 
ponte pela tempestade.
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Efigénio Baptista, juiz do caso 

das dívidas ocultas, cujas 

audiências de julgamento 

decorrem nas instalações da 

cadeia de máxima segurança da Ma-

chava, assinalou, nesta Terça-feira, 

que a audição do antigo ministro 

do Interior, Alberto Mondlane, é de 

extrema importância para a desco-

berta da verdade material. Mas no 

meio forense, a decisão de Baptista 

é contestada, porque entendem que 

Filipe Nyusi, na altura coordenador 

do Comando Operativo, na qua-

lidade de Ministro da Defesa, é a 

pessoa central para explicar como 

funcionava aquele órgão, e não Al-

berto Mondlane. 

Porém, Baptista tem outro enten-

dimento. Argumenta que os depoi-

mentos de Mondlane, cuja audição 

está marcada para 10 de Fevereiro 

próximo, irão permitir ao tribunal en-

tender o modus operandi do Comando 

Operativo, na altura liderado pelo 

actual chefe de Estado, Filipe Nyusi.

A “importância” de Mondlane no 

decalque da estrutura operacional do 

Comando Operativo verifica-se uma 

semana depois de Efigénio Baptista 

ter indeferido um requerimento da 

Ordem dos Advogados de Moçam-

bique (OAM) para ouvir Filipe Nyusi 

como declarante no processo. 

Para rejeitar o pedido, Efigénio Bap-

tista disse que a audição de Nyusi não 

traria nenhum contributo na desco-

berta da verdade, pelo que a mesma 

era desnecessária.

O assistente do MP entendia que 

Filipe Nyusi é o único membro do 

Comando Operativo que foi ouvido 

em sede de instrução, cujas declara-

ções não estão previstas para serem 

confirmadas neste julgamento. 

Nessa senda, segundo a Ordem, para 

o bem da justiça e descoberta da ver-

dade material, seria importante que 

esta figura fosse ouvida.

Visivelmente nervoso com a insistên-

cia da OAM, na altura representada 

por Vicente Manjate, o magistrado 

questionou a relevância de ouvir al-

guém que iria ao tribunal para apenas 

dizer se é verdade ou não o que estava 

escrito nos documentos. 

Liderado por Filipe Nyusi, então 

ministro da Defesa Nacional, o Co-

mando Operativo era composto por 

Alberto Mondlane; Manuel Chang, 

ex-ministro das Finanças, e Gregório 

Leão, antigo director-geral do Ser-

viço de Informação e Segurança de 

Estado (SISE).

Recordar que no julgamento em cur-

so, não é a primeira vez que Efigénio 

Baptista tenta afastar Filipe Nyusi do 

processo.      

A 02 de Outubro de 2021, durante o 

interrogatório, Gregório Leão ques-

tionou a ausência de outros membros 

do Comando Operativo, dentre eles, 

o então ministro da Defesa, e o juiz 

explicou que Filipe Nyusi não está a 

enfrentar acusações relacionadas com 

o escândalo financeiro das “dívidas 

ocultas”, porque a Procuradoria-Ge-

ral da República (PGR) não encon-

trou indícios de que tenha recebido 

dinheiro da Privinvest. 

“No Comando Conjunto e no Co-

mando Operativo tínhamos hierar-

Dualidade de critérios do juiz sobre Comando Operativo

Tribunal dispensa Nyusi e chama Mondlane
Por Raul Senda

quias. Mas eu estou aqui sozinho”, 

desabafou Leão, para depois frisar 

que também deviam estar a respon-

der os antigos ministros da Defesa 

e do Interior, Filipe Nyusi e Alber-

to Mondlane, respectivamente, mas 

o juiz rebateu nos seguintes termos: 

“o presidente Nyusi não tem nada 

no processo que indica que recebeu 

dinheiro da Privinvest. Na conta de 

Alberto Mondlane também não tem 

nenhum indício. Se alguém tem pro-

va de que o presidente Nyusi recebeu 

dinheiro da Privinvest, pode ir entre-

gar à PGR”, disse.

Império imobiliário da famí-
lia Leão 
Depois de ter sido adiado no ano pas-

sado, devido à ausência da ré Ângela 

Leão nas audiências de julgamento, 

por razões de saúde, o tribunal que 

julga o escândalo das dívidas ocultas 

recomeçou a audição dos declarantes 

que têm ligação com factos que são 

imputados à mulher do ex-director-

-geral do SISE.

Trata-se de representantes de empre-

sas que prestaram alguns serviços nas 

diferentes obras de construção civil 

pertencentes à ré.

O tribunal convocou como testemu-

nhas, vários empreiteiros que realiza-

ram trabalhos para Ângela Leão ou 

Fabião Mabunda. Nas redes sociais, 

o juiz Efigénio Baptista foi criticado 

por alguns, por considerarem que es-

ses testemunhos são irrelevantes.

Ângela Leão é a esposa de Gregório 

Leão, o antigo director-geral do Ser-

viço de Informação e Segurança do 

Estado (SISE). Ângela Leão é dona 

de uma série de propriedades que o 

Ministério Público (MP) argumenta 

que foram compradas com dinheiro 

do grupo sediado em Abu Dhabi, 

Privinvest, acusado de pagar subor-

nos de pelo menos USD 9,5 milhões, 

ao casal Leão.

Grande parte deste dinheiro não 

foi directamente para Ângela Leão, 

mas através da conta do empresário 

Fabião Mabunda, cuja empresa M 

Moçambique Construções empreen-

deu grande parte do trabalho nas suas 

propriedades.

Porém, no início da sessão do tribu-

nal desta Terça-feira, o magistrado 

rebateu as críticas. Lembrou que a 

acusação argumentou que as casas e 

outros imóveis de Ângela Leão fo-

ram pagos com dinheiro das “dívidas 

ocultas”, “mas esta afirmação deve ser 

provada neste julgamento”.

A defesa, por outro lado, poderia ar-

gumentar que as propriedades exis-

tiam antes de as dívidas serem con-

traídas.

“Aqueles que pensam que estamos 

a perder tempo, ou não entendem o 

processo, ou não entendem de direi-

to ou têm uma agenda contrária à do 

tribunal”, precisou, acrescentando que 

o questionamento de testemunhas na 

última semana “foi muito importan-

te - procurou provar que todos estes 

bens foram realmente adquiridos 

com dinheiro das dívidas. Aqueles 

dias não foram perda de tempo”, fri-

sou.

Nesta Segunda-feira, o tribunal ouviu 

Miguel Alberty, gerente da MOZA-

GO, empresa criada em 2012 e voca-

cionada à construção civil, sobretudo, 

de escritórios e agências bancárias. 

O declarante explicou que conheceu 

Fabião Mabunda e Ângela Leão em 

2014, no âmbito dos trabalhos de 

construção civil que a sua empresa 

prestava no complexo residencial de 

Djonasse do casal Leão. 

O bairro Djonasse localiza-se no Pos-

to administrativo da Matola Rio, dis-

trito de Boane, província de Maputo. 

Miguel Alberty contou que quase 

todos os pagamentos, no valor de 35 

milhões de meticais, foram efectua-

dos por Fabião Mabunda e Ângela 

Leão, em numerário.

Frisou que, de Mabunda, a MOZA-

GO recebeu 20.365 mil meticais e 

de Ângela Leão 15.198 mil meticais, 

mas nunca soube da razão de ser a M 

Moçambique Construções a pagar 

facturas de uma obra pertencente a 

Ângela Leão.

Miguel Alberty disse que para a 

execução do trabalho no complexo 

residencial de Djonasse, a empresa 

MOZAGO e a ré Ângela Leão não 

assinaram nenhum contrato. 

A empresa apresentou mapa de quan-

tidades e o preço dos trabalhos a exe-

cutar.

Segundo o declarante, quando a sua 

empresa ainda se encontrava a exe-

cutar os trabalhos em Djonasse, foi 

informada de que devia abandonar a 

obra, sem nenhuma justificação. 

Disse que a decisão o apanhou de 

surpresa. Tinham cerca de 40 traba-

lhadores na obra e diverso material 

que havia sido comprado especifica-

mente para aquela obra. 

O mesmo era constituído por can-

deeiros, relva artificial e banheiras que 

tinham sido encomendados na África 

do Sul e Portugal.

Mediante a decisão, a MOZAGO 

exigiu o ressarcimento, mas não 

houve acordo e a empresa rece-

beu 1,3 milhões de meticais contra 

os cinco milhões gastos na aqui-

sição do referido equipamento. 

Assim, o valor que a MOZAGO 

recebeu de Fabião Mabunda e da 

Ângela Leão subiu de 35 para 37 mi-

lhões de meticais.

Frisou que depois de rescindir a rela-

ção com a MOZAGO, Ângela Leão 

contratou a construtora Teixeira 

Duarte que, por sua vez, os contactou 

para adquirir o referido material no 

valor de quatro milhões de meticais.

Antes de Miguel Alberty, o tribunal 

voltou a ouvir a declarante Italma 

Pereira, sócia e gerente da empre-

sa Arktek, empresa contratada para 

prestar serviços de arquitectura e fis-

calização de obras de Ângela Leão. 

A declarante disse que conheceu Ân-

gela Leão através da irmã Mbanda 

Anabela Henning, que também é ré 

no presente processo.

Em 2013, Mbanda Henning, através 

da sua empresa Hight Imobiliária, 

contratou a Arktek para conceber um 

projecto de construção de 14 casas 

no bairro da Costa do Sol, cidade de 

Maputo. Pelo trabalho, a Arktek co-

brou USD 50 mil. 

Frisou que além da concepção do 

projecto, a Arktek foi contratada para 

a fiscalização das respectivas obras, 

mas este trabalho não ocorreu até ao 

fim, por falta de entendimento com 

o empreiteiro, a M Moçambique 

Construções, que não acatava as re-

comendações da Arktek, na sua qua-

lidade de fiscalizador da obra. 

Foi no projecto dos 14 imóveis que 

conheceu a ré Ângela Leão e que 

mais tarde se apresentou como pro-

prietária do projecto. 

Italma Pereira disse que ainda em 

2013, Ângela Leão contratou a 

Arktek para conceber dois projectos 

de construção: um de quatro casas 

iguais no bairro da Costa do Sol, 

e outro de uma discoteca, salão de 

eventos e armazém no bairro Belo 

Horizonte, município de Boane. 

Pelo trabalho, a empresa Arktek co-

brou USD 120 mil.

Frisou que, mais tarde, o projecto de 

quatro moradias foi redimensionado 

para duas moradias iguais e um edifí-

cio de oito apartamentos. 

As obras foram adjudicadas à M 

Moçambique Construções, ficando 

a fiscalização na responsabilidade da 

Arktek. 

Italma Pereira disse que os paga-

mentos pelos trabalhos eram feitos 

por Ângela Leão, mas também pela 

empresa M Moçambique Constru-

ções, o que, no seu entender, não era 

eticamente correcto.

A empresa de Italma foi também 

contratada para prestar serviços de 

assessoria no complexo residencial da 

família Leão no bairro Djonasse. Os 

trabalhos tinham que ver com revisão 

do projecto arquitetónico e fiscaliza-

ção das obras que consistiam numa 

casa Tipo 8, de três pisos e terraço, 

discoteca, museu e ginásio. 

Pela revisão do projecto, a Arktek 

cobrou USD 16.500 e, pela fiscali-

zação cobrou USD três mil mês. Tal 

como noutras obras da família Leão, 

no complexo residencial de Djonasse, 

o empreiteiro era a M Moçambique 

Construções. 

A Arktek foi ainda contratada para 

fiscalizar as obras de duas moradias 

de Ângela Leão, localizadas no bairro 

Triunfo, cidade de Maputo, ao preço 

de USD dois mil/mês. Mais tarde, a 

Arktek foi contratada pela referida 

ré para fazer a revisão de um edifício 

localizado na cidade de Quelimane, 

que se suspeita que seja de António 

Carlos do Rosário. 

Ângela Leão contratou ainda a 

Arktek para desenhar o projecto de 

moradia num espaço de um hectare 

no distrito de Marracuene, província 

de Maputo. O projecto de arquitectu-

ra custou USD 33 mil. 

Italma Pereira disse ao tribunal que, 

enquanto trabalhava no complexo re-

sidencial de Djonasse, muitas vezes, 

Ângela Leão ia acompanhada por 

um senhor de nome Barros (Gregó-

rio Leão), identificado como marido. 

Alexandre Pereira, esposo e sócio de 

Italma Pereira na Arktek, foi o ou-

tro declarante ouvido pelo tribunal e 

quase que repetiu tudo o que a côn-

juge disse.

Dois pesos, duas medidas é o critério usado pelo Juiz para indicar membros do Comando Operativo que devem depor no 
Tribunal 

Casal Leão terá investido grande parte do dinheiro da Privinvest na construção de 
um império imobiliário invejável
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Guebuza quer banho de media
Em marcha lobby para afastar ex-presidente da BO

C: (+258) 21 48 87 92/6
C: (+258) 84 312 9246
E-mail: isutc@isutc.ac.mz
www.isutc.ac.mz

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

Um lobby para afastar Ar-

mando Guebuza da tenda 

que julga o caso das cha-

madas dívidas ocultas, 

num alegado esforço para evitar 

dados reputacionais ao campo Fi-

lipe Nyusi, estará em marcha, onde 

poderão ser usados argumentos 

políticos e jurídicos/legais. A ideia, 

apurámos, é que Guebuza fosse 

ouvido num “Fórum Especial” lon-

ge dos holofotes dos media, o que, 

alegadamente, provocaria menos 

danos ao actual chefe de Estado.

A audição do antigo chefe de Estado 
foi reprogramada para 17 de Feve-
reiro, na tenda da cadeia de máxima 
segurança, vulgo BO, mas, ao que o 
SAVANA apurou, há quem enten-
de que a ida de Guebuza ao tribunal 
pode provocar danos políticos a Fili-
pe Nyusi, num julgamento transmiti-
do em directo.

Estas movimentações político/ju-
rídicas acontecem numa altura em 
que o juiz Efígénio Baptista recu-
sou por duas vezes chamar Nyusi 
como declarante, mas aceitou a au-
dição de Alberto Mondlane, antigo 
ministro do Interior, para ajudar na 
compreensão do funcionamento do 
Comando Operativo, um órgão coor-
denado pelo ministro da Defesa, que 

-PGR terá já avançado com um pedido ao juiz para que o antigo chefe de Estado fosse ouvido em “Fórum Especial”

é agora o actual chefe de Estado.
Tal como o SAVANA escreveu na 
edição 1442, o Conselho de Esta-
do (CdE) autorizou, no dia 19 de 
Agosto do ano passado, a audição 
de Guebuza na BO, na qualidade de 
declarante.
A reunião do CdE era para apreciar 
um pedido do Tribunal Supremo 
(TS) para que Guebuza fosse ouvido 
no Tribunal que julga as chamadas 
dívidas ocultas. Na sua proposta, o 
TS, onde se digladiam vários cam-
pos de interesses, nomeadamente 
guebuzistas e nyusistas, havia pro-
posto duas formas de audição. Uma 
delas é que o Tribunal deveria ouvir 

Guebuza no seu domicílio, e outra 
seria via zoom. Estava colocada de 
lado a possibilidade de Guebuza ser 
ouvido na BO. Apoiantes de Guebu-
za no interior do TS conseguiram, 
por duas vezes, “fazer desaparecer” 
o nome do antigo presidente da lista 
dos declarantes arrolados para irem 
à BO. 
Porém, contrariando o “voluntaris-
mo” de elementos do TS, o SAVA-
NA apurou que Guebuza defendeu a 
sua presença física na BO, argumen-
tando que é lá onde deve ser reposto 
o “seu bom nome” na presença da 
comunicação social, tal como vem 
acontecendo em todo julgamento, 
onde o seu nome é muitas vezes ar-
rastado para a lama em transmissões 
televisivas. 
Em ocasiões anteriores, na Assem-
bleia da República, em sessões do 
Conselho de Estado e no interior do 
Comité Central da Frelimo, as inter-
venções de Guebuza tiveram muito 
pouco impacto. Para o exterior e no 
interior dos órgãos, onde as inter-
venções eram supostas de provocar 
manifestações de apoio.

Movimentações
Em alguns sectores argumenta-se 
igualmente que a presença de Gue-
buza na BO seria uma oportuni-
dade para que ele protegesse a sua 
personalidade perante a sociedade, 

esclarecendo o seu papel na contra-
tação dos USD 2.2 mil milhões para 
as empresas ProIndicus, Ematum e 
MAM. 
Contudo, ao SAVANA foi explica-
do que o Ministério Público já solici-
tou ao Tribunal a audição de Guebu-
za em “Fórum Especial” na base da 
Lei 5/2005, de 1 de Dezembro, que 
regula a organização do Conselho do 

membros. O argumento deverá ser 
o número 3 do artigo 15 da mesma 
lei, que assinala que “o membro do 
Conselho de Estado goza de foro es-
pecial e é julgado pelo Tribunal Su-
premo, nos termos da lei”. 
A verdade é que Guebuza será ouvi-
do como declarante e não como ar-
guido. Mas alguns juristas argumen-
tam que, apesar de Guebuza não ser 
um arguido, a lei pode ser aplicada 
com “as necessárias adaptações”. 
Ou seja, Guebuza pode ser obrigado 
a ser ouvido num Fórum Especial, 
sem a possibilidade de escolha. Ca-

sobre o requerimento do MP. Mas o 
jornal também soube que Guebuza 
recusa a possibilidade de não ser ou-
vido na BO. 
Ao SAVANA também foi dito que 
há um grupo de “quatro madodas”
que foi constituído para convencer 
Guebuza para ser ouvido na sua pró-

pria residência. O Tribunal ir-se-ia 
deslocar da BO para a casa de Gue-
buza, sem a imprensa que habitual-
mente cobre o julgamento.   
Recorde-se que no processo princi-
pal, cujo julgamento arrancou a 23 
de Agosto passado, Guebuza havia 
sido ouvido pela PGR na fase da 
instrução contraditória. O campo 
Guebuza sempre considerou o caso 
das chamadas dívidas ocultas um 
processo altamente politizado. 
Mas antes de ser ouvido, Guebuza 

disse, na reunião do CdE que decidiu 

sobre a audição, a 15 de Setembro de 

2020, que aceitava prestar esclareci-

mentos solicitados à PGR, mas as-

sinalou que está a ser vítima de uma 

“tentativa de assassinato político”. 

