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Substituto de administrador distrital abre o livro sobre a guerra:

No meio da extrema pobreza na Zambézia

Camaradas assaltam recursos
Centrais

Mocímboa 
parou no tempo

Na primeira pessoa, João 
Saraiva dá uma fotografia 
aterradora sobre a 
situação no distrito, 
antes visto como a placa 
giratória dos milionários 
projectos de gás.



TEMA DA SEMANA2 Savana 25-03-2022

“O distrito parou no tempo”
Por Armando Nhantumbo 

Substituto de administrador de Mocímboa da Praia abre o livro sobre a guerra:

Faz parte dos que, ainda 

com Mocímboa da Praia 

na incerteza, aceitaram 

o desafio de regressar ao 

distrito para recomeçar tudo do 

zero, depois de a vila ter estado 

aproximadamente um ano nas 

mãos dos insurgentes. Chama-se 

João Saraiva.  É secretário-per-

manente (SP) do distrito. Mas 

porque desde a sua invasão final 

pelos insurgentes, Mocímboa 

não tem administrador, Saraiva, 

que regressou à vila em Outubro 

de 2021, conforme o SAVANA 
anunciou, na altura, hoje acu-

mula o cargo de SP com o de 

substituto de administrador. Foi 

um dos seis administradores/se-

cretários permanentes que, pe-

rante o corpo diplomático e sec-

tor privado, apresentaram, esta 

semana, em Maputo, os desafios 

para a reconstrução pós-conflito 

nos distritos severamente afec-

tados pela insurgência, numa 

mesa-redonda organizada pela 

Fundação MASC (Mecanismo 

de Apoio à Sociedade Civil). À 

margem do encontro, à porta-fe-

chada, João Saraiva, um homem 

com fortes convicções, abriu, ao 

SAVANA, o livro sobre a guerra 

na Mocímboa da Praia, o berço 

da insurgência. Na primeira pes-

soa, dá uma fotografia aterrado-

ra sobre a situação no distrito. 

Diz que os ataques foram tão se-

veros que, mesmo após a sua re-

cuperação, Mocímboa da Praia 

está parado no tempo.   Siga 

a primeira entrevista sobre os 

ataques da Mocímboa da Praia, 

dada por um dirigente que vive o 

dia-a-dia da guerra.

Além de ser o local do primeiro 

tiro desta guerra, Mocímboa foi 

um dos distritos mais afectados 

pelos ataques jihadistas. Pode 

contar como tudo começou?

É complexo porque ninguém sa-

bia o que estava a acontecer ou a 

ser planejado. Mas os [primeiros] 

sinais que apareceram foram de 

subversão. Começaram a influen-

ciar a população a desacreditar 

as acções do governo e da Segu-

rança. E dai começou a se notar 

o desrespeito aos princípios legais 

de funcionamento da máquina 

administrativa. Começou-se a 

notar circulação de motoqueiros 

fora da hora e sem respeitar os 

procedimentos normais. Também 

notou-se, de forma acentuada, um 

confronto às Forças de Segurança 

em particular a Polícia, ao ponto 

de se insinuar que a Polícia estava 

a ser violenta, ou seja, começar-se 

a fabricar factos que não existiam.

De que espaço temporal se está 

a referir?

Anos 2016 a 2017. Até ao ponto 

de começar aquela confusão toda. 

Criou-se desrespeito e, quando 

existissem sinais de confusão e a 

Polícia tivesse que intervir para 

manter a ordem, era invertido 

como se fosse agressão. Aquilo 

foi acontecendo de forma cíclica e 

chegou um tempo em que come-

çamos a perceber que alguma coi-

sa não estava bem. Depois foi ha-

vendo, também, ofertórios. Havia 

muito dinheiro a circular. Apare-

cerem instituições não governa-

mentais a fazerem investimentos 

a nível dos distritos, sem que se 

apresentassem às instituições. 

Quem exactamente oferecia di-

nheiro?

São esses indivíduos sem rosto. 

A gente não conhecia muito bem 

quem são, mas notava-se isso. A 

pessoa chegava na comunidade 

e fazia-se de alguém de boa-fé, 

então, ia instrumentalizando a 

população. Depois foi-se notan-

do, também, de uma forma acen-

tuada, a construção de mesquitas, 

sem regras, sem consultar a comu-

nidade naquela zona, se a priori-

dade era ter mais 20 ou 10, mes-

quitas ou incrementar iniciativas 

da juventude. E a isso também 

foi dando espaço o facto de existir 

um grupo muito grande de jovens 

que precisavam de oportunidades. 

Então, na inocência, eles foram 

acatando aquele grupo, sendo in-

fluenciados negativamente. Tudo 

isso despertou a atenção de que 

alguma coisa não estava bem, 

que alguma coisa estava a acon-

tecer porque não era possível que 

a população fosse tão agressiva, 

porque isso não faz parte da nossa 

característica. Um dos valores da 

população moçambicana é que é 

unida.

E, como governo, como é que 

reagiram a isso?

Fomos mobilizando a popula-

ção e passando a mensagem de 

que qualquer comunidade, a ní-

vel do mundo, vive organizado e 

respeitando a lei. Ninguém em 

nenhum momento está acima da 

lei. Por isso, não se pode aceitar 

que alguém esteja a desrespeitar 

os princípios normativos de uma 

sociedade. E isso foi acontecendo 

até o dia 5 de Outubro de 2017, 

quando houve o ataque simul-

tâneo ao Comando Distrital, o 

Quartel da Força de Guarda-

Fronteiras e o Posto de Controlo 

de N’nango, que é Oasse.

Mas o ano de viragem foi 2018.

Em 2018 começaram já a atacar 

nas aldeias de Quelimane, locali-

dade Marere, Mbau, e isso foi de 

forma recorrente, obrigando a po-

pulação a se deslocar para a vila-

sede. Até que, no dia 23 de Março 

de 2020, com artilharias pesadas, 

destruíram quase todas as infra

-estruturas públicas, o que acabou 

mexendo com a segurança do dis-

trito, as residências oficiais. Eles 

já tinham conseguido penetrar ao 

nível dos Postos Administrativos 

e aldeias porque, como sem rosto, 

se misturavam com a população. 

As Forças de [Defesa e] Seguran-

ça faziam esforço, mas não conse-

guiam notar quem é, porque eles 

[os atacantes] se misturavam na 

população.

Diz sempre “eles, eles”. Quem 

são esses “eles”?

Os terroristas.

Na base das vossas informações 

privilegiadas, quem são eles? É 

possível traçar um perfil?

É complicado definir porque é 

preciso se estudar. É preciso que 

haja pesquisa.

Moçambicanos? Estrangeiros?

É complexo. Quando se trata 

desse tipo de confusão, segundo 

aquilo que temos estado a assis-

tir em outros países, os grupos 

são mistos. Às vezes podem usar 

uma língua, só para camuflar, para 

se pensar que são do país X ou Y. 

Então, precisa-se de fazer estudos, 

porque é tudo complexo, até pela 

maneira deles de actuação: mis-

turam-se com a população, o que, 

em algum momento, enfraquece a 

segurança.

Quando diz se misturam com a 

população, quererá dizer que o 

inimigo teve colaboração da co-

munidade?

Não. A população sempre colabo-

rou e ajudou o Estado, a todos ní-

veis. A população se sentiu traída. 

As pessoas foram-se envolvendo 

na comunidade, como se fossem 

filhos da casa, sem se saber, na ver-

dade, qual era a sua agenda. Co-

meçou-se a notar, nas zonas cos-

teiras, onde eles apareciam como 

indivíduos fanáticos da religião, 

mas a população foi denunciando 

que há pessoas que estão a rezar 

com sapatos, catanas, que entram 

nas mesquitas de chinelos, o que 

não é normal. Então, a população 

sempre foi activa na vigilância. A 

informação ia chegando, a todos 

os níveis, mas, como se tratava de 

pessoas que estavam dentro de 

uma comunidade, era preciso que 

se estudasse também formas de se 

poder intervir.

Assalto à Mocímboa: “foi 
triste”
O SP já ia enumerando os ata-

ques desde 5 de Outubro de 

2017. Mas um dos maiores e que 

ganhou maior repercussão foi 

aquele de Agosto de 2020, que 

terminou com a ocupação da vila 

pelo inimigo. Tem a memória 

desse ataque?