“Iremos prestar os esclarecimentos 

solicitados, sem, no entanto, deixar 

ficar a nossa desconfiança em relação 

à constante e desconforme actuação 

da Procuradoria-Geral da Repúbli-

ca”, precisou na altura Guebuza, num 

texto distribuído no dia seguinte à 

reunião do CdE pelos seus advoga-

dos. 

A falta de confiança, justificou Gue-

buza, está relacionada com a forma 

como a PGR tem dirigido, desde 

2015, as investigações e detenções 

sobre o caso, que envolve 19 réus e 

mais de 60 declarantes. 

(Redacção)

Armando Guebuza antigo chefe do 
Estado
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Convocatória
Por este meio são convocados os accionistas da Mediacoop, SA para 
uma reunião da Assembleia Geral Ordinária, que terá lugar no dia 15 
de Fevereiro de 2022, às 14 horas, na sede social da empresa, sita na 

AV. Amílcar Cabral nr. 1062, com a seguinte agenda:1. Apreciação do Relatório de Contas de 2020;2. Eleição de novos Órgãos Sociais 

Maputo, 13 de Janeiro de 2022

Alves Gomes

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

A 
violência contra as mulhe-

res tem sido geralmente 

ignorada nas famílias, que 

tendem a esconder casos 

de agressão, para não comprometer 

a sua reputação, pondo em risco a 

vida, integridade física e moral das 

vítimas. 

Para além desta situação, há por ou-

tro lado, mulheres que permanecem 

em relacionamentos abusivos por 

medo de julgamentos sociais. 

Quando se casou em Outubro de 

2007, Ana Magaia, de 46 anos de 

idade, estava ciente que ia enfrentar 

desafios na sua relação, mas não lhe 

passou pela cabeça que o seu sonho 

de constituir uma família feliz um 

dia se transformaria num pesadelo. 

Depois de um mês de casamento, 

começaram as agressões e humilha-

ções, passando a ser constantes com 

o tempo. Desesperada, procurou aju-

da junto da família, mas sem sucesso. 

Caso passassem dois ou mais dias 

sem “apanhar porrada” do marido, 

dava “graças a Deus, “era como se 

fosse um milagre”. 

O companheiro batia nela sem se-

quer se importar com a região do 

corpo para onde desferia os golpes. 

Eram chapadas, socos e chutos que 

vinham de alguém que jurou amor 

incondicional.

A fúria do homem era tão incontro-

lável que mesmo os filhos não esca-

pavam. 

Certo dia, segundo relatou Ana Ma-

gaia em entrevista ao SAVANA, o 

marido, depois de regressar do tra-

balho, chegou a casa e exigiu jantar. 

Como ainda não havia terminado 

de preparar a refeição, porque nesse 

dia teve que ir fazer um trabalho até 

mais tarde como diarista, foi espan-

cada. 

O filho, na tentativa de ajudar a mãe, 

também foi agredido, resultando em 

ferimentos no rosto, facto que cha-

mou a atenção da professora, que, de 

imediato, mandou chamar a proge-

nitora.

Quando foi questionada sobre os 

hematomas no rosto da criança, Ana 

Cumplicidade das famílias coloca mulheres 
em perigo
Por Eunice Chemane

Magaia tentou esconder a verdade, 

mas, porque a professora não acre-

ditava na sua versão, viu-se obrigada 

a relatar o que de facto tinha acon-

tecido.

No mesmo instante, foram denun-

ciar o caso à polícia, uma atitude que 

foi repudiada pela sogra que a obri-

gou a retirar a queixa.

“O meu marido sempre batia em 

mim e nos meus filhos, mas, mesmo 

sendo uma situação dolorosa, eu ca-

lava. Quando decidi queixar à polí-

cia, a minha sogra ficou contra mim, 

dizendo que o que tinha feito era 

errado, que uma mulher que se preza 

não leva os problemas conjugais para 

fora da esfera familiar”, recordou.

A mãe do marido acusou-a de en-

vergonhar a família, porque se recu-

sou a retirar a queixa. 

“Fui expulsa de casa”, referiu. 

Júlia Mathe, de 32 anos de idade, 

residente no bairro da Liberdade, 

também viveu num relacionamento 

de “terror” por mais de dois anos. 

Era constantemente ameaçada de 

morte pelo esposo e proibida de sair, 

mesmo para a igreja, ou para visitar a 

família e os amigos.

Toda a deslocação que tivesse que 

fazer tinha que ser com o consenti-

mento do marido. 

Em caso de desobediência, era 

ameaçada de morte.

“O meu marido sempre levava fa-

cas para o quarto e deixava na 

cama debaixo da almofada para me 

amedrontar. Eu, temendo que ele 

me matasse, me humilhava e pedia 

desculpas, mesmo sabendo que não 

estava errada, era um ambiente de 

tensão todos os dias”, descreveu Júlia 

Mathe.

Mesmo perante situações difíceis, 

o seu parceiro não recuava. Conta, 

com tristeza, que em 2019, a sua 

irmã mais nova, que vivia na pro-

víncia de Inhambane, adoeceu e teve 

que ser internada no Hospital Cen-

tral de Maputo.

Entretanto, o marido de Júlia Ma-

the não permitia que a mulher 

fosse ao hospital todos os dias.

Como era a única parente que esta-

va por perto, Júlia não achou acei-

tável a decisão do marido e decidiu 

enfrentá-lo o que resultou em mais 

uma agressão.

“Mesmo no serviço, havia sido dis-

pensada para poder assistir de perto 

a minha irmã, mas em casa já era o 

contrário, o meu marido dizia que 

eu não era a única parente dela e não 

queria que fosse ao hospital todos os 

dias”, recordou.

“Isso não fazia sentido para mim e, 

por isso, decidi continuar a visitá-la, 

o que lhe atiçou os nervos. Certo dia, 

quando regressava de uma das vi-

sitas, ele começou a bater em mim, 

empurrou-me para o chão e tive uma 

lesão no braço”, narrou Júlia Mathe.

Acrescentou que, apesar das ameaças 

e agressões que sofria constante-

mente, nunca pensou em denunciar 

o marido à polícia e sempre ouviu 

conselhos da sua vizinha, que por ser 

adulta e mais experiente, julgava que 

fosse ajudar, mas o que ouvia eram 

palavras como “tens que ser paciente, 

lar tem dessas ou tens que orar muito 

para ele mudar”. 

Desdobrou-se em orações, na espe-

rança de que um dia as coisas fossem 

realmente mudar, até que numa noi-

te, por volta das 23:00, por razões que 

desconhece, Mathe foi brutalmente 

espancada na presença do seu filho 

de nove anos até perder os sentidos.

 “Nessa noite, o meu filho saiu para 

pedir socorro em casa da minha vi-

zinha, quando ela chegou, viu-me 

estatelada no chão enquanto o meu 

marido me batia e me chutava na ca-

beça, na barriga e em todo o corpo e 

tive que ser internada durante uma 

semana por conta dos ferimentos, 

principalmente na coluna”, descreveu

Naquela mesma noite, decidiu aban-

donar tudo para poupar a sua vida e 

livrar o filho daquele sofrimento.

Ignorei os sinais de alerta
Quando começou a namorar, rece-

bia chamadas do seu parceiro a todo 

o momento, procurava saber com 

quem, onde estava e o que fazia. 

Sempre que tivesse que sair para 

passear ou a uma festa tinha que 

ser com a sua permissão, mas, como 

estava “cega”, ignorou os sinais de 

alerta, interpretou aquilo como sinal 

de amor. O que não imaginava era 

que aquele era o início de um pesa-

delo que dura já há 10 anos, desabafa 

Hortência Tembe, de 39 anos.

Narrou que, além desse controlo, 

quando se casou, o marido apode-

rou-se do seu telemóvel para passar a 

controlar as mensagens e chamadas 

e só tem acesso ao aparelho de noite, 

quando vão dormir e ainda a obriga 

a desligar para que não possa se co-

municar enquanto ele dorme. 

A violência não para por aí. Hor-

tência narra que, apesar de não ser 

recorrente, o marido, “sempre que 

entende”, bloqueia os seus contactos 

e a agride fisicamente.

Mas, com voz trémula, relatou que 

tem vergonha de partilhar o seu di-

lema com outras pessoas e carrega as 

suas dores no silêncio.

“Eu não conto para as pessoas que o 

meu marido me agride, tenho vergo-

nha, mas, apesar de tudo, vou con-

tinuar a lutar pelo meu casamento, 

não me quero separar e envergonhar 

os meus pais, frisou

As mulheres separadas, prosseguiu, 

são vistas pela nossa sociedade como 

aquelas sem valor e sem dignidade.

“Eu não quero que me vejam como 

fraca, porque não consegui segurar o 

lar”, desabafou.

Algumas atitudes “revitimi-
zam” as vítimas
Esperança Sigaúque, chefe da secção 

de Atendimento à Família e Meno-

res Vítimas de Violência ao nível da 

província de Maputo, disse, em en-

trevista ao SAVANA, que a falta de 

apoio por parte das famílias e da so-

ciedade faz com que as vítimas, que 

são maioritariamente do sexo femi-

nino, sofram ainda com a situação.

Sigaúque defendeu que há um sen-

timento de medo e tensão nas mu-

lheres que chegam às esquadras para 

apresentar denúncias por temerem a 

reacção do agressor, da família e da 

própria sociedade, pelo que apelou 

para uma empatia pelas vítimas.

Alertou para as consequências que 

podem advir da prática de violência 

doméstica e da falta de acção contra 

os autores.

 “O que acontece é que geralmente 

as famílias e a sociedade julgam as 

vítimas de violência que vão subme-

ter uma denúncia achando que po-

deriam resolver em família, mas pela 

dimensão dos casos de agressões nos 

lares, constatamos que isso só não 

resolve a situação, a não ser que este-

jam alinhados com as autoridades”, 

frisou a fonte.

Em 2020, foram registados em todo 

o país 22.978 casos de violência 

doméstica, dos quais 12.398 con-

tra mulheres, 2.402 contra homens, 

7.455 contra crianças e 723 contra 

idosos.

Nomes fictícios para preservar a 

identidade das vítimas.

Falta de apoio familiar e da sociedade aumenta sofrimento das vítimas de violência doméstica
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A 
Associação Rede dos 

Direitos Humanos 

(ARDH) intentou, nes-

ta semana, processos-

-crime contra dois comandantes 

e agentes da Polícia da Repúbli-

ca de Moçambique (PRM) por 

alegadas torturas, tratamentos 

desumanos e ameaças contra acti-

vistas da agremiação. É o terceiro 

processo-crime contra a corpora-

ção apresentado na Procuradoria-

-Geral da República (PGR) em 

menos de 10 meses. 

A queixa-crime que foi submetida 

na PGR é contra os comandantes 

da 7ª e 18ª esquadra da PRM na 

cidade de Maputo e todos os agen-

tes policiais implicados e que esti-

veram em serviço no dia em que, 

segundo os activistas, foram vítimas 

das acções da PRM.  

A ARDH pretendia realizar, na 

quarta-feira da última semana, uma 

conferência de imprensa para con-

testar o agravamento do custo do 

Imposto Pessoal Autárquico fixado 

pelo município de Maputo, mas a 

mesma foi inviabilizada, porque 

antes de ocorrer, três membros da 

organização, incluindo o presiden-

te, Sérgio Matsinhe, foram detidos. 

Para além do presidente, esteve 

detido também o coordenador de 

programas e o oficial nacional de 

assessoria jurídica daquela associa-

ção. 

Os detidos encontravam-se no jar-

dim 28 de Maio, vulgo jardim dos 

Madjermanes, na cidade de Ma-

puto, local onde deveria decorrer a 

conferência de imprensa.

Sucede que antes de dar início ao 

evento, a ARDH foi informada pe-

los agentes da polícia que não de-

veria realizar a conferência de im-

prensa no local sem a autorização 

do município. 

“A ARDH não se opôs e procu-

rou contactar o município, mas a 

edilidade antecipou-se e mandou 

uma carta solicitando um encontro 

connosco. Destacamos, assim, uma 

equipa para solicitar a autorização 

para o uso do espaço, enquanto ou-

tra se posicionava no jardim à espe-

ra de autorização para a realização 

da conferência”, explicou Sérgio 

Matsinhe. 

“Apesar da passividade da ARDH 

naquele momento [no jardim] a 

polícia da 7ª esquadra não tardou a 

confiscar os celulares e encaminhar 

Por alegada tortura e ameaças

Sociedade civil quer condenação de polícias
Por: Elias Nhaca

os activistas, membros da ARDH, 

para o comando distrital da PRM”, 

narrou. 

No comando distrital da PRM, os 

activistas queixam-se de terem sido 

submetidos a tratamentos desuma-

nos e ameaças. 

Os queixosos referem que estive-

ram detidos durante seis horas, das 

10:00 às 16:00.

Explicaram que durante esse pe-

ríodo lhes foi negado o direito de 

estabelecer uma comunicação com 

os seus familiares para informá-los 

sobre a situação em que se encon-

travam. 

“Meteram-nos numa cela. Não ti-

vemos direito à refeição. Havia um 

colega com problemas de saúde e 

precisava de medicamentos, mas 

não tinha como ter”, disse.

Por conta deste procedimento da 

polícia, que os activistas julgam não 

ter nenhuma base legal, preten-

dem a responsabilização criminal 

dos agentes, porque as detenções 

foram arbitrárias e acompanhadas 

de tratamentos desumanos, disse 

Matsinhe. 

A fonte explicou que é preciso que 

não se permaneça impávido ante 

situações que atentam contra os di-

reitos dos cidadãos. 

O dirigente da agremiação obser-

vou que durante anos tem-se assis-

tido a más acções da PRM, e que 

está na altura de dizer basta. 

A fonte anotou que a denúncia 

deve ser vista como uma forma de 

protesto contra essa postura poli-

cial. 

No seu entendimento, essas acções 

ocorrem, constantemente, porque a 

polícia não está dotada de conhe-

cimento sobre a necessidade de se 

salvaguardar os direitos humanos. 

Por isso, acrescentou, para além 

do processo submetido na PGR, 

a agremiação está envolvida num 

projecto que tem em vista criar um 

gabinete nas esquadras que possa 

lidar com os direitos humanos. 

Explicou que se pretende capaci-

tar agentes para que se tornem em 

“instrumentos” de mudança nas 

esquadras em que estiverem inse-

ridos. 

“Precisamos de agentes que conhe-

cem os direitos humanos e respei-

tem a lei, porque as detenções não 

têm base legal. Os agentes apenas 

dizem que estamos a cumprir or-

dens, mas sempre não há base legal 

para o efeito”, lamentou. 

O que contestava a ARDH?
A conferência de imprensa que a 

associação pretendia realizar tinha 

que ver com a deliberação nº 33/

CM/2021, de 30 de Novembro de 

2021, que actualizou e fixou o va-

lor de Imposto Pessoal Autárquico 

(IPA) em 510 meticais. 

O Conselho Municipal da Cidade 

de Maputo, através do pelouro de 

Planificação e Finanças, decidiu 

reajustar a taxa do IPA para o ano 

2022, de 476 para 510 meticais. 

A ARDH entende que a delibera-

ção é ilegal por ter sido tomada por 

uma entidade sem competências 

para o efeito, uma vez que “nos ter-

mos do artigo 45, nº 3, alínea n) da 

Lei nº 13/2018 de 17 de Dezem-

bro, que altera e republica a lei nº 

6/2018 de 3 de Agosto, que esta-

belece o quadro jurídico-legal para 

a implantação das autarquias locais, 

diz que compete à Assembleia Mu-

nicipal estabelecer, nos termos da 

lei, as taxas autárquicas”. 

De igual modo, a agremiação consi-

dera que o contexto socioeconómi-

co que o país atravessa não permite 

que a população seja sobrecarrega-

da com este reajuste. 

Não obstante, a ARDH submeteu 

uma carta ao gabinete do primeiro-

-ministro a pedir a sua intervenção. 

Em resposta obtida nesta quarta-

-feira, o gabinete daquele dirigente 

remeteu o assunto ao Ministério da 

Administração Estatal e Função 

Pública. 

Polícia ao serviço dos 
políticos
Para o jurista e pesquisador, Borges 

Nhamirre, as constantes queixas 

que têm sido feitas sobre o com-

portamento da polícia deixaram 

mais uma vez evidente que aquela 

entidade não está ao serviço do Es-

tado, mas dos políticos. 

Elucidou que esta forma de actua-

ção se nota um pouco por todo o 

mundo, mas em Moçambique é 

mais acentuada. 

“Não é estranho. É normal. Isso 

pode explicar por que o governo 

tem investido mais na polícia e es-

quecido os militares, por exemplo. 

É que a polícia não está ao serviço 

do Estado, mas para cumprir or-

dens dos políticos”, disse. 

No seu entendimento, a falta de 

observância dos direitos humanos 

de que a polícia tem sido acusada 

recorrentemente, não tem a ver 

com a formação, até porque “te-

mos os melhores currículos”, mas 

com contexto em que a mesma foi 

moldada, estando sempre pronta a 

cumprir ordens mesmo que tenha 

que recorrer ao maquiavelismo. 

“Melhores conteúdos podem ser 

introduzidos, mas não vão surtir 

efeitos, porque a polícia é uma es-

pécie de cão do regime. Sabe res-

ponder com violência, porque alega 

que está a cumprir ordens. A polícia 

está associada aos raptos, a tudo que 

é de mal […]”, lamentou.  

Como soluções, Nhamirre explicou 

que é preciso haver uma ruptura so-

cial, que o povo diga “basta”. 

“Porque é preciso considerar que 

quando a polícia age com violência 

também está a implantar violência 

e pode ser que o povo possa tam-

bém reagir com violência quando 

quiser se manifestar. É importante 

que se saiba disso”, explicou.

Mais uma queixa contra a 
PRM
A ARDH não é a única a quei-

xar-se da postura da PRM. Em 

Dezembro, o Observatório das 

Mulheres, uma coligação das or-

ganizações da sociedade civil, sub-

meteu uma queixa-crime na PGR 

contra alguns agentes da PRM e 

Polícia Municipal, pelo facto de 

terem inviabilizado coercivamente 

uma marcha pacífica que tinha em 

vista repudiar a violência contra a 

mulher. 

As activistas queixaram-se de te-

rem sofrido detenções sem funda-

mento e agressões físicas. 

Foram 18 activistas detidas na 18ª 

esquadra da cidade de Maputo.

E não só, em Março, a Associação 

Moçambicana dos Motoristas, em 

particular os camionistas, também 

submeteu uma queixa-crime contra 

a PRM na PGR e no Tribunal Ad-

ministrativo da cidade de Maputo 

pelos crimes de ofensas corporais e 

abuso de poder. 

Os motoristas queixaram-se de te-

rem sido alvos de sessões de tortura 

e abuso de poder perpetradas pelos 

agentes da Lei e Ordem, quando 

realizaram greves, a 02 de Dezem-

bro de 2020, nas províncias de Ma-

puto, Manica, Nampula e Sofala. 

Os motoristas detidos alegaram 

que se viram privados de liber-

dade durante um mês e sofreram 

agressões que tinham em vista de-

sencorajá-los de continuar com os 

protestos em que reivindicavam 

aumentos salariais

Antes da greve, os queixosos sub-

meteram um pré-aviso à PRM, às 

respectivas empresas e ao provedor 

de Justiça sobre a data e os motivos. 

São ao todo 34 motoristas que se 

queixam de terem sido alvos das 

injustiças da PRM, e exigem uma 

indemnização de 2 milhões de me-

ticais. 

Os camionistas referem que apenas 

estacionaram os seus camiões nas 

bermas das estradas e se mantive-

ram dentro dos veículos, permitin-

do que o trânsito continuasse a fluir 

normalmente, mas, nem com isso 

deixaram de ser alvos das agressões 

da polícia. 

Não é a primeira vez que a PRM 

inviabiliza uma conferência de im-

prensa da ARDH. 

A 31 de Dezembro, a agremiação 

pretendia repudiar o aumento da 

tarifa dos transportes públicos e se-

micolectivos, mas, a conferência de 

imprensa não ocorreu pelo facto de, 

antes do início da acção, a polícia 

ter recolhido o presidente da agre-

miação para as celas, com o argu-

mento de que se estava a organizar 

um evento que ameaçava a ordem e 

tranquilidade pública. 

Sérgio Matsinhe – presidente da 
Associação Rede dos Direitos Humanos

É a terceira vez, em 10 meses, que a polícia é processada, devido a alegadas detenções, torturas e ameaças.

Borges Nhamirre – pesquisador e jurista
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CHAMADA DE PROPOSTAS PARA 
PARCERIAS COM O UNFPA

O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), 
Escritório em Moçambique, convida organizações 

implementação de projectos e programas nas áreas 
de saúde sexual e reprodutiva, género, juventude, 
população e desenvolvimento, e ação humanitária. O 

organizações não-governamentais elegíveis para futuras 
parcerias com o UNFPA, Escritório de Moçambique, 
para apoiar na consecução dos objectivos previstos 
no seu Documento de Programa do País (2022-2026) 
recentemente elaborado. 

As organizações interessadas devem manifestar o seu 
interesse em dois passos, conforme se segue:

1. Envio de uma carta acusando a receção da 
chamada de propostas, com a manifestação de 
interesse em colaborar com o UNFPA no âmbito 
do Programa 2022-26, dentro de cinco (5) dias 
úteis depois do anúncio da chamada de propostas.

2. Submissão da proposta, em língua inglesa, num 
prazo de vinte e um (21) depois do anúncio da 
chamada de propostas, usando um formulário a 
ser solicitado através do email abaixo, que também 
pode ser baixado aqui. 

Os documentos podem ser submetidos com o título 
“Chamada de Propostas – ONGs - UNFPA” para o 
seguinte email: moz.callforproposals@unfpa.org

Propostas recebidas depois do prazo serão imediatamente 

Quaisquer pedidos de informação adicional devem ser 
enviados, por escrito, uma semana antes do prazo, para 
o email apresentado acima. O UNFPA irá responder às 
perguntas e aos pedidos de esclarecimento por parte 

de propostas. 

sobre os resultados da chamada de propostas. 

Porque o UNFPA é contra a exploração e abuso 
sexual, encontre aqui informação relevante sobre a 
obrigatoriedade de todos os parceiros de implementação 
do UNFPA concluírem a avaliação sobre a Proteção da 
Exploração e Abuso Sexual (PSEA).

1Link 1: https://docs.google.com/document/
d/1_23TUY1wLzM0j6fS2QjWNKsRdl-1U9XS/edit#
  
2 -
-resource/Working_with_UNFPA_Key_information_for_IP_
on_PSEA_Assessment_Nov2020.pdf

RESUMO

No dia 6 de Dezembro de 2021 foram apresentados 
os resultados da Avaliação de Segurança 
Alimentar e Nutricional Aguda Pós-colheita, pelo 
Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SETSAN), que se espera contribuirem 
para a elaboração de políticas, programas, 
projectos e planos de acção, com vista a melhorar 
a segurança alimentar e nutricional e o bem-estar 
da população moçambicana. Este texto pretende 

adoptada na avaliação da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) e os resultados obtidos.

De uma forma geral, o relatório apresentado pode 
constituir um instrumento importante para avaliar 
a situação da insegurança alimentar aguda no 
país num determinado momento. No entanto, o 
mesmo relatório não pode ser considerado um 
instrumento válido para a orientação na elaboração 
de políticas, 

Ainda que o objectivo do relatório seja o de 
avaliar a situação num determinando momento, 

critérios de selecção e distribuição da amostra 
padronizados, adequados ao objectivo do 
estudo, e que estejam em concordância com as 
características do país, tendo em consideração a 
heterogeneidade e diversidade dos sistemas de 
produção e/ou zonas agroecológicas, o volume e 
densidade populacional, os riscos ambientais e os 
diferentes tipos de instabilidade política e social. 
Nos moldes actuais, o relatório pode criar uma 
possível falsa melhoria da situação de segurança 
alimentar temporalmente estática e diferente, 
quando comparado com os resultados de outros 
relatórios mais consistentes. Assim, as análises a 
partir do relatório devem ser feitas com cautela e
não-conclusivas.

Recomenda-se a elaboração de um estudo de base 
da situação de segurança alimentar e nutricional 
no país, com adopção de metodologias e critérios 
de amostragem sólidos e coerentes, sobretudo 
no que respeita à cobertura espacial, momento 
de realização, tamanho da amostra, critérios de 
selecção dos distritos e dos agregados familiares 
a inquirir, e tratamento econométrico a adoptar.

Os estudos sobre segurança alimentar devem 
ser realizados em períodos que assegurem a 
monitoria da evolução da situação nutricional, 
com metodologias semelhantes que permitam 

de economia de recursos, de tempo e esforço 
institucional, sugere-se que os inquéritos de 
âmbito nacional (IOFs, IAI, Segurança Alimentar, 
etc.) possam ser feitos em simultâneo com a única 
desvantagem da morosidade no acto de realização 
das questões aos agregados familiares.

Resumo do Destaque Rural N° 151

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE A 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL AGUDA EM 
MOÇAMBIQUE

Máriam Abbas

24 de Janeiro de 2021

Para uma leitura do texto veja em: https://
omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-151/
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Com o assunto a colocar as 

instituições em prova de 

fogo, entram em funciona-

mento na próxima terça-

-feira, 01 de Fevereiro, as quatro 

portagens construídas ao longo da 

estrada circular de Maputo. Trata-se 

de infra-estruturas concessionadas 

à Rede Viária de Moçambique (RE-

VIMO) pelo governo de Moçambi-

que e que estão a levantar acesos de-

bates no seio da sociedade, mas que, 

para os promotores da iniciativa, 

foi a única forma viável encontrada 

para manter o investimento de USD 

315 milhões. A REVIMO é detida 

pelo Fundo de Estradas, com 70%, 

o Instituto Nacional de Segurança 

Social (INSS) e o Fundo de Pensões 

de Banco de Moçambique � Kuha-

nha, partilham os restantes 30%, 

supostamente adquiridos através da 

Bolsa de Valores de Moçambique 

(BVM), numa operação de contor-

nos difusos. 

A estrada circular de Maputo, com 

uma extensão de 75 quilómetros, 

compreendendo cinco secções, resulta 

de financiamento do governo da Chi-

na através da Exim Bank no valor de 

USD 315 milhões.

Contudo, o financiamento não inte-

grava a componente manutenção, e, 

segundo os promotores do projecto, 

o governo tinha de encontrar formas 

de garantir a durabilidade da mesma 

sem sufocar outros projectos, visto 

que, internamente, não há capacidade 

de colecta de receitas para garantir a 

construção e manutenção de todas 

infra-estruturas rodoviárias.

Foi nesse sentido que o executivo 

adoptou a modalidade de utilizador-

pagador, ou seja, deve-se pagar da 

mesma maneira que se pagam outros 

serviços públicos.

O SAVANA sabe que o Estado 

moçambicano assume a dívida de 

investimento e a concessionária é 

responsável pela manutenção, sinali-

zação, iluminação e colocação de 

serviços de apoio para casos de aci-

dentes. 

Assim, a partir da próxima Terça-

feira, a REVIMO começa a cobrar 

as portagens instaladas nos bairros 

Matola-Gare, Kumbeza, Zintava e 

Chiango. Os preços variam de 40 a 

580 meticais dependendo da classe 

de veículos. Contudo, segundo o gov-

erno, para não impactar nos custos 

operacionais dos transportes públicos 

de passageiros, o executivo aprovou 

um desconto de 75%. Assim, as via-

turas da classe 1, que deviam pagar 40 

meticais, passam a pagar 10 meticais e 

os autocarros, que deveriam pagar 140 

meticais, terão a tarifa de 35 meticais. 

O executivo deliberou também que 

os utentes pagam apenas na praça de 

entrada ficando isento noutras praças, 

desde que seja no mesmo sentido.

As outras medidas de mitigação dos 

R. Senda e A. Nhampossa

custos incluem descontos que variam 

de 7 a 60% para utilizadores frequentes.    

Contudo, mesmo com estes argu-

mentos, a fixação de praças de por-

tagem na estrada circular está a ali-

mentar acesos debates para além de 

surgimento de vários movimentos de 

contestação.

Os protestantes apontam um conjun-

to de factores, destacando a ilegali-

dade da concessão da infra-estrutura 

à REVIMO e a instalação de uma 

portagem ao longo da EN1, mais 

concretamente no bairro Kumbeza, 

visto que a secção não foi concessio-

nada.

Outra preocupação tem a ver com o 

facto de a REVIMO não ter colocado 

praça de portagem na secção 1, que 

parte de hotel Radisson Blue até ao 

restaurante Costa do Sol ou mesmo 

até à zona de Mapulene, onde, nos 

últimos tempos junta-se a nova elite.

Para estes, a troço foi ignorado porque 

grande parte dos membros do execu-

tivo vive naquela área e não quer pa-

gar a portagem.  

As vozes discordantes questionam 

ainda os valores estipulados e dizem 

que os mesmos foram fixados seguin-

do a tabela da TRAC, o que é uma 

injustiça na medida em que a conces-

sionária sul-africana investiu na con-

strução da EN4 e a REVIMO encon-

trou a via pronta.

Com vista a obrigar o governo a rec-

uar na decisão das praças de porta-

gem, o Centro para a Democracia e 

Desenvolvimento (CDD), submeteu, 

ano passado, uma petição ao Tribunal 

Administrativo (TA).

Por seu turno, o Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM) sugeriu a redução em 50% 

do valor cobrado nas portagens da 

REVIMO, tendo em conta que o ci-

dadão paga imposto e em cada litro de 

combustível é descontado 10% para a 

manutenção das estradas.

 Sobre o assunto, os responsáveis pela 

gestão das infra-estruturas rodoviári-

as explicam que a rede viária nacional 

é de cerca de 30 mil quilómetros de 

estradas classificadas, das quais 8 mil, 

o equivalente a 27%, estão asfaltadas.

São vias que precisam de manuten-

ção permanente, e aquilo que se 

consegue arrecadar, como receita 

proveniente da taxa de combus-

tíveis, não é suficiente para mantê-la. 

Estes indicam que as taxas de porta-

gem cobradas em Moçambique são 

das mais baixas de região. Por exem-

plo, no Zimbabwe, que é um país eq-

uiparável a Moçambique em termos 

de economia, o preço mínimo é de 

130 meticais. 

O que dizem os operado-
res de semi-colectivos de 
passageiros 
Castigo Nhamane, presidente da 

Federação Moçambicana das As-

sociações dos Transportadores Ro-

doviários (FEMATRO), é da opinião 

de que a fixação de descontos, 75% 

aos transportes de passageiros, é uma 

medida louvável e que vai aliviar este 

grupo de utentes.

Nhamane frisa que o transporte urba-

no de passageiro é mais um serviço de 

índole social que lucrativa. Portanto, 

sem portagens os transportadores so-

mavam prejuízos e as praças podiam 

piorar o rumo das coisas, mas o gover-

no percebeu e tomou a medida certa.

Contudo, o responsável da FEMA-

TRO lamenta o facto de a medida 

não ser abrangente.        

“Tendo a situação dos transportado-

res de passageiros sido minimizada, a 

nossa preocupação é com o transporte 

de carga, porque esses não têm nen-

hum desconto”, lamenta.

Sublinha que sem descontos, o custo 

de portagem no transporte de carga 

será indexado ao produto e o consu-

midor final é que será o sacrificado.

A partir da próxima terça-feira na estrada circular de Maputo

Portagens abrem no meio de lamentações e esperanças

Castigo Nhamane, FEMATRO

O 
Ministro das Obras 

Públicas, Habitação 

e Recursos Hídricos 

(MOPHRH), João Ma-

chatine, disse que as cobranças 

das praças de portagem visam 

garantir a longevidade das vias. 

Dando a entender que não há 

espaço para recuo nas cobranças, 

tal como muitos populares e or-

ganizações advogam, Machatine 

explicou que a instalação das 

portagens vem desde a concep-

ção do projecto da estrada circu-

lar, mas só agora foi materializa-

do devido à falta de fundos. Para 

o efeito, foi extinta a empresa 

Maputo Sul, gestora das obras 

de construção da circular, e foi 

criada a Rede REVIMO com a 

missão de mobilizar recursos fi-

nanceiros. 

A REVIMO, que aquando da 

sua criação era detida em 100% 

pelo Fundo de Estradas, agora 

tem a seguinte composição: 

Fundo de Estradas com uma 

participação de 70%, INSS e 

Kuyanha com 15% cada. 

Foi dentro desta equação que, 

de acordo com Machatine, a 

REVIMO foi buscar junto de 

financiadores USD 40 milhões 

para concluir o nó de Tchumene, 

Garantir a longevidade das estradas

construir as praças de portagens, ilu-

minar, sinalizar e garantir a manuten-

ção periódica da via. 

Falando na segunda sessão de Con-

selho de Ministros do presente ano, 

Machatine disse que para o estabel-

ecimento dos preços, que tem sido o 

principal pomo da discórdia, foram 

considerados alguns pressupostos, 

tais como: o período de concessão, 

manutenção de rotina, grandes rea-

bilitações, taxa de câmbio, retorno e a 

taxa que deve ser paga pela concessão. 

Avançando que os pressupostos 

foram introduzidos num modelo fi-

nanceiro que indicou valores muito 

acima dos estabelecidos e que dentro 

em breve vão entrar em vigor. 

Disse, por exemplo, que as viaturas 

da classe 1, que na actual tabela 

vão pagar 40 meticais, o modelo 

financeiro apontava para o pa-

gamento de valores entre 50 e 65 

meticais por viatura, incluindo 

pagar em todas as portagens. 