Foi uma tristeza ver crianças e 

idosos desesperados, a caminha-

rem longas distâncias, sem sa-

ber onde vão, à procura de sítio 

mais seguro possível. Foi triste 

ver história de uma família apa-

gada. História de uma sociedade 

totalmente barrada, sem saber as 

motivações daquelas pessoas. Em 

2017-2020, existiam crianças em 

idade escolar, que deviam come-

çar a estudar naqueles anos. O 

que aconteceu com aquelas crian-

ças? Estamos a dizer que uma 

criança que, naquela altura, tinha 

simplesmente 6 ou 7 anos, parou 

no tempo mais de 2 anos. Como 

fica o seu futuro? Então, é triste. 

As pessoas fazem essas coisas e 

não olham para essas variáveis to-

das, mas nós encaramos isso com 

muita tristeza.

Está a falar de vidas de crianças 

que pararam, mas, a rigor, é todo 

um distrito que ficou parado.

É verdade, porque é muita coisa 

que saiu prejudicada severamente. 

Eu estou a falar de modo particu-

lar de Mocímboa da Praia, onde 

os danos foram maiores. Além 

de muitos compatriotas que per-

derem a vida na inocência, é o 

desenvolvimento de um territó-

rio onde o governo tanto fazia, 

dia após dia, para incrementar o 

desenvolvimento e, do nada, as 

pessoas pararam com aquilo. En-

tão, não resta dúvidas de que isso 

criou danos, individuais e colec-

tivos. O distrito parou. Parou no 

tempo. Agora temos de começar 

do zero, o que não é fácil. Não 

é fácil um sítio onde tens as in-

fra-estruturas públicas todas elas 

totalmente destruídas. Tem de 

se reerguer de novo um hospital, 

uma escola. E depois tens de ten-

tar puxar o historial e reabilitar o 

social. É preciso trazer a seguran-

ça individual, as pessoas acredita-

rem que aquele assunto já passou, 

que agora temos de erguer a ca-

beça para frente e lutarmos para 

a reconstrução. É muita coisa em 

simultâneo e é muita coisa que 

se estragou. Podemos conseguir 

recuperar algumas coisas, mas 

podemos não conseguir recuperar 

outras.  Estou a falar do historial 

individual e colectivo. Estamos a 

falar de um património que foi 

destruído por alguém que talvez 

um dia nos explique as razões. 

Está a dizer que nada é como 

dantes, em Mocímboa.

É verdade. Mocímboa é um dis-

trito com muito potencial e já 

estava a prosperar e num nível 

muito alto em termos de inves-

timentos, mesmo em termos de 

projecção. Um distrito que tem 

porto, aeroporto e conexão 

com mais de quatro distritos, 

“Foi uma tristeza ver crianças e idosos desesperados, a caminharem longas distâncias, sem saber onde vão, à procura de 
sítio mais seguro possível”, João Saraiva
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Resumo do Destaque Rural N° 159

“TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL” DE ENXADA 
NA MÃO 

Yara Nova e João Mosca

21 de Março de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/
omrweb/publicacoes/dr-159/

RESUMO:

O presente texto é parte dos resultados da pesquisa sobre 
transformação estrutural da economia e da agricultura 
em curso no Observatório do Meio Rural, durante o ano 
de 2022. É analisada a evolução do uso dos principais 

é atribuída e comprovadamente demonstrada, sobre a 
produtividade agrária. Para tal, foram selecionados os 
seguintes indicadores: (1) utilização de agroquímicos e 
sementes melhoradas; (2) extensão; (3) maquinaria agrária 

O estudo revela a persistente pouca utilização desses 

em parte, os baixos níveis de produtividade na maioria das 
culturas e na agricultura moçambicana no seu conjunto. Os 
métodos “tradicionais” utilizados nas diversas operações 
culturais permanecem constantes ao longo de décadas.