Machatine explicou que o foco do 

governo é garantir a longevidade 

das estradas com as portagens, 

sublinhando que o governo não 

vai fazer intervenções faraónicas 

nas vias alternativas.  Garantiu 

que serão feitas algumas inter-

venções naquelas vias que se 

mostram críticas por uma questão 

de responsabilidade social para 

permitir que “aqueles que não 

querem ganhar tempo de andar 

de forma confortável possam dar 

essa volta enorme”. 

Na verdade, este é um dos princi-

pais pontos do caderno reivindic-

ativo dos cidadãos, que entendem 

que a ausência de vias alternativas 

às portagens viola o artigo 13 do 

Decreto 31/96, que prevê que o 

“governo se reserva a faculdade de 

construir estradas em condições 

regulares de piso, oferecendo 

transitabilidade ao tráfego ro-

doviário em tanto que via alter-

nativa à estrada com portagens ou 

às suas intersecções ou confinar à 

concessionária a respectiva con-

strução”. 

João Machatine,

Rodiano Carlos Chiango 

é o secretário do Bairro 

Zintava, distrito de Mar-

racuene. É um dos pon-

tos atravessados pela praça de 

portagem.

Ao SAVANA contou que toda 

qualidade tem custos e para se 

ter boas estradas é preciso inves-

timentos. 

Fala do seu bairro e diz que antes 

da circular era muito difícil che-

gar a cidade de Maputo, e hoje, 

com a estrada, uma viagem que 

se fazia em quatro ou cinco horas 

é feita em uma hora. Isso é um 

ganho que tem de ser preservado 

e a portagem vem para gerar 

meios que garantam manuten-

ção da infra-estrutura.    

Conta que Zintava era um 

bairro que estava no anonimato, 

mas devido à circular, hoje é dos 

mais concorridos por jovens que 

procuram terra para fixar as suas 

habitações. Essa procura resulta 

da construção da estrada circular.

“Para o caso concreto de Zin-

tava, temos algumas vias alter-

nativas à portagem. Contudo 

precisam de ser melhoradas. 

Temos a rua Dom Alexandre 

Boa qualidade de estradas precisa de investimentos

que liga o bairro de Albazine a vila 

de Marracuene, e de lá alcança-se a 

EN1. Temos também uma linha fé-

rrea onde circula o comboio de pas-

sageiros duas vezes por dia. Portanto, 

os nossos residentes têm como chegar 

aos seus destinos sem pagar a porta-

gem, basta nos melhorarem as vias”, 

vangloria-se.

Explicou que no lançamento da con-

strução da portagem de Zintava, a 

população colocou algumas preocu-

pações aos gestores da REVIMO no 

âmbito da responsabilidade social. 

Por exemplo, na escola primária de 

Zintava, há 10 turmas que estudam 

ao relento e a preocupação foi colo-

cada à REVIMO que se comprom-

eteu a fazer algumas salas para aliviar 

o sofrimento.

“Pedimos o melhoramento da sede do 

bairro e esperámos que a REVIMO 

responda positivamente aos nossos 

pedidos e que faça alguma coisa em 

benefício da comunidade”, apelou.

Frisa que ainda não existe algum 

acordo, mas as preocupações foram 

colocadas e se espera pela resposta da 

concessionária. 

Para Simão Mabombo, secretário do 

bairro Kumbeza, também no distrito 

de Marracuene, a portagem vem me-

diatizar o bairro, porque, através dela, 

todos passam a saber que existe, mas 

também irá aumentar as despesas dos 

residentes.

Diz que a portagem de Kumbeza 

foi instalada no centro do bairro, e 

obriga que os moradores, mesmo que 

se movimentem dentro do bairro, 

basta ser na viatura pessoal, serão 

obrigados a pagar a portagem, 

pelo que, apela à direcção da RE-

VIMO, a ter em conta essas es-

pecificidades.

“Na reunião que tivemos com os 

responsáveis da REVIMO disser-

am-nos que haveria uma taxa es-

pecial para os moradores do bair-

ro e nós estamos à espera”, frisou.

Habitado por mais de 52 mil pes-

soas, Kumbeza espera, segundo 

diz o secretário do bairro, que o 

governo e a empresa concessio-

nada a gestão da via pensem nas 

vias alternativas, porque o bairro 

depende unicamente da estrada 

nacional número 1 para ter acesso 

a outros bairros.

O dirigente explica que o projecto 

de portagem abriu alguns postos 

de emprego para jovens do bairro, 

mas isso não é tudo. É preciso 

encontrar formas de minimizar o 

sofrimento dos residentes com os 

custos de empreendimento. 

Também espera que a REVIMO, 

a par do que aconteceu noutros 

pontos, ilumine a secção que parte 

do nó do Zimpeto em direcção à 

vila de Marracuene, porque é a 

única que se encontra às escuras.  

Radiamo Chiango Simão Mabombo

Nhamane conta que a FEMATRO 

estabeleceu uma linha de diálogo com 

a REVIMO para analisar a questão, 

porque o transporte de carga também 

desempenha um papel fundamental 

no dia-a-dia dos moçambicanos.

James Bila é transportador na rota 

Bobole/Guava via circular de Ma-

puto. A partir do dia 1 de Fevereiro 

passa a pagar 10 meticais por cada 

passagem na portagem de Zintava.

Nas suas contas, serão 160 meticais, 

porque em média faz 16 voltas. É um 

novo peso nas contas, mas se é para 

manter a estrada em boas condições é 

sustentável, na medida em que as via-

turas têm mais tempo de vida e pou-

cas vezes vai-se abandonar o trabalho 

para verificar avarias.

Para contornar a despesa, James Bila 

frisa que terá de alongar as horas de 

trabalho. 

 “Dizem que nós chapeiros teremos 

desconto, entretanto, não sei como vai 

ser. Não nos dizem nada”, indaga-se.

Jacinto Nhatumbo, transportador da 

rota Costa do Sol/Zimpeto dedica-

se à actividade há sensivelmente um 

ano e tem opinião contrária à de Bila. 

No seu entender, a portagem não vai 

trazer muitos benefícios aos chapei-

ros, porque será mais um valor que 

terão de contribuir.

Frisa que o operador de transporte de 

passageiros tem muitas despesas e já 

está sufocado. Cada vez que saem a 

estrada são custos com combustíveis, 

polícia e agora a portagem.

Em média, faz diariamente oito voltas 

e com a introdução da taxa de porta-

gem, mesmo com o desconto de 75% 

será obrigado a aumentar o número 

de viagens para nove ou 10. 

Hercílio Novela, também transpor-

tador na rota Costa do Sol/Zimpeto, 

conta que quando se fala de portagem 

na sua rota, as contas baralham-se e 

teme por dias difíceis no futuro, sobr-

etudo, se a sua entidade patronal não 

entender a nova realidade.

Contudo, Novela elogia a qualidade da 

estrada circular e reconhece que para a 

durabilidade deve haver manutenção.

Para Rachid Macuácua, transportador 

da rota Nova Coca-Cola/Zimpeto, a 

taxa de portagem poderá complicar as 

contas dos transportadores, começan-

do pelos combustíveis. 

Operador de transportes semi-

colectivo de passageiros desde 2011, 

Rachid conta que cada ano que passa 

as coisas estão a ficar cada vez mais 

complicadas para este grupo de activi-

dades.

Restrições podem ser 
oportunidades  
Amade Camal, Presidente do Con-

selho de Administração (PCA) do 

grupo SIR Motors, olha para as me-

didas restritivas aos centros urbanos 

como oportunidade de negócio para 

quem tenciona investir na mobilidade.

As portagens montadas em redor da 

cidade de Maputo podem não visar 

limitar o movimento de viaturas par-

ticulares que diariamente entram na 

cidade, mas havendo um transporte 

público de qualidade, as pessoas po-

dem deixar as suas viaturas e optar por 

estes meios para minimizar custos.

Exemplificando, Camal referiu que a 

introdução do sistema Metrobus per-

mitiu a saída de duas mil viaturas da 

EN4. Com a medida, todos saíram a 

ganhar, porque as pessoas passaram 

a poupar mais, o meio ambiente é 

menos poluído e as infra-estruturas 

urbanas sofrem menos pressão.

Camal defende um acesso facili-

tado, mas limitado aos centros urba-

nos, porque uma cidade com grande 

número de veículos a economia é 

prejudicada. 

Frisa que não é desejo dos moçam-

bicanos movimentarem-se de viaturas 

particulares para o serviço ou escola. 

O fazem porque não têm alternativas. 

Se haver um investimento no sector 

de mobilidade através de incremento 

de qualidade, muita gente pode aderir. 

Portanto, as restrições para o acesso 

ao centro da cidade devem ser uma 

oportunidade para quem deseja inve-

stir na mobilidade.

Rachid Macuácua Amade Camal
As portagens da estrada circular de Maputo passam a ser pagas a partir da próxima terça-feira
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Cartoon
EDITORIAL
É urgente resgatar o 
futebol moçambicano

Amais recente estratégia para salvar o futebol moçambicano foi 
tornada pública na semana passada, quando o organismo respon-
sável pela modalidade a nível nacional anunciou ter submetido 
ao governo uma proposta visando conferir nacionalidade a um 

conjunto de seis jogadores que actuam em diferentes campeonatos da 
Europa.
É uma declaração sobre o nível de degradação que o futebol moçambica-
no atingiu, que de uma potência que no passado produziu jogadores do 
calibre de Eusébio, Matateu, Hilário, Coluna, os irmãos Conde e tantos 
outros, o país tenha que depender agora da nacionalização de jogadores 
da segunda divisão para se reafirmar.
Colocar o acento tónico sobre os jogadores transmite a ideia errada de 
que é nesse quadrante onde reside o problema do futebol em Moçambi-
que. Questões estruturais, relacionadas com a maneira como em toda a 
plenitude é gerida a modalidade, resultando na sua falta de competitivi-
dade, são relegadas para um plano secundário. Quando o diagnóstico está 
errado decorre, daí, que a solução continuará elusiva. 
Para que não haja dúvida, é importante sublinhar que não é a questão 
material o que emperra o desenvolvimento e ameaça o futuro do futebol 
em Moçambique. Também não é a ausência de talento, como a história 
já nos mostrou. Talento é o que este país tem à fartura. A qualidade dos 
gestores do futebol nacional é onde as nossas preocupações se devem 
centrar. Atestam essa asserção alguns dos desenvolvimentos mais recen-
tes nesta área.
Durante a fase de qualificação para a presente edição do Campeonato 
Africano de Futebol, a selecção nacional chegou a ser alojada num quar-
tel militar de elite, onde se acreditava que as condições eram propícias 
para proporcionar um melhor ambiente para a preparação dos jogadores. 
Contudo, nenhuma vitória resultou dessa generosidade da nossa clas-
se castrense, mesmo com o encorajamento e apoio moral do mais alto 
magistrado da nação. A ausência das cores da bandeira nacional neste 
festival do futebol africano, tal como em outras ocasiões anteriores não 
é, por isso, obra do acaso.
A própria necessidade de alojar o colectivo nacional numa infra-estrutu-
ra militar levanta uma outra questão de fundo. Todas as nações do mun-
do procuram projectar sobre si próprias uma imagem de prestígio. E o 
prestígio vem de várias formas. O seu poderio na esfera desportiva, com 
ênfase especial para o futebol, faz parte dessa equação do prestígio inter-
nacional que as nações procuram projectar, até mesmo do ponto de vista 
psicológico. Mas se uma selecção nacional de futebol não tem infra-es-
truturas adequadas para o seu próprio alojamento e estágio, que prestígio 
internacional ela projecta em relação às cores do país que representa?
Sem pretender interferir num caso que corre os seus trâmites nos tribu-
nais, o processo em que a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) 
está a ser demandada a indemnizar em mais de USD 400 mil à antiga 
equipa técnica da selecção nacional por despedimento ilegal é um dos 
sintomas de uma gestão errática no órgão que tem a responsabilidade de 
dirigir o futebol moçambicano.
Ao nível dos clubes, a degradação do nosso futebol reflecte-se em infra-
-estruturas que devem ser motivo de vergonha para qualquer ser humano 
decente, numa modalidade que em outras partes do mundo é tão rentável 
que está entre os principais contribuintes para o desenvolvimento eco-
nómico.  
 A má gestão não decorre da incapacidade das pessoas responsáveis pelo 
futebol. Mas é sobejamente sabido que o desporto, de uma maneira geral, 
e em particular o futebol, é muitas vezes usado para a prossecução de 
objectivos que muitas vezes lhe são alheios, servindo-se dele os gestores 
para benefício próprio, em alguns casos alimentando o mundo do crime. 
No caso moçambicano, a mistura de interesses comerciais, muitas vezes 
ligados ao negócio de transferência de jogadores principalmente para 
sectores do mercado europeu, é uma das mazelas com que o nosso fute-
bol se confronta. Acções de interferência sobre o trabalho de sucessivas 
equipas técnicas, incluindo tentativas de imposição de certos jogadores, 
fazem parte deste quadro que deve ser motivo de preocupação para as 
autoridades que superintendem o desporto nacional. 
O desporto, dado o seu papel como instrumento para a manutenção de 
uma boa saúde física e mental dos cidadãos e dos jovens em particular, 
desempenha um papel de extrema importância para o desenvolvimento 
da sociedade, sendo por isso que nunca deve ser confiado a predadores 
que não olham para nada mais do que os seus próprios interesses eco-
nómicos.  

,

Vergolino Domingos 

Tomás nasceu em 

Tambara, filho de 

mãe camponesa e pai 

garimpeiro artesanal. Era gé-

meo da Chica Tomás. 

É convicção geral, bem en-

raizada entre as comunidades 

rurais e per-urbanas, ao longo 

de gerações, que os gémeos 

são, por natureza, irrequietos, 

irreverentes e de uma falta 

de imaginação e criatividade 

fora do vulgar. E tudo parece 

ganhar consistência, ao longo 

do tempo, pelo acumular de 

exemplos tomados na prática. 

Vino e Chica Tomás encai-

xavam perfeitamente naquela 

definição por aquilo que foi 

a sua vida desde a adolescên-

cia. Como forma de refrear o 

carácter impulsivo e tempes-

tuoso do seu filho, Domingos 

Tomás decidiu enviá-lo ao 

internato na Escola de Re-

gentes Agrícolas no Instituto 

Agrário de Chimoio, enquan-

to se debatia com a ideia de 

mandar a filha para um colé-

gio de freiras, ideia que esbar-

rou na resistência tenaz da sua 

mulher. 

Vergolino Tomás teve uma 

carreira estudantil que, embo-

ra não fosse brilhante, se tor-

nou notável pelo sucesso das 

suas experiências ao longo do 

tempo na área da silvicultura. 

Das suas experiências, resul-

tou a criação de várias espé-

cies de plantas e ervas, híbri-

das, muito melhoradas, tanto 

no que dizia respeito ao seu 

rendimento como também 

pelas suas qualidades intrín-

secas. 

A sua irmã, pelo seu lado, re-

sistiu às investidas da mãe no 

sentido de se casar logo que 

viu o seu primeiro período 

menstrual. O que a condena-

ria a um futuro de parideira 

agarrada a terra. 

Quando atingiu a maiorida-

de, decidiu aventurar-se por 

conta própria até Chimoio, 

onde, na pastelaria Concorde, 

aprendeu as artes da área e, 

anos mais tarde, com as suas 

economias e um pequeno em-

préstimo no banco, abriu o 

seu próprio espaço na movi-

mentada via que liga a cidade 

à cabeça do velho. 

Vergolino Tomás apresentou 

como sua tese de fim de curso 

uma variedade melhorada de 

cannabis sativa, cujas virtu-

des, muito superiores às es-

pécies silvestres. Mas, graças 
ao estigma a que estas plan-
tas estão condenadas na nossa 
sociedade, a direcção do insti-
tuto mostrou-se reticente em 
passar-lhe a certificação da 
sua criação. 
Vergolino Tomás recolheu 
250 gramas do seu produto, 
moeu e enviou o pó à sua irmã 
em Chimoio pedindo-lhe 
para que se servisse dele como 
ingrediente principal para a 
confissão de um bolo de litchi. 
Este bolo foi festivamente 
consumido durante o jantar 
da festa dos finalistas do Ins-
tituto. 
Não há memória de ter havi-
do naquela instituição tanta 
euforia, tanto cantar e dançar 
e tanta confissão espontânea e 
franca dos sentimentos mais 
profundos que iam na alma 
de cada um em relação a tudo 
o que era vida: os sonhos, os 
pequenos grandes dramas 
que são o motor da vida, as 
frustrações e a necessidade 
imperiosa de amar e se sentir 
amado sem que disso, muitas 
vezes, se dessem conta. 
Nunca se tinham sentido e 
nunca voltariam a sentir-se 
tão próximos da sua condição 
humana. 

Bolo de litchi e erva verde 
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Otambém covídico 2022 (tris 
repetita) iniciou com cele-

brações canónicas da figura 

iconoclasta de Desmond 

Tutu. Até aqueles que do Apartheid 

só detestavam o nome e nunca hesi-

taram em apoiar as suas práticas, por 

oportunismo do politicamente cor-

recto, juntaram-se aos hosanas que, 

do Soweto e dos Sowetos do mundo 

se ergueram, em uníssono, para cele-

brar um dos seus mais dignos líderes 

e profetas, em oposição e contraste 

com os clones que na África de hoje 

tronam, apócrifos e heréticos, por 

não ousarem nem a missão profética

(de Jerusalém), nem o ideal político 

(de Atenas) e de justiça (de Roma) 

de que são investidos. O bispo de 

Cantuária, Justin Welby, que ofi-

ciou o requiem de Tutu na catedral 

do povo (é assim que é conhecida 

a catedral de São Jorge na Cida-

de do Cabo) como quer a tradição 

eclesiástica, disse dele He fought the 
good fight. Tutu teve, com o seu al-

ter ego, Nelson Mandela, um telos e 

uma teleologia comum: o combate 

contra a injustiça. Todavia, apesar de 

tanto em-comum – no combate e na 

corrida pela justiça – eles divergiram 

em questões éticas e filosóficas fun-

damentais: o recurso às armas para 

repor a justiça e a recompensa às ví-

timas dos crimes do Apartheid. 

No julgamento que em 1963 o con-

denou à prisão perpetua, Mandela 

(contra a opinião do seu advogado, 

Joe Slovo), leu uma declaração com 

a qual de réu se transmutava em 

acusador da injustiça e imoralidade 

do sistema de Apartheid: o ideal de 

uma sociedade democrática e livre 

é um ideal para cuja concretização 

espero viver. Mas se for necessário, 

é um ideal pelo qual estou disposto 

a morrer.

 O juiz Quartus de Wet, surdo à 

razão, endoutrinado – como todos 

os efigénios do mundo – a julgar as 

acções humanas em função de um 

código, mesmo que ele seja uma 

anti-socrática aberração moral e ju-

rídica; sem nunca se interrogar se as 

normas estavam em conformidade 

com o ideal de justiça que o direito é 

suposto perseguir, mas com a certeza 

fanática de um carrasco do sistema, 

condenou Mandela e os seus com-

panheiros a prisão perpetua.

Como os sábios de Salamanca e 

pais do direito internacional públi-

co  (Vitória, Soares...) fundamen-

taram a Ius Inventionis (a partir do 

texto de Cristóvão Colombo) na 

Ius Predicanda Evangelium, assim 

também o pastor Daniel François 

Malan fundou e fundamentou o 

Apartheid, defendendo que a política 

da segregação racial se baseava nos 

princípios cristãos do que é justo e 

razoável – depois de  Louis Botha, 

em 1910, ter proibido aos não bran-

cos de se tornarem membros da pro-

sélita e missionária Igreja Holandesa 

Reformada. Tutu, que tinha falhado 

os seus primeiros amores com a dis-

pendiosa medicina e com a renúncia 

ao professorado, é do púlpito (como  

Resende na Beira e Viera Pinto em 

Nampula contra o colonialismo) que 

inicia o processo  de desconstrução 

da falsa aletheia (verdade) que era 

usada, pretextualmente, como sub-

strato moral do sistema do apartheid 

e do seu direito.

Como todo o eclesiástico,  ele estu-

dara a eclesiologia, a dogmática, o 

direito canónico, a patrística, a esca-

tologia  (...), mas a teologia da histó-

ria e política que  influenciará a sua 

acção militante foi lhe inspirada pela 

teologia negra de libertação, cuja 

fonte de inspiração, no dizer do seu 

arauto ( James Cone),  não era nem a 

revelação transcendental, nem a ma-

nifestação epifânica de Deus, mas 

uma experiência existencial feita de 

dor e sofrimento (que produziu M. 

L. King mas também Malcolm X). 

É na esteira dos pregadores negros 

do século XVII e XVIII (cuja arque-

ologia e referências históricas estão 

escritas nos e pelos gospels e spiri-
tuals) que descobriram, até numa 

leitura ad literam (literal) do vétero

testamentário,  que o Yave  ou Eloim 

bíblico,  do qual os  Boeres, como os 

racialistas americanos, pretendiam 

haurir os seus pressupostos morais 

e procedimentos jurídicos (in god 
we trust), não  só não era arianista/

eugenista/racialista mas tão avesso a 

toda a forma de discriminações e in-

justiças que fazia corpo e causa com 

os oprimidos. 

A dimensão libertária da teologia 

(que ganhara visibilidade na Amé-

rica Latina com Gustavo Gutierres, 

Leonardo Boff, Jon Sobrino, Helder 

Câmara...) fortaleceu as suas convic-

ções de luta contra as injustiças mas, 

ao mesmo tempo, solidificou a sua 

crença no valor catártico e sotereo-

lógico do verbum (logos); enraizou o 

seu arreigamento ao valor incomen-

surável da vida – toda a vida humana 

– a à sua crença numa justiça (bíbli-

ca) como repristino, restauração de 

laços e relações dilaceradas (Ubun-

tu). Eis por quê, apesar do muito 

em-comum com Mandela, quando 

este enveredou, desesperadamente, 

pela via armada, criando o Umkhonto 
we Sizwe, Tutu (no seguimento de 

uma tradição de luta política, anti-
-bellum, que vai de Toslstoi a Gan-

dhi e a M.L.King) não pôde segui-

-lo, da mesma maneira que quando 

foi questão da recompensa – apesar 

da incompreensão de grandes des-

construcionistas como Derrida ou 

de militantes da causa negra nos 

EUA – ele foi intransigentemente 

contrário. Mutatis mutandis, quando 

se tratou de uma “restaurative justi-
ce”, uma justiça que não quer a morte 

dos opressores mas a sua conversão 

(o que a teologia Paulina chama de 

metanoia), ninguém estava melhor 

armado do que ele para levar a cabo 

essa missão. Tutu alarga a sua pers-

pectiva para alem da distinção que 

o direito hebraico faz entre nispat – 

justiça concebida como intervenção 

de uma terceira pessoa – e ryb – jus-

tiça entendida como encontro entre 

o culpado e a vítima (Gustavo Za-

grebelsky) – e estende esta forma de 

justiça ao plano colectivo e nacional, 

isto é, ao plano político. Mais do 

que um imbróglio jurídico-político-

ético-religioso, como pretende a 

filósofa Barbara Cassin, tratou-se, 

em nome da justiça, de ir para além 

das tradições do direito (positivo e 

consuetudinário) e das limitações 

de modelos históricos (romano, ger-

mânico, anglo-saxónico...)  e até de 

perspectivas disciplinares.

Porém, podia a justiça Ubuntu igno-

rar e minimizar a questão da re-di-

stribuição? A restaurative justice – na 

argumentação de Tutu – implicava 

a reparação, mas o prelado introduz 

uma diferença entre o conceito de 

reparação e o conceito de compen-

sação. O reconhecimento público 

dos males feitos é um reparação, mas 

compensar implicaria a possibilida-

de de quantificar os sofrimentos, ou 

seja, considerar que a perda de um 

ser querido pode ser contrabalan-

çada com valores monetários. Esta 

argumentação foi considerada por 

Jacques Derrida, não convincente, 

sob o plano intelectual, e contes-

tada, no plano prático, pelos com-

panheiros sobreviventes de Steve 

Biko, fundador do movimento da 

consciência negra. A justiça de reco-

nhecimento (recognition), que impli-

ca a restauração da dignidade huma-

na das vítimas, não pode substituir 

a justiça penal e retributiva e ainda 

menos a justiça social distributiva.

O objectivo final da justiça restaura-

tiva (ubuntu) não era simplesmente 

a identificação do outro, nem mesmo 

perceber o outro como semelhante, 

mas também dar-lhe o devido res-

peito, admitir que «a minha vida é

igual à tua». Trata-se do reconheci-

mento do seu ser, da sua existência, 

da sua identidade, do seu lugar numa 

cidade comum. Fazer comunidade é

tornar-se uma sociedade de cum-
-munia, isto é de dádivas (munia) 

partilhadas. A mútua construção de 

uma comum comunidade de destino 

implica então uma redistribuição so-

cial dos bens oriundos da segregação 

que se quer ultrapassar, não neces-

sariamente como reparação dos er-

ros infames e vergonhosos sofridos, 

mas a transposição para o terreno 

existencial dos postulados ético-

jurídicos. Se essa justiça não se faz 

ágape/dilectio corre-se o risco de se 

transitar da racialização política-jur-

ídica do Apartheid a uma racialização 

económico-social pós-apartheid. 

Depois do bispo Justin Welby en-

fatizar que Tutu combateu o bom 

combate, o presidente Ramaphosa 

acrescenteu que Tutu foi “um cruza-

do pela liberdade, pela justiça e pela 

paz”. Todavia, sublinhe-se queTu-

tu combateu o combate possível. É 

que antes dele subir ao ring, o pós-

-apartheid foi viciado por conluios e 

maquinações pré- e post-apartheid
que o enfeudaram à falsa democracia 

do pensamento único, pós-histórico 

e pós-dialéctico, que ganha forma na 

meta-narrativa ultra-liberal, com os 

seus corolários da globalização, sob 

a égide de uma economia individua-

lista.

A justiça restaurativa não foi, por 

isso, uma metanoia do retorno dos 

prevaricadores à vida em comum, foi 

a paradoxal elevação do status quo e 

do modo de vida dos que prevarica-

ram o modelo de vida e de existên-

cia (black empowerment, affirmative
action), o que resultou numa justiça 

pós-liberal e anti-ubuntu, porque 

órfã da igualdade e da fraternidade. 

Com o fim do Apartheid, a África 

do Sul se juntou à sociedade-mun-

do, não essencialmente em termos 

de direitos humanos e democráticos 

(sistema cada vez mais em descrédi-

to e em queda livre) mas no incre-

mento e legitimação de um Rainbow 
Apartheid da economia mundo, em 

nome de uma (já não racial e ainda 

não biotecnológica) desigualdade, 

mas de uma pretensa meritocra-

cia adquirida e assente em todo o 

espaço-mundo, por diferenciações 

históricas estabelecidas por políticas 

de discriminação e economias de ex-

ploração. 

O paradoxo do processo sul africano 

de reconciliação, como da filosofia 

Ubuntu em geral, é que eles querem 

um retorno à ‘cum-munia’, mas não 

se interrogam das razões e causas 

que levaram à ruptura (ou desres-

peito) dos laços comunitários. Foi o 

solipsismo individualista que criou a 

escravatura, o racismo e o apartheid; 

é esse modelo, da primazia do indi-

víduo sobre a comunidade – para-

doxalmente defendido por Thabo 

Mbeki num “anti Alain Locke”- Re-

nascente Africa – que continua, na 

sua forma neoliberal, a multiplicar 

as discrepâncias e faz com que – nas 

palavras do último Tutu – os diri-

gentes do ANC estejam sentados 

num barril de pólvora.

Como até nos casamentos entre 

bantus (germanizados), os noivos 

sobem ao altar ao ritmo da marcha 

nupcial de Mendelssohn ou do coro 

nupcial de Wagner, os pregadores 

ilustres descem à última morada no 

eco apaziguador da segunda carta 

de São Paulo a Timóteo, escrita en-

quanto o apóstolo de Tarso aguarda-

va nas jaulas romanas o seu martí-

rio eminente: “Combati (eu) o bom 

combate, terminei a corrida, guardei 

a fé. Agora me está reservada a coroa 

da justiça que o Senhor, justo juiz, 

me dará naquele dia...”

Não sabemos se Tutu deixou um 

mundo mais justo ou mais sofistica-

damente hipócrita. Na África do Sul 

a democracia é hoje multirracial mas 

as discrepâncias económicas e so-

ciais são tão grandes ou maiores que 

as do passado; muitos dos camaradas 

(cum panes) – cooptados, seduzidos 

ou corrompidos – comem o pão so-

zinhos; muitos profetas claudicaram 

e desapareceram.

A esperança é a aversão  que o ultra-

-liberalismo e a globalização, como 

discurso único e como novo discurso 

meta-narrativo, suscite num número 

sempre crescente de Malemas (poli-

ticos, intelectuais e pensadores): pela 

aversão filosófica de uma soteriologia 

imanente que o liberalismo preten-

de incarnar na teologia da história 

fukuyamiana,  pelos limites objecti-

vos de um sistema antropocêntrico

e de depredação da natureza, pela 

insustentabilidade antropológica e 

social da uniformização axiológica 

do mundo e das culturas mas, sobre-

tudo, pela injustiça planetária que ela 

provoca, globalizando os riscos hu-

manos e sociais dos seus empreen-

dimentos mas privatizando as suas 

benesses.

Devem ser malemas decididos a 

combater o bom combate: inscrever 

na pauta da política mundo as de-

terminantes (paradoxalmente libe-

rais) da igualdade e da fraternidade 

como um policy paradigm.  O desafio 

é a composição de uma sinfonia, não 

wagnerianamente tendenciosa e de 

parte, mas um armstronguiano jazz 

de wonderfull   world.

Desmond Tutu combateu o comba-

te possível, mas a sua cruzada (como 

as de Nkrumah, Nyerere, Cabral, 

Mondlane, Machel…) riscam des-

vanecerem-se no nula se não forem 

perseguidas (Mandela e Tutuiana-

mente) – com coragem, abnegação 

e ousadia – por novas gerações de 

timóteos a favor da equidade e a 

justiça, que é um processo sempre a 
infieri (Derrida)…

Tutu talvez não tenha lido “O nome 

da Rosa” de Umberto Eco e sabido 

dos dissabores medievais dos cren-

tes e religiosos que se deleitavam no 

riso, mas talvez tenha lido o “Homo 
Ridens” de Aristóteles e aprendido

que o riso era a manifestação da 

comum humanidade dos que vi-

vem.  Seja como for, o seu sorriso 

contagioso continua a dar um sabor 

Ubuntu (eu sou porque nós somos) à 

vida porque ela é a existência.

Até sempre Tata (pai) querido pe-

queno, grande homem!

*Com Carlos Carvalho, Eva Trin-
dade e Filomeno Lopes

FILOSO  FEMAS
(MOÇA)

Desmond Tutu, o cruzado pela liberdade, 
justiça e paz
Por Severino Ngoenha*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Hoje cruzamo-nos com um cidadão 
difícil de ser identificado ou cata-
logado. Mesmo assim, assumimo-lo 
como “cidadão exógeno”. Falava. 

Falava sem parar…
Fazer uma consulta pública para quê? Isso 

leva tempo. Se o povo é que nos colocou 

no poder, com o nosso voto, seria desca-

bido e uma perda de tempo estarmos aí 

em consultas públicas só para inglês ver. 

Imagina se consultássemos aos cidadãos 

sobre o Estádio do Zimpeto, sobre a pon-

te Maputo-Katembe, sobre as nossas por-

tagens, sobre a Estrada Circular, sobre as 

passagens automáticas, aliás, semiautomá-

ticas, sobre o aeroporto… As pessoas não 

têm tempo para aturar essas coisas. As que 

têm tempo são esses nossos doutores, es-

ses que se dizem críticos ao regime. Basta 

ter uma ideia de ponte, mas que aguenta 

o impacto de rios como o Revúboè, é só 

apresentar aos financiadores. O dinheiro 

sai e já está. Podem criticar, chamar ele-

fante branco, escrever até rasgar o jornal 

ou desgraçar o teclado do computador… Ima-

gina se tivesse havido uma consulta pública 

para a edificação de portagens. O povo como 

é pacífico, aliás, passivo, havia de ficar calado, 

sem ideia nem nada. Mas aquele grupo, aquele 

irritante grupinho de intelectuais haveria de 

fazer confusão e não teríamos nem mais uma 

portagem. Andam nessa de defender o cida-

dão. O que ê que sabem de equidade social? Só 

teorias que mal dominam. Lutam, como dei-

xam transparecer, pela melhoria das condições 

de vida e de trabalho. Pensam que nós não 

estamos interessados no desenvolvimento do 

País. Esquecem-se que devemos partir do pró-

ximo para o distante. Primeiro resolvemos o 

nosso problema e das nossas famílias. Depois 

disso, sim, podemos resolver os problemas do 

País. Portanto, partir do próximo para o dis-

tante. Moçambique é grande. De cada capital 

provincial percebe-se a grandeza territorial e 

as distâncias sociais e filosóficas do País. Gerir 

este monstro não é coisa fácil. Exige verdadeira 

liderança. Precisamos de alguém com carisma. 

Isso não é segredo entre nós. Há muita disto-

pia nos nossos órgãos de direcção. É histórico! 

Como fácil não é fazer uma consulta pública, 

logo, o melhor é mesmo não fazê-la. No lugar 

dos nossos críticos é preferível a nossa opo-

sição política que é muito bem comportada. 

Não muge. O velho é que irritava lá da “par-

te incerta”. Era uma pessoa com as coisas no 

lugar e punha-nos em sentido. Obrigava-nos 

a melhorar os nossos níveis organizacionais. 

Agora estamos relaxados. É isso, não liberta-

mos o País para consultas públicas. Só se os 

doadores nos obrigarem a isso. Não é aquilo 

que dizia o nosso? Não se pergunta ao escravo 

se quer ser livre. Agora, é para perguntarmos 

ao cidadão se quer portagens, se quer aeropor-

to? É para consultar ao cidadão se podemos 

aumentar o custo de vida, aumentar o preço 

do combustível? É só aumentar! Depois ge-

rimos os confusos que querem marchar para 

empunhar dísticos contra nós. Afinal a polícia 

não é nossa? Não são nossos membros. Põe 

a polícia nas esquinas estratégicas da cidade 

para garantir a segurança do cidadão. Garantir 

a ordem e a segurança públicas. Esses nossos 

críticos não regulam bem: estão sempre a 
exigir a despartidarização do Estado. Qual 
Estado? Para ficarmos despidos? Os escri-
tores das redes sociais são uns medricas. 
Fogem. Não querem partir uma unha se-
quer. Mas, têm sorte. Conseguimos parar 
as marchas e as manifestações reacionárias. 
Depois são uns malucos. Pedem-nos auto-
rização para fazer uma marcha, uma ma-
nifestação contra nós. É para aceitar isso? 
No nosso tempo nós sabíamos como fazía-
mos as coisas. Não mudava? Querem se-
guir procedimentos legais porque estamos 
num Estado de Direito. Aqui, mas é! Mas 
têm razão. Só que as coisas não funcionam 
assim. Somos um País pobre. Esquecem-
-se que assim agimos por causa da nossa 
pobreza. 
Com a bússola social apontada para a cres-
cente subida do custo de vida, o nosso cidadão 
exógeno entrou no seu veículo automóvel e 
desapareceu pelo verde adentro do semáforo, 
esquivando “in extremis” um dos melhores 
buracos da principal avenida da capital mo-
çambicana. 