Resumo do Destaque Rural N° 160

PRODUÇÃO BOVINA EM MOÇAMBIQUE: 

COMPULSANDO SOBRE A PRODUÇÃO DA CAMPANHA 
2020-2021 

E PERSPECTIVAS FUTURAS

Nelson Capaina

21 de Março de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/
omrweb/publicacoes/dr-160/

RESUMO:

A pecuária é uma das actividades com importância 
socioeconómica para as famílias rurais africanas, tendo 
as funções de renda, alimentação, reserva de valor, 
trabalho, prestígio e poder social. Este texto pretende 
contribuir para os debates em torno da presente 
produção pecuária em Moçambique e perspectivas para 
o período 2022–2031, apresentadas pelo governo. 
A principal conclusão é que, para que as metas previstas 
até 2031 sejam alcançáveis, são necessárias importantes 
mudanças nos indicadores do subsector pecuário. Esta 
conclusão é reforçada pela constatação de que prevalecem, 

das instituições públicas o que afecta, grandemente, os 
pequenos produtores.

Continua na pág. 4

não é brincadeira. O Porto e o 

Aeroporto de Mocímboa da Praia 

ajudam para se chegar a Nanga-

de, Muidumbe, Palma e mesmo 

Macomia e Meluco. Além do po-

tencial marítimo, Mocímboa tem 

matas aráveis por explorar, tem 

potencial na agricultura. Sempre 

produziu arroz, mandioca e muita 

coisa.

Mas tanto o Porto, como o Aeró-

dromo, ficaram destruídos.

Ficaram vandalizados, mas agora 

são infra-estruturas que se pode 

usar. Têm condições aceitáveis 

para facilitar o trabalho. É verdade 

que precisam de uma intervenção. 

O Aeroporto estava severamente 

danificado, quase todo o Posto de 

Controlo, mas já se fez ali alguns 

retoques e o facto de termos a 

energia e água, acabou facilitando 

muito para essas infra-estruturas.

Que outras infra-estruturas crí-

ticas neste momento?

O Hospital. O Hospital precisa 

mesmo de uma intervenção ur-

gente. Nós estamos lá a trabalhar, 

mas não são condições aceitáveis. 

Se tivermos lá uma intervenção 

no Hospital, mesmo que seja o 

Hospital Rural, isso vai trazer um 

equilíbrio muito grande. Nós ago-

ra estamos a ter uma pressão da 

população, que deve ser acompa-

nhada por esses serviços. 

E a educação?

Temos algumas escolas danifi-

cadas e outras não danificadas 

severamente. Não deixa de ser 

preocupante, mas, nesta altura 

gritante, o Hospital está em pés-

simas condições, que algumas 

escolas. Agora nós abrimos o ano 

lectivo escolar. Estamos a reapro-

veitar algumas infra-estruturas, 

mas o mesmo não conseguimos 

fazer com o Hospital. Em Dia-

ka, temos o edifício do Hospital 

Rural, que estamos a reaproveitar 

um repartimento porque tudo 

foi destruído. Mas por causa da 

sensibilidade dessa área, não são 

condições aceitáveis para a gente 

continuar por muito tempo. Mas 

porque temos de iniciar de al-

gum sítio, estamos ali, temos uma 

equipa que trabalha de forma mó-

vel, vai assistindo as pessoas em 

outras aldeias e temos um espaço 

onde estamos a funcionar de uma 

forma física. Mas precisa de uma 

intervenção rápida. 

O Hospital da vila-sede?

Está totalmente destruído.

Então, ainda não há condições 

para a prestação serviços de saú-

de na vila-sede?

Só a parte administrativa. Aliás, 

toda a máquina administrativa do 

distrito está a funcionar no dis-

trito. Todos os serviços distritais 

estão a funcionar.

Mas em que condições estão a 

funcionar se o distrito está pra-

ticamente em ruínas?

É verdade, mas nós tínhamos que 

nos reinventar. Precisávamos de 

fazer esses esforços de nos rein-

ventar porque não tínhamos como 

começar a falar de reconstrução 

sem que a gente esteja aí. Então, 

tínhamos de criar mínimas con-

dições de estarmos ali a funcio-

nar. Nós fomos ao distrito desde 

os finais do mês de Outubro do 

ano passado. As pessoas diziam 

que não, estava a arriscar demais, 

porque ainda não era seguro. Mas 

eu fui me perguntando: se ainda 

não está seguro, quando é que 

vai estar seguro? Mas, graças ao 

trabalho das Forças de [Defesa] 