Cidadão exógeno

No início deste ano, foi publicado na 

África do Sul o Relatório Zondo, 

que contém diversas lições para 

Angola acerca do combate à cor-

rupção: umas sobre o que se deve fazer, ou-

tras sobre o que se deve evitar. Quando se 

chega ao fim da leitura, fica a sensação de 

que o que aconteceu na África do Sul, em 

termos de corrupção e “captura do Estado”, 

não é muito diferente do que aconteceu em 

Angola.

O Relatório Zondo
O Relatório Zondo é um texto extenso, de 

874 páginas, sobre alegações de corrupção 

de alto nível ocorridas durante a presidên-

cia de Jacob Zuma na África do Sul. Foi 

publicado a 4 de Janeiro de 2022.

Este relatório é o resultado do trabalho da 

Comissão Zondo. Esta Comissão, desig-

nada oficialmente como Comissão Judicial 

de Inquérito sobre Alegações de Captura 

do Estado, Corrupção e Fraude no Sec-

tor Público, incluindo Órgãos do Estado, 

promoveu um inquérito público com vista 

a investigar as alegações de captura estatal, 

corrupção e fraude no sector público, na 

África do Sul, durante a presidência de Ja-

cob Zuma.

A Comissão desenvolveu um esforçado 

trabalho entre 2018 e 2020, entrevistando 

mais de 300 testemunhas e reunindo cente-

nas de milhares de páginas e um exabyte de 

dados como provas.

O seu nome informal, Comissão e Rela-

tório Zondo, deve-se ao facto de a direc-

ção dos trabalhos ter ficado sob responsa-

bilidade de Raymond Zondo, o juiz mais 

antigo do Tribunal Constitucional e chefe 

do poder judicial da África do Sul, que 

exerce autoridade final sobre o funcio-

Como Angola e África do Sul abordam 
a corrupção
Por Rui Verde

namento e gestão de todos os tribunais.

O essencial das conclusões de Zondo é que 

o ex-presidente Jacob Zuma promoveu os 

interesses da família Gupta, nascida na Ín-

dia, e seus aliados próximos, à custa e em 

prejuízo do povo da África do Sul.

Em concreto, o relatório indica que o pre-

sidente sul-africano, em conluio com a fa-

mília Gupta, criou um padrão de abuso de 

poder em todas as etapas da contratação 

pública e propiciou que a boa administração 

das empresas públicas caísse em colapso. 

Concluiu também que existiu uma “captura 

do Estado”, que se define como uma forma 

de corrupção na qual empresas e políticos 

conspiram para influenciar os processos de 

tomada de decisão de um país de modo a 

promover os seus próprios interesses.

Ao todo, 1438 indivíduos e instituições fo-

ram implicados pelo Relatório Zondo.

O Estado democrático foi capturado; ins-

tituições-chave foram saqueadas; e grandes 

somas de dinheiro público foram roubadas. 

O ex-presidente Jacob Zuma e a sua rede 

de aliados exploradores foram, de acordo 

com as conclusões do relatório, os respon-

sáveis.

O juiz Zondo descobriu que a Autorida-

de Tributária Sul-Africana (Sars), outro-

ra considerada uma instituição de mérito 

mundial, foi uma das principais instituições 

visadas pela captura do Estado, porque a 

sua capacidade de investigação e fiscaliza-

ção era um obstáculo para as pessoas envol-

vidas no crime organizado de saque. Sob a 

liderança de Tom Moyane, aliado de Zuma, 

a instituição foi sistemática e deliberada-

mente enfraquecida.

A companhia de aviação nacional South 

African Airways (SAA) também foi des-

truída por fraude, assim como o braço de 

informação do governo (GCIS), que foi 

utilizado para mascarar os abusos.

No entanto, a comissão Zondo não dispõe 

de poderes de acusação criminal. Só agora 

é que a Procuradoria-Geral sul-africana 

(National Prosecuting Authority) e ou-

tras agências de aplicação da lei podem ter 

acesso às informações contidas no relatório 

e usá-las para instaurar procedimentos cri-

minais. Portanto, só a partir daqui come-

çam as acções judiciais.

Vantagens e desvantagens de um 
Relatório Zondo em Angola
Encontramos uma vantagem óbvia em ter 

existido em Angola, no início do combate à 

corrupção encetado por João Lourenço em 

2017, uma iniciativa idêntica à Comissão 

Zondo, isto é, uma Comissão de Inquéri-

to presidida por um juiz prestigiado, des-

tinada a abarcar, de forma sistemática, os 

eventos de corrupção e captura do Estado 

ocorridos no país durante a presidência de 

José Eduardo dos Santos.

Esta Comissão evitaria as acusações de 

selectividade na justiça e daria uma visão 

sistemática e compreensiva do combate à 

corrupção.

Entenda-se que a imagem de selectividade 

em Angola no combate à corrupção resulta 

da natureza dos meios escolhidos.

Ao ter-se optado por uma aproximação 

meramente judicial, em que cada caso é 

um caso, que forçosamente tem de ser ins-

truído individualmente por um procurador 

da República e julgado isoladamente num 

tribunal, é evidente que apenas emerge 

uma visão atomizada da justiça em acção, 

porque é assim que a justiça funciona: em 

função do caso concreto.

Então, dir-se-á sempre que A foi acusado 

e B não foi; depois, quando B for acusado 

vai-se afirmar que falta C; e assim sucessi-

vamente.

Acontece que não podia ser de outra for-

ma. Escolher a justiça ordinária obriga a 

que se tenha paciência, sobretudo quando 

os recursos são escassos, como é o caso em 

Angola. Um procurador que está a acusar 

A não tem meios para, ao mesmo tempo, 

investigar B e C.

Nestes termos, a sistematização global que 

uma Comissão tipo Zondo faria em Ango-

la permitiria juntar tudo e evitar estas acu-

sações de selectividade.

No entanto, a opção sul-africana tem um 

senão face ao método escolhido em Ango-

la. Entre 2018 e 2022, não houve acusações 

criminais de corrupção na África do Sul e 

os irmãos Gupta já fugiram, estando agora 

em parte incerta.

Só agora é que a NPA (PGR local) se vai 

debruçar em detalhe sobre a questão e de-

duzir acusações. Enquanto isso, em Angola 

já se procederam a várias acusações crimi-

nais, a algumas condenações e a um sem-

-fim de apreensões.

Consequentemente, não é fácil afirmar com 

certeza qual o melhor método.

Em termos de transparência e sistematiza-

ção, talvez a opção sul-africana seja melhor. 

No entanto, naquilo que respeita a resulta-

dos concretos, é possível que estes tenham 

sido alcançados mais rapidamente em An-

gola, apesar das dificuldades e deficiências 

apontadas.

Em todo o caso, Angola ganharia com a 

instauração de mecanismos próprios exclu-

sivos para o combate à corrupção e a busca 

de formas negociadas de resolução de al-

guns conflitos.
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Definitivamente, depois 

de muito tempo em que 

reinava um ambiente 

de cortar a respiração 

no que tange ao relacionamen-

to entre a Federação Moçam-

bicana de Futebol (FMF) e a 

Liga Moçambicana de Futebol 

(LMF), devido à discórdia em 

relação à diminuição do núme-

ro de clubes que vão corporizar 

o Moçambola deste ano, não 

sendo de estranhar que os as-

sociados a este último organis-

mo tenham pedido a realização 

de uma sessão extraordinária, 

a qual aconteceu no meio de 

muitos questionamentos, estas 

incertezas estão ultrapassadas. 

O que equivale a dizer que o 

Moçambola-2022 vai ser dispu-

tado por 12 clubes e não 14 como 

era desejo de segmentos impor-

tantes da Liga Moçambicana de 

Futebol e de alguns clubes.

 Claramente, é uma decisão que 

vai continuar a alimentar acesos 

debates em vários círculos de 

opinião, até porque alguns clu-

bes, como Textáfrica e Despor-

tivo, ainda sonhavam com a sua 

participação no certame, o que 

não passará de mera intenção, 

a avaliar pelas informações que 

circulavam em vários círculos, 

incluindo de fontes inside.  
A título de exemplo, o SAVANA 

perguntou, há dias, ao presidente 

do Grupo Desportivo de Mapu-

to, Paulo Ratilal, se a sua equipa 

estaria a se preparar para parti-

cipar no Moçambola ou para 

tomar parte no campeonato da 

segunda divisão, ao que expli-

cou que ainda não dispunha de 

informações concretas para res-

ponder a esta inquietação. O que 

em parte mostra  pe�������er 

a esta inquietação. Mas ando 

em face moio. assembleia  geral 

extraordine Futebolse preparar 

para participar no Moçaque esta 

decisão poderá estar a causar 

mal-estar no seio de alguns di-

A difícil caminhada para o Moçambola-2022
Por Paulo Mubalo

rigentes, sócios e adeptos alvine-

gros e fabris. 

Paralelamente, e como que a 

consubstanciar o princípio de 

que decisão tomada é decisão 

cumprida, a FMF procedeu, nes-

ta Quinta-feira, a entrega oficial 

de insígnias aos árbitros inter-

nacionais (FIFA) e a assinatura 

de um acordo com a LMF, para 

a organização do Moçambola 

com 12 equipas. Isso mesmo, 12  

equipas e não 14!

O afastamento do Desportivo e 

Textáfrica do Moçambola des-

te ano começou a se desenhar 

quando os dois clubes recusaram 

tomar parte na liguilha, alegando 

que a posição da FMF era ilegal, 

porque foi tomada já no decorrer 

do certame. Porém, o Matchedje 

de Mocuba aceitou participar na 

liguilha, e mesmo sem ter jogado 

acabou mantendo-se no Mo-

çambola.

Todo esse barulho teve como 

origem a pandemia do novo co-

ronavírus, pois o país não chegou 

a realizar os campeonatos pro-

vinciais. Ora, a FMF não tinha 

outra forma de “promover” três 

equipas em representação das 

zonas centro, sul e norte, para o 

Moçambola, tendo optado por 

uma saída que acabou sendo bas-

tante contestada.

 Mas antes, a FMF havia lançado 

vigorosos apelos aos dois emble-

mas para que reconsiderassem 

a sua posição, isto é, tomassem 

parte na liguilha, mas este desejo 

não foi aceite. 

O Desportivo e o Textáfrica 

continuaram a esgrimir os seus 

argumentos, explicando que  a 

decisão da realização da liguilha 

foi unilateral, ou seja, apenas da 

Federação Moçambicana de Fu-

tebol, dai que estava cheia de  ví-

cios e ilegalidades insanáveis.

Para os clubes visados, a reali-

zação da liguilha era ilegal pelo 

facto de ter-se adoptado uma 

decisão à margem da Assembleia 

Geral da LMF, ou, em última 

instância, em Assembleia Geral 

da FMF, órgão que tem compe-

tência para deliberar validamente 

sobre a alteração do modelo do 

Moçambola, liguilha ou poule. 

Mas havia mais pontos de dis-

córdia, como a realização da li-

guilha em Vilankulo, pois iria 

agudizar a situação financeira 

dos clubes em alusão.

O imbróglio  foi do conhecimen-

to da Secretaria de Estado do 

Desporto,  uma vez que os clubes 

lesados submeteram àquela ins-

tituição uma carta aclarando o 

problema, concretamente, que a 

referida decisão foi tomada uni-

lateralmente pela FMF, e torna-

da pública no dia 18 de Agosto 

de 2021, sob alegação de que a 

próxima edição do Moçambola 

seria disputada por 12 equipas, e 

não as habituais 14. 

A SED apenas tomou conhe-

cimento do assunto, já que não 

LMF, GDM e GDRT “comem o pão que o diabo amassou”

Ananias Couane, presidente da LMF

O Moçambola-2022 será disputado por 12 equipas

podia decidir sob pena de ser 

acusada de imiscuir-se em as-

suntos que não são da sua alça-

da, mesmo assim, aconselhou as 

partes a chegarem a um enten-

dimento.

Recentemente, a LMF reuniu-se 

em Assembleia Geral Extraor-

dinária, com os clubes, com o 

objectivo de discutir o número 

de equipas que iriam corporizar 

o Moçambola- 2022, contra-

riamente às indicações prelimi-

nares, que davam conta de que 

nesse encontro seria debatido, 

também, o regulamento da prova 

e outros aspectos a ela ineren-

tes. Outrossim, era suposto que 

esta pretensão manifestada pela 

FMF, de diminuir o número de 

clubes de 14 para 12, tivesse sido 

comunicada a estes, de modo que 

pudessem se posicionar, o que 

não foi o caso.

LMF a ver navios
Durante a realização dessa As-

sembleia Geral Extraordinária 

ficou claro que este organismo 

agia de forma titubeante, situa-

ção que deixou alguns clubes 

preocupados.

Por exemplo,  Aleixo Fumo, re-

presentante do Ferroviário da 

Beira, lamentou que posições 

estruturantes, como a que tem a 

ver com a diminuição de número 

de clubes, sejam conhecidas pe-

los clubes através da imprensa, 

ante o silêncio da própria LMF. 

Fumo defendeu a necessidade 

de separação das águas e uma 

LMF mais actuante e que não 

ande a reboque da federação, 

tanto é que num passado recen-

te, quando houve necessidade de 

se aumentar o número de clubes, 

tal decisão partiu da Assembleia 

Geral deste organismo.

No seu entender, este silêncio, 

diga-se sepulcral, deu azo a vá-

rias interpretações e, quiçá, preo-

cupações, o que não é salutar. 

Já Moisés Mabunda, presidente 

da Mesa de Assembleia Geral, 

e Augusto Pombuane, vice-

-presidente da LMF, defendiam 

a ideia de que aumentar ou di-

minuir o número de clubes era 

de estreita responsabilidade da 

Assembleia Geral da LMF e não 

da FMF.

Já Ananias Couane, presidente 

da LMF, explicou que o orga-

nismo que dirige pauta por uma 

gestão participativa, para que os 

ganhos não aconteçam de for-

ma isolada, pois são fruto dessa 

interacção e coordenação salutar 

com os próprios clubes.

Ajuntou que a LMF nunca se 

eximiu das suas responsabilida-

des, e deixou claro que a sua po-

sição, ou de um membro da di-

recção não é vinculativa, pois só 

a posição da Assembleia Geral é 

que prevalece. Este argumento, 

segundo alguns analistas, era um 

claro recado à federação, que era 

acusada de interferir numa situa-

ção que não era da sua alçada.

A uma colocação pontual do re-

presentante da Liga Desportiva 

de Maputo, que não aconselhava 

a LMF a extremar a sua posição 

no que concerne ao tratamento 

deste assunto, tanto é que a fede-

ração podia, querendo, entregar 

um único clube para o lugar de 

três, como viria a acontecer, uma 

vez não ter havido campeonatos 

provinciais, Couane foi cáustico 

na sua resposta.

Observou que a LMF, caso re-

cebesse da FMF um único clube 

que se deve juntar aos outros que 

se mantiveram no Moçambola, 

tinha a prorrogativa de também 

indicar os outros dois, de forma a 

totalizarem 14. Segundo indicou, 

poder-se-ia discutir a forma de 

se chegar aos 14 clubes, mas se o 

entendimento da Assembleia for 

esse, nada obstaria que esse desi-

derato fosse cumprido.

Ou seja,  o que está regulamenta-

do é que o Moçambola é dispu-

tado por 14 clubes, sendo que no 

fim da temporada descem três, 

ficando 11.  Assim, a responsa-

bilidade de “entregar” os outros 

três clubes que sobem para to-

talizar 14 é da responsabilidade 

da Federação, mas a manutenção, 

aumento ou diminuição de clu-

bes é, isso sim, da responsabilida-

de da Assembleia Geral da LMF. 

E é por via desse regulamen-

to que os clubes insistiam que 

o Moçambola devia continuar 

com 14 clubes, cabendo à LMF 

interagir com a FMF  de modo a 

encontrar uma saída airosa, que 

satisfaça as partes desavindas. 
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Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Eusébio da Silva Ferreira

Celebraria na Terça-feira passada o seu 80º aniversário. Nascido em 

Lourenço Marques, Maputo, a 25 de Janeiro de 1942, o jogador 

que ficou conhecido como ‘Pantera Negra’ conquistou o mundo 

com um futebol dotado de técnica, potente remate com os dois 

pés, imprevisibilidade, com principal destaque para os anos em que vestiu 

a camisola do Benfica, depois de ter usado a do Sporting de Lourenço 

Marques, já que o Desportivo não o quis.

 Ao todo, cumpriu 614 jogos e marcou 638 golos pelos encarnados desde 

1960, o ano em que chegou a Lisboa. 

Com o Benfica, conquistou 11 títulos da Liga portuguesa e 5 Ta-

ças de Portugal, o que lhe concedeu por parte do Benfica uma está-

tua de bronze em frente ao Estádio da Luz do Benfica, em Lisboa.

Em 1965, Eusébio venceu a Bola de Ouro, o mais prestigiante prémio 

individual do mundo do futebol, ao qual juntou as duas Botas de Ouro, em 

1968 e 1973, por ter sido o melhor marcador da Europa. Estas distinções 

contribuíram para que o ‘Pantera Negra’ seja, ainda hoje, considerado nos 

Top 10 do futebol a nível mundial!

Aos 71 anos, Eusébio faleceu, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, 

no dia 5 de Janeiro de 2014. 

A última homenagem ao ex-jogador aconteceu no Estádio da Luz. Um 

ano mais tarde, o corpo de Eusébio foi transportado para o Panteão Na-

cional de Portugal, onde permanece!

“Génio do futebol e exemplo de humildade, atleta de destaque e homem 

generoso, Eusébio foi, para todos os adeptos do desporto, um exemplo de 

profissionalismo, determinação e devoção às cores da camisola nacional de 

Portugal e do Benfica”.

“Eusébio é uma figura que contribuiu para a profunda e rica história de 

Moçambique. O Eusébio vinha cá de vez em quando. Manteve sempre 

uma ligação com Moçambique. Ele é uma figura muito conhecida e res-

peitada no nosso País”.

Em 1975, Eusébio mudou-se para a América do Norte, onde jogou pe-

los Boston Minutemen, Toronto Metros, Las Vegas Quicksilver e Buffalo 

Stallions. Ele terminou sua carreira no New Jersey Americans na Ameri-

can Soccer League.

Depois de uma carreira profissional de 22 anos, jogando por nove clubes, 

tornou-se embaixador de Portugal, África, Benfica e futebol português. 

Eusébio deixou a sua esposa Flora, duas filhas e netos. 

Após a sua morte, Portugal declarou três dias de luto nacional com a ban-

deira nacional hasteada a meio-mastro, e sobretudo Lisboa parou no dia e 

na hora do seu enterro.

Conheci-o com 9 anos de idade e ele conheceu-me com 16 anos na praia 

da Katembe; estando ambos de férias em Moçambique…e ele já como 

campeão Europeu.

Até hoje não consigo entender a frieza e o distanciamento que a classe 

social, desportiva e dirigente neste país têm tido para com este moçambi-

cano puro, genuíno, muito humilde e que tanto gostava da sua Mafalala 

e do nosso País.

Mas… tenho esperança de que um dia, antes de eu morrer, aconteça a 

homenagem de Moçambique a este seu filho, que nunca perdia a opor-

tunidade por esse mundo fora, de dizer que era de Moçambique, dando a 

conhecer o nome da nossa Pátria!    

LEIA S.F.FAVOR: Muitos de nós hoje em dia gostamos de colocar uma 

senha padrão no nosso telefone, o que dificulta o acesso de alguém no caso 

de situações infelizes como perda de telefone, doença, acidente ou mesmo 

morte. Mas com este pouco conhecimento que vou partilhar, talvez possa-

mos salvar-nos a nós próprios e também as vidas dos outros.

Quando o seu telefone está bloqueado, normalmente mostra a introdução 

da palavra-passe. Por baixo dele, verá uma emergência. Clique sobre a 

emergência, depois verá informações de emergência. Clique na informa-

ção de emergência (2 vezes) Verá um ícone de lápis na sua extrema-direita, 

clique nele para editar.

Em seguida, introduza os contactos que deseja salvar como emergência. 

Pode colocar o maior número de contactos possível, mas aconselho-o a 

guardar o número de pessoas activas que o conhecem muito bem (família/

amigo).

Agora estes contactos que guardou podem ser chamados mesmo quando o 

seu telefone está bloqueado sem introduzir a sua palavra-passe.

Para ligar para um número em caso de emergência, clique em ‘Chamada 

de Emergência’ e os números guardados surgirão. Pode telefonar para estes 

números sem desbloquear o telefone.

Uma vida pode ser salva através deste procedimento!
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A Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique 
convida as Empresas interessadas a apresentar a 
sua Manifestação de Interesse para a prestação de 
SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJECTOS de apoio 
às operações em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste na prestação de 
Serviços de Gestão de Projectos em Moçambique, 
com destaque para as províncias de Maputo, 
Nampula e Cabo Delgado. Os Serviços de Gestão 
de Projetos incluem, mas não exclusivamente, a 
assistência nas seguintes actividades: Gestão de 
Projecto, Engenharia, Gestão de Dados, Licenças 
& Autorizações, Controlo e Garantia de Qualidade, 
Serviços de Sustentabilidade e Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente, Prontidão Operacional, Testes de 
Sistema, Instalação e Start Up, necessárias para 
o Projecto Offshore em Moçambique. Tais serviços 
serão requisitados indicativamente a partir do 
segundo trimestre de 2022 e terão a duração de 
três (3) anos.

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

As Empresas interessadas poderão enviar a sua 
Manifestação de Interesse, fornecendo a seguinte 
informação obrigatória e documentação:

I. Documentos Técnicos:

a) Evidência que atesta o candidato como uma 
Empresa de Engenharia e Gestão de Projectos 
com experiência comprovada em Gestão de 
Projectos do tipo Engenharia, Procurement 
& Construção, incluindo Engenharia (FEED, 
Engenharia Detalhada), Serviços de Projectos, 
Serviços de Controlo e Garantia de Qualidade, 
Serviços de Sustentabilidade e Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente, Gestão de Dados Electrónicos, 
Gestão de Obras de Construção, Supervisão da 
Área de Caracterização, Engenharia de Factores 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJECTOS

Humanos, Conformidade com as Normas 
Legais e Requisitos do Conteúdo Local,  
Serviços de Instalação e Start Up, Preparação 
de Licenças & Autorizações necessárias para 
o Projecto Offshore;

b) 
fornecidos por clientes internacionais 
atestando a prestação de serviços similares 
com os que aqui requisitados, nos últimos 
cinco (5) anos. 

c) 
Saúde e Segurança (OHSAS 18000 ou ISO 
45001) e Meio Ambiente (ISO 14001) e / ou 
documentos que comprovem a conformidade 
com os padrões internacionais;

d) Cópia do relatório de desempenho da Empresa 
em matéria de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente incluindo ocorrências e incidentes 
dos últimos 3 anos. Total Recordable Incidents 
Rate (TRIR) deve ser providenciado;

e) 
Qualidade e / ou documentos que comprovem 
a conformidade com os Padrões de Qualidade 
nacionais ou internacionais (ISO 9001);

f) Experiência comprovada no processo de 
obtenção de Licenças e Autorizações em 
Moçambique e conhecimento sólido do quadro 
regulatório nacional;

g) Qualquer outra informação que comprove que 
a Empresa é capaz de executar o Âmbito do 
Trabalho

II. Documentos administrativos:

a) 

Comercial, nome da Entidade Jurídica/Legal e 
pessoa de contacto para receber o pacote de 

Eni Rovuma Basin B.V.; 
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b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos 
três anos incluindo Balancete, Lucros e Perdas 
e demonstração do Fluxo de caixa. Estes 
documentos deverão ser fornecidos pelo Grupo 
da Empresa (se aplicável), e também pela 
Empresa registada em Moçambique que poderá 
entrar como objecto do contracto; 

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso não 
esteja devidamente registada, o Participante 
deverá indicar se estaria disposto a efectuar 
o devido registo prontamente e o período 
estimado para o efeito; 

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos 

não estiverem listados em qualquer bolsa de 
valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de 
Interesse como Consórcio ou Joint Venture 
(JV), informação referente a cada membro 
pertencente ao Consórcio ou JV com o 
respectivo papel/posição que cada membro irá 
desempenhar no potencial projeto. A intenção 
de formar um Consórcio ou uma JV deve ser 
fundamentada por um Acordo ou “Memorando 
de Entendimento” devidamente assinado por 
cada membro do grupo.

As empresas interessadas neste convite devem 
enviar a sua Manifestação de Interesse registando 
a empresa no nosso website (Solicitação da Eni 
Rovuma Basin B.V.)
https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.
page?
Uma vez concluído o registo da Empresa, na “Área 
Privada” será possível criar o
pedido de resposta a esta Manifestação de 
Interesse:
Para aceder ao procedimento de Candidatura, 
aceda à secção “My Applications”.

Ao clicar no item acima você pode acessar as 
funcionalidades de:

Para quaisquer questões e apoio, pode entrar em 
contato com nosso serviço de apoio de operações:

 ebusiness.support@eni.com
Após submetida a Manifestação de Interesse no 
formulário de inscrição do website, o seu número 

para:
 erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

ao Anúncio Público “Project Management 
Services” e também ao seguinte código:
SS04AB28 - TECHNICAL SERVICES: 
CONTROL/APPLICATION OF QUAL PLANS/
QUAL CERTIF./PROJECT
No website de candidatura, na secção “Actividades 
Objecto da Candidatura”, o campo “Origem do 
Convite” deverá ser preenchido com o seguinte: 
“serviço de Gestão de resíduos”

Sujeito à entrega e conformidade de toda a 

selecionados podem receber, da Eni Rovuma 
Basin B.V.
ainda ser incluídos no processo de licitação para 
as atividades em questão. 

A presente consulta não deve ser considerada 
como um convite à apresentação de propostas 
e, portanto, não representa nem constitui 
qualquer promessa, obrigação ou compromisso 
de qualquer tipo por parte da Eni Rovuma Basin 
B.V., de celebrar qualquer acordo ou memorando 
de entendimento com qualquer Empresa que 
participe desta Manifestação de Interesse. 

Qualquer custo incorrido pelos proponentes 
interessados   na preparação da Manifestação 
de Interesse será totalmente suportado por tal 
proponente, que não terá direito de recurso, 
compensação, indemnização ou reclamação a este 
respeito por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 

Todos os dados e informações fornecidos no 
âmbito desta Manifestação de Interesse serão 

serão divulgados ou comunicados a pessoas não 
autorizadas. 

A data limite para submissão da Manifestação de 

para 11 de Fevereiro de 2022, 23:59 CAT. 
A documentação recebida após a data e hora 
indicada não será aceite.



25Savana 28-01-2022 DIVULGAÇÃO

Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique 
Branch invites interested companies to submit 
their Expression of Interest for the provision 
of PROJECT MANAGEMENT SERVICES to 
support operations in Mozambique.

SCOPE OF WORK

Scope of the work is to provide Project 
Management Services (PMS) within 
Mozambique (mainly in Maputo, Nampula 
and Cabo Delgado), including but not limited 
to support the following activities: Project 
Management, Engineering, Data Management, 
Permits & Consents, Quality Control and 
Assurance, HSE and Sustainability Services, 
Operation Readiness, System Testing, 
Commissioning and Start Up, required for the 
Offshore Projects in Mozambique. Services will 

DOCUMENTS REQUIRED

Companies interested to participate in this 
Expression of Interest, may submit the following 
mandatory information and documentation 
providing evidence of:

I. Technical documents:

1. Being an Engineering and Project Services 
Company with proven experience in 
EPC Project Management, including 
Engineering (FEED, Detailed Engineering), 
Project Services, Quality Control and 
Quality Assurance Services, HSE and 
Sustainability Services, Electronic Data 
Management, Construction Management, 
Site Characterization Supervision, Human 
Factors Engineering, Compliance with 
Statutory Regulations and Local Content 
Requirements, Commissioning and Start 
Up Services, development of Permits & 
Consents required for Offshore Projects;

2. Documented professional references 

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT SERVICES

released by international customers for 
performing similar services in the last 5 
years;

3. Health & Safety Management System 

Environmental Management System 

company compliance with international 
standards;

4. Company’s HSE performance including 
events and incidents in the last three 
years. Total Recordable Incidents Rate 
(TRIR) shall be provided;

5. 

compliance with national or international 

6. Documented proof of experience in 
Mozambican Permits & Consents, 
and consolidated knowledge of the 
Mozambican regulatory framework;

7. Any other information that will establish 

the scope of work.
II. Administrative documents:

a) 
Register, Legal Entity name and contact 

package and other relevant information 
from Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements 
and Annual Report including Balance 

Statement. These documents must be 
provided for the Company Group (if 
applicable), and also for the Company’s 
Mozambican registered entity that will 
enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. 
In case your Company is not already 
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registered in Mozambique, please 
specify if you would be willing to 
promptly register in Mozambique and 
specify the respective timeline;

d) Company and Group Structure with the 
list of major Shareholders and ultimate 

exchange);
e) In case you wish to participate in the 

Expression of Interest as a consortium 
or as a joint venture, information about 
each member of consortium or joint 
venture and role of each participant in 
the potential project. Such intention 
to form either a consortium or a JV, 
must be supported by an Agreement or 
“Memorandum of Understanding” duly 
signed by each entity in the group.

Companies interested in this invitation 
may submit their Expression of Interest by 
registering the company on our website (Eni 
Rovuma basin B.V. Application):

https://enispace.eni.com/en_US/
registrazione.page?

Once the Company registry is complete, in 
“Private Area” it will be possible to create 
the
application for responding to this Expression 
of Interest:
To access this section, from the side menu 
select “My Applications”.

By clicking on the above item, you can access 
the features of:

questionnaire

For any issues and support, you can contact 
our service operations support:

 ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website 
application, your application I.D. number must 
be Shared to: 

 erb.procurement@eni.com
IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public 
Announcement object “Project Management 
Services”, and also to the following commodity 
code:
SS04AB28 - TECHNICAL SERVICES: 
CONTROL/APPLICATION OF QUAL 
PLANS/QUAL CERTIF./PROJECT

Within the website application, under the 
section “Object of the Application”, the area 
“Origin of invitation” shall be completed as 
follows: “Project Management Services”.

Subject to the delivery and compliance of all the 
above requested documentation, Companies 
may receive from Eni Rovuma Basin B.V. 

included in the tender process for the subject 
activities.
This enquiry shall not be considered as an 
invitation to tender and therefore it does not 
represent or constitute any promise, obligation 
or commitment of any kind on the part of 
Eni Rovuma Basin B.V., to enter into any 
agreement or arrangement with you or with 
any Company participating in this Expression 
of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in 
preparing the Expression of Interest shall be 
fully born by such Companies who shall have 
no recourse in this respect to Eni Rovuma 
Basin B.V. .

All data and information provided pursuant to 
this Expression of Interest will be treated as 

or companies.

The deadline for receipt of your documentation 
relevant to this Expression of Interest is set at 
11th February 2022, 23:59 Central Africa 
Time. Documentation received after the set 
deadline will not be accepted.
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Pedro Madruga (Texto)

Aqui trava-se um 
combate

Naíta Ussene (Fotos)

A 
tempestade estava muito mais molhada que a 

capulana que cobria a prima Ana, no distrito 

de Moma, em Nampula. Em Tete, Sofala e 

Zambézia. A vida é assim neste país tropical, 

umas vezes doces, no caso do Verão, muitas vezes, e 

noutras poucas, quando ela namora outros vôos. Aqui 

começou o vento azulado, antes de tudo ficar mistura-

do entre sal, areia, vento e água. 

Foi nesta época maninguemente tropical que recebemos 

uma visita de cortesia do próprio Secretário-geral do 

partido Frelimo, Roque Silva. O Editor-Executivo do 

SAVANA, Francisco Carmona, fez as honras da casa.

Ali mesmo, sem ouvir, muito menos escutar, ficamos 

a saber de tudo. É preciso ainda prevenir-se da cov-

id. “Carmona segura o que temos. Um presente para 

se prevenirem da covid. Essa é a nossa estratégia. É 

melhor previnir. A mudança começa aqui...” Fernando 

Lima (PCA da mediacoop, empresa dona dos produ-

tos SAVANA, mediaFAX e Rádio SAVANA 100,2) 

e Fernando Mbanze, editor do mediaFAX, testemun-

havam a recepção da oferta.

Na Rádio SAVANA 100.2, do outro lado da rua, 

Roque Silva falou para os ouvintes desta estação emis-

sora. Foi confrontado com temas como a liberdade de 

imprensa, um tabu em alguns sectores fundamentalis-

tas do seu partido. Abordou o tema com frontalidade, 

assinalando a importância de um debate franco e ab-

erto.  

“AQUI TRAVA-SE UM COMBATE. É DURO, 

MAS TEMOS QUE VENCER”. 
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Diz-se.
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Mesmo com o início 

do megajulgamen-

to das chamadas 

dívidas ocultas, 

Moçambique não descola para 

melhor no Índice de Percepção 

da Corrupção (IPC) da Trans-

parência Internacional. 

ranking

Moçambique “estaciona” 
no IPC

ranking 

(CIP/Redacção)

Mesmo com início do julgamento sobre as dívidas ocultas, Moçambique contimua 
estacionário no IPC

rentrée

jihadista

jihadistas

lockdown

no famba

Em voz baixa
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Porto de Maputo regista ganhos
Naquilo que os gestores 

consideram como um 

novo recorde de manu-

seamento de carga, o 

Porto de Maputo registou, em 

2021, um crescimento de 21% 

em relação ao idêntico período 

anterior. 

Este crescimento, de acordo com 

os gestores, é um reflexo da recu-

peração do mercado pós-covid, 

mas também do uso eficiente dos 

cais 7, 8 e 9, a par da expansão 

do terminal de ferros e uma linha 

ferroviária dedicada.

O total de volumes manuseado 

em 2021 foi de 22.2 milhões de 

toneladas, enquanto em 2020 o 

porto manuseou 18.3 milhões 

de toneladas. Segundo dados do 

Porto, o recorde anterior tinha 

sido registado em 2019, com 21 

milhões de toneladas de carga 

manuseada. 

“Embora ainda não esteja con-

cluída – a entrega total dos cais 

reabilitados incluindo draga-

gem está estimada para Abril 

– o porto já começou a colher 

os frutos deste desenvolvimento 

de infraestruturas”, assinalou o 

Director-Executivo da MPDC, 

Osório Lucas. 

Lucas considera que a reabili-

tação e reforço dos pavimentos 

dos cais permitiu mais espaço de 

atracação para navios maiores, 

juntamente com a dragagem do 

canal em 2017 e outras medidas 

de melhoria da eficiência das 

operações marítimas.

“O porto superou sucessivamen-

te todos os seus recordes de ma-

nuseamento, tendo registado um 

máximo de 145.545 toneladas de 

magnetite carregadas num navio 

(no Terminal de Carvão da Ma-

tola) e um recorde de 140.000 

toneladas de minério de crómio 

carregadas num navio de uma 

operação da MPDC”, explicou 

Lucas.

Os volumes ferroviários de cró-

mio e ferro-crómio registaram 

um ligeiro declínio de 4% em 

comparação a 2020. O rácio fer-

rovia vs. rodovia decresceu tam-

bém de 25%/75% em 2020 para 

21%/79% em 2021. 

“Com as recentes melhorias e 

investimento na infra-estrutura 

ferroviária dentro do porto, existe 

um enorme potencial para cres-

cimento dos volumes ferroviá-

rios. Nos últimos anos, o traba-

lho conjunto entre a MPDC, os 

CFM e a TFR têm aberto cami-

nho para a melhoria das eficiên-

cias ferroviárias. Acreditamos que 

os stakeholders irão resolver os ac-

tuais desafios de forma conjunta 

para que continuemos a trabalhar 

para um maior equilíbrio entre os 

volumes de carga ferroviária e ro-

doviária”, salientou Osório Lucas.

O investimento e implementação 

de soluções de automação dentro 

do porto continuou ao longo de 

2021, com a conclusão e activa-

ção dos sistemas VAN (Notifi-

cação de Chegada de Navios) e 

RAN (Notificação de Chega-

da de Comboios), a automação 

de todas as básculas do porto e, 

por último, mas igualmente im-

portante, o estabelecimento da 

integração entre sistemas das Al-

fândegas de Moçambique, Janela 

Única Electrónica ( JUE) com 

sistemas portuários, de forma a 

melhorar a eficiência do movi-

mento fronteiriço. 

Esta última iniciativa é parte de 

um plano de acção maior, con-

cebido por uma comissão de 

trabalho conjunta (composta 

pelo Ministério dos Transpor-

tes e Comunicações, Autorida-

de Tributária/Alfândegas, JUE, 

GTSA/Km4 e MPDC), com o 

objectivo de ultrapassar nós de 

estrangulamento no Corredor 

de Maputo e, assim, melhorar a 

eficiência do fluxo de carga de e 

para Moçambique.

Segundo Lucas, 2021 foi tam-

bém um ano difícil no que toca 

à pandemia da Covid-19, resul-

tando na perda de muitas vidas 

em Moçambique. Nesse sentido, 

o porto decidiu envolver-se em 

soluções para preservar a vida 

humana, um dos valores princi-

pais da empresa. “A MPDC de-

cidiu liderar uma iniciativa para 

vacinar, através do Ministério da 

Saúde, os funcionários do sector 

privado e as suas famílias, dimi-

nuindo assim a pressão sobre o 

sector público da saúde e acele-

rando a vacinação no país”, disse 

Osório Lucas. A iniciativa, que 

tomou o nome Univax, levou à 

vacinação de funcionários e fa-

mílias de mais de 320 empresas 

em Moçambique e à doação de 

quase 200 mil doses de vacinas ao 

Ministério da Saúde. 

No entanto, para 2022, o Porto 

de Maputo permanece optimis-

ta com boas perspectivas de um 

crescimento continuado. “Acre-

ditamos que iremos abraçar o 

potencial total do nosso investi-

mento tanto em infra-estrutura, 

como em soluções tecnológicas 

e capital humano. Em Maio, 

iremos apresentar o novo plano-

-director para o Porto de Maputo 

e apresentar o futuro do porto de 

todos os Moçambicanos”, con-

cluiu Lucas.
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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

Mais de catorze mil candidatos disputam 
acesso à UP Maputo
Foram realizados, esta 

semana, os exames de 

admissão para o acesso 

à Universidade Pedagó-

gica de Maputo (UP Maputo) 

abrangendo 14.058 candidatos 

que vão disputar as 3.187 vagas 

disponíveis, das quais 1.540 são 

do regime Pós-Laboral, 777 do 

Laboral e 870 do Ensino à Dis-

tância. 

Este ano, a UP Maputo disponi-

bilizou mais vagas em relação ao 

ano passado, ou seja, um incre-

mento de 482 vagas, nas 2.705 

vagas de 2021. Estabelecendo 

uma comparação com o ano 2021, 

onde foram inscritos 15.309 can-

didatos, para 2022, registou-se 

uma redução de 1.251 candida-

tos. A universidade irá atender 

a candidatos com necessidades 

educativas especiais, tendo regis-

tado um total de 119 inscritos.

De salientar que nos últimos 

tempos tem havido uma maior 

tendência para cursos mais téc-

nicos, a destacar, Contabilidade, 

Gestão de Recursos Humanos, 

Engenharia Electrónica, Biolo-

gia e Gestão de Empresas. Áreas 

como Sociologia, Psicologia So-

cial das Organizações, e o curso 

de Direito também são alvos de 

muita procura.

Segundo o comunicado disponi-

bilizado pela Universidade, de um 

total de 81 cursos (32 no regime 

Laboral, 36 Pós-Laboral e 13 no 

Ensino à distância) oferecidos, os 

mais concorridos no regime La-

boral são: Lic. em Contabilidade 

(670), Lic. em Engenharia Elec-

trónica (657), Lic. em Psicologia 

Clínica (645), Lic. em Gestão de 

Recursos Humanos (601), Lic. 

em Gestão de Empresas (547), 

Lic. em Ensino de Inglês (522) e 

Lic. em Informática (516). 

No regime Pós-Laboral, os cur-

sos mais concorridos são: Lic. em 

Direito (371), Lic. em Psicologia 

Clínica (334), Lic. em Ensino de 

Inglês (264), Lic. em Contabi-

lidade (246), Lic. em Gestão de 

Recursos Humanos (239) e Lic. 
em Gestão de Empresas (205).
No que concerne ao número total 
de inscritos, 9471 são do género 
masculino e 4587 do género fe-
minino. 
Desta feita, os exames decorreram 
nas Faculdades da UP Maputo e 
em outros estabelecimentos de 
ensino do país previamente selec-
cionados para acolher a realização 
das provas.

Tmcel inicia segunda 
fase da modernização 
da rede

A 
Tmcel acaba de ini-

ciar a segunda fase de 

implementação do 

projecto de moder-

nização e expansão da rede a 

nível nacional, partindo da 

província de Maputo, esten-

dendo-se progressivamente 

para as restantes províncias 

do país.

Essencialmente, o projecto 

consiste na modernização e 

expansão da rede móvel com 

a introdução de novos equipa-

mentos (2G e 3G) e introdu-

ção da tecnologia 4G e 4.5G 

em todo o país, bem como a 

modernização e aumento da 

capacidade de toda a espinha 

dorsal de transmissão (Back-

bone).

A implementação deste pro-

jecto, cuja conclusão está pre-

vista para o ano de 2023, vai 

permitir a expansão da cober-

tura e melhoria da qualidade 

da rede da Tmcel, concreta-

mente no que diz respeito aos 

serviços de voz e dados, assim 

como o aumento da capaci-

dade e de disponibilidade de 

serviços prestados aos clientes.

Esta melhoria da rede irá con-

correr adicionalmente para 

a promoção da inclusão fi-

nanceira e das transacções de 

moeda electrónica nos sectores 

formal e informal, através do 

mKesh, cuja nova plataforma 

foi recentemente introduzida

Recorde-se que a primeira fase 

do projecto de modernização 

da rede iniciou em Agosto de 

2019, tendo sido concluído 

em Dezembro do mesmo ano, 

com a instalação da tecnologia 

4G nas cidades de Maputo e 

Matola, o que contribuiu para 

a melhoria dos serviços de voz 

e dados nas zonas cobertas.

BCI retoma atendimento 
em três Agências de 
Nampula

O 
Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) 

retomou esta Terça-fei-

ra, o atendimento nor-

mal nas Agências de Moma, Na-

metil e Angoche, que estiveram 

encerradas, por precaução e se-

gurança, devido à ocorrência da 

depressão Tropical Ana, carac-

terizada por chuvas abundantes 

acompanhadas por trovoadas e 

ventos fortes, que afectou a Pro-

víncia de Nampula.

As referidas Agências já se en-

contram reabertas ao público e 

com as comunicações restabele-

cidas.

O banco salientou que para man-

ter a comodidade dos clientes e 

para salvaguardar a realização de 

diversos serviços bancários, o BCI 

manteve disponíveis os canais 

não presenciais, nomeadamente 

ATM, Internet (eBanking/App/

Whatssap) e celular (*124#).

Refira-se que Nampula conta 

com 27 unidades de negócio do 

BCI, de um total de 212 desta 

instituição bancária, a nível na-

cional, sendo o BCI o Banco com 

o maior número de Agências em 

Moçambique, com uma quota de 

mercado de 31.08%.
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A ABIODES - Associação para Desenvolvimento Sustentável, 
lança através da  D’MANYISSA ARTES E SERVICOS, empresa 
pertencente ao compositor e intérprete D’MANYISSA, uma 
música e vídeo sobre Agro-ecologia, ou seja, agricultura 
ecológica. A parceria resulta de um concurso público que a 

sobre a temática agro-ecologia, produção audiovisual da mesma 
e a respectiva divulgação em vários canais de comunicação 
social. 
Ao longo dos anos, a ABIODES, ESSOR e parceiros têm 
desenvolvido várias actividades com vista a criar consciência 
sobre a temática de agroecologia nomeadamente: (a) 
realização de capacitações aos agricultores com enfoque 
na experimentação de diversas práticas agroecológicas e 
princípios (rotação de culturas, consociação, uso biofertilizantes 
e biopesticidas, uso de composto orgânico, abandono do uso 

do solo, etc); (b) apoio na produção agroecológica incluindo 
a produção de insumos agroecológicos (composto orgânico, 
estrume curtido, biofertilizantes e biopesticidas, sementes, 
etc); (c) apoio na comercialização agrícola (feiras agrícolas, 
criação de pontos de vendas, empresas de comercialização, 
vendas on-line, etc); (d) criação e acompanhamento do 

hortícolas agroecológicas; (e) apoio ao associativismo; (f) 
articulação com vários actores envolvidos em forma rede (não 
formalizada); (g) implementação de diálogo e auscultações as 
comunidades para elaboração de Plano de Agricultura Urbana 
(PAU) nas Cidades de Maputo e Nampula; 
Nisso, entende-se que os trabalhos de promoção da agroecologia 
são contínuos, necessitando de consolidação e adaptação aos 
vários contextos em que os agricultores se encontram inseridos 
e sobretudo da contínua disseminação de conteúdos sobre a 
temática de agroecologia em vários formatos para permitir o 
alcance de um público cada vez maior.
Nestes termos, com a criação da música e do vídeo pretende-
se promover a agroecologia, que é abordagem para produção 
de alimentos que trabalha em harmonia com a natureza 
e ecossistemas, baseando-se em culturas locais com 
suas expressões únicas de conhecimentos e práticas que 
desenvolveram ao longo do tempo, em todo o mundo. Esta 
abordagem desempenha, assim, um duplo papel, visto que, 

a procura de produtos biológicos por parte dos consumidores 
e, por outro lado, fornece bens públicos que contribuem para 
protecção do ambiente e o bem-estar dos animais, assim como 
para o desenvolvimento rural.
Para a criação da música, D’Manyissa compôs e interpretou a 
letra e a música em língua portuguesa, Xixel Langa e Ali Faque 
interpretaram em changana e  em emácua respectivamente. 
A tradução da letra para as línguas changana e emácua foi 

Henrique (changana) e Maurício Berinas (émácua). Os músicos 
que trabalharam no processo de gravação foram: Armindo 
Salato (bass), António “Dodó” Milisse, (guitarras), Rufus 
Maculuve (teclados), Stélio Zoé (bateria) e Amadeu Cossa 
(percussão) no Zep Estudio. Em relação ao vídeo, este foi 
produzido e dirigido pelo Doutor dos Filmes –DOKOTA DK e 
D’Manyissa.

D’MANYISSA, XIXEL LANGA 
E ALI FAQUE INTERPRETAM 

“AGRO-ECOLOGIA”

 

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 28  de JAN
a partir das  17h  

Chico António & TRIO
Sábado, dia 29 de JAN

a partir das  17h  
Dudas Alede & TRIO
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Matrículas para 2022 

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

847700298 ou 826864465 ou 
ainda 871232355

Um laboratório de 

Saúde Pública foi 

inaugurado, nesta 

Segunda-feira, em 

Inhambane, pelo ministro 

da Saúde, Armindo Tiago.

O laboratório está situado no 

bairro Muelé 2, recinto do 

Centro de Formação de Saú-

de de Inhambane, na cidade 

do mesmo nome. 

Dotado de tecnologia e equi-

pamento moderno, o labora-

tório confere à província de 

Inhambane capacidade diária 

Vodacom Moçambique 
lança “Giga Promo”
A 

operadora de telefo-

nia móvel, Vodacom, 

realiza, entre os dias 

25 de Janeiro a 19 de 

Maio de 2022, uma promoção 

destinada aos clientes pré-

-pago, híbridos e pós-pago 

individuais, uma iniciativa 

enquadrada no seu propósito 

“de contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos seus 

clientes”.

Trata-se da Giga Promo, uma 

campanha que vai oferecer 

prémios, com destaque para 

uma casa nova, camionetas Kia 

K2700 0KM e Carros Renault 

Triber  0KM. 

Segundo uma nota da opera-

dora, para além da casa e dos 

carros, os clientes habilitam-se 

a ganhar dinheiro na conta M-

-pesa, Geleiras e Smart TV’s Hi-

sense Smartphones Samsung A03 

e Gigas.   

A nota da Vodacom assinala que 

para participar na Giga Promo, o 

cliente deve registar-se através do 

*211# sem nenhum custo, activar 

Ofertas Vodacom ou fazer com-

pras, pagamentos ou transferências 

através do M-pesa, sendo que, a 

cada 40MT gastos ou acumulados 

em qualquer uma destas acções, o 

cliente ganha uma entrada para os 

sorteios semanais e mensais. Serão 

sorteados mais de 900 vencedores 

todos os meses. 

“O nosso compromisso foi sempre 

com a melhoria da qualidade de 

vida dos nossos clientes e, preo-

cupados com o bem-estar destes, 

decidimos lançar a Giga Promo. 

Temos consciência de que, ligados, 

fazemos muito e melhor em prol 

da sociedade. Para além de as-

sinalar um importante passo 

no posicionamento da nossa 

marca, é também uma forma 

de agradecer aos nossos clientes 

pela confiança depositada em 

nós”, precisou Sekou Barry da 

Vodacom.      

A mensagem principal da cam-

panha Giga Promo é “A Vo-

dacom e o M-Pesa ligam-te 

aos teus sonhos” e conta com a 

participação especial da embai-

xadora da marca, Lizha James.

É a segunda grande promo-

ção lançada pela Vodacom nos 

últimos meses, sendo que na 

anterior que decorreu entre os 

meses de Junho e Outubro de 

2021, foram oferecidos 4 carros 

Kia Sonet 0Km, Televisores, 

Smart TVs, Modems Wi-Fi e 

Smartphones.

Município encerra 
Praça da Juventude

O 
Conselho Municipal de 

Maputo encerra, a par-

tir da próxima segunda-

-feira, a Praça da Juven-

tude, localizada no bairro de 

Magoanine, periferia da cidade, 

para dar lugar a obras de requa-

lificação.

Os trabalhos preliminares, a se-

rem executados pela edilidade, 

contemplam a limpeza, retira-

da voluntária dos munícipes que 

exercem actividade comercial no 

local, colocação da sinalização e 

posterior vedação da Praça.

Segundo uma nota do Município, 

esta acção enquadra-se no Plano 

de Desenvolvimento Municipal 

2019-2023, que preconiza reabili-

tação e valorização do património 

cultural- histórico, monumentos, 

com vista a promoção do turismo 

doméstico e internacional.

Visite agora e
mantenha-se informado,

(integridade & independência)

https://www.
savana.co.mz

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

Inhambane conta 
com laboratório de 
saúde pública

para processar 400 amos-

tras da Covid-19 através da 

tecnologia PCR, em tempo 

real, bem como fazer testes 

de biologia molecular, tais 

como carga viral, malária, tu-

berculose e de outras doenças 

emergentes. 

A cerimónia de inauguração 

contou com a presença de 

Ludmila Maguni, Secretária 

de Estado de Inhambane, 

Daniel Chapo, Governador 

provincial e Ilesh Jani, Direc-

tor-geral do Instituto Nacio-

nal de Saúde (INS).