e Segurança, em tempo recorde 

eles conseguiram nos comunicar 

que havia condições para pormos 

a máquina a trabalhar e nós não 

medimos a hora, fomos logo a 

correr. Fomos criando condições, 

agora temos até tendas - o próprio 

Ministério da Administração Es-

tatal e Função Pública alocou ten-

das para o funcionamento e aloja-

mento dos funcionários e estamos 

lá a trabalhar. Estamos a trabalhar 

nas tendas, mas também estamos 

a reaproveitar algumas infra-es-

truturas, onde há espaço para 

sentar e trabalhar. Se chove e não 

molha, se faz sol e o sol não chega, 

nós estamos ali a trabalhar. É ver-

dade que é complexo porque há 

necessidade, ainda, de se fazer um 

trabalho ao nível do terreno. Mas 

não há de aparecer outra pessoa a 

fazer, sem que a gente esteja no 

terreno. É isso que nos motivou a 

ir ao terreno e nos motiva que é 

possível voltarmos à vida normal, 

a estabilidade e reconstruirmos 

junto com a população.

Zonas dilaceradas? “É todo 
o distrito”
Além da vila-sede distrital, que 

outras áreas de Mocímboa da 

Praia foram severamente afecta-

das pelos ataques?

É todo o distrito, salvo algumas 

aldeias do Posto Administrativo 

de Diaka, como é o caso de Nani-

li, Panjele e Mitope. 

Mas essas aldeias estão a meio 

caminho de Mueda.

Sim. Mas não é que as pessoas 

não tenham fugido, só que saiam 

para as machambas, controlavam 

o movimento e depois voltavam, 

diferentemente de outras aldeias 

em que as pessoas não voltaram 

mais. É por essa razão que abri-

mos o ano escolar e activamos 

os serviços básicos de saúde, em 

Diaka, porque sempre tivemos lá 

pessoas. 

O Posto Administrativo de 

Mbau foi um dos redutos dos 

insurgentes. Como é que está 

hoje?

O Posto Administrativo de Mbau 

está danificado. É verdade que, 

nesta senda de reaproveitar os es-

paços, há uma parte que é possível 

usar. Mas é preciso, por exemplo, 

reabilitar todo o sistema de água. 

Toda a rede de energia foi, seve-

ramente, danificada. O próprio 

PT [Posto de Transformação] foi 

totalmente danificado. Mas o go-

verno central não mediu esforços 

para criar as mínimas condições e, 

agora, já há corrente e essas são as 

coisas que nos encorajam porque, 

olhando para a situação, ninguém 

estava preparado para o efeito, 

mas o governo consegue resolver 

as coisas pontualmente.

Oasse também foi um posto 

avançado da insurgência. Qual é 

a fotografia de Oasse?

Logo que chegas a Oasse, vês to-

das aquelas infra-estruturas dani-

ficadas, ali, em frente mesmo, no 

cruzamento. Então, é necessário 

haver intervenção. Oasse é uma 

localidade do Posto Administra-

tivo de Diaka. Em Oasse circula 

muita moeda. Oasse tem um mer-

cado informal, onde as pessoas 

expõem tudo o que é produto da 

zona. É um sítio estratégico, por 

isso, estamos a propor, em função 

do esforço que se está a fazer en-

tre o governo provincial e central 

junto de parceiros, a criação de 

condições para a instalação de 

scanner e báscula. 

Por quê scanner e báscula em 

Oasse?

O governo do distrito pensa as-

sim porque, além de Oasse dar 

acesso a outros distritos, o scanner 
vai ajudar, de alguma forma, na 

circulação de bens e serviços. Se 

passa um camião, por mais que es-

teja coberto, a gente vai conseguir 

perceber o que esse carro leva. 

Então, é uma medida de segu-

rança?

Aprendemos muito com essa si-

tuação. Nos obriga a sonharmos 

um pouco mais e pensarmos sem-

pre em desafios mais complexos. 

É verdade que a báscula e o scan-
ner irão incrementar a economia 

do distrito e até da província, mas 

irão ajudar muito na componente 

de segurança. 

Além da báscula e do scanner, 

que outras medidas em curso ou 

a serem pensadas para apertar as 

medidas de segurança, de modo 

que esta história não se repita?
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Há muitas medidas em curso. 

Uma das medidas na qual iremos 

investir muito é a vigilância. Se 

recuássemos, agora, acreditem que 

há certas coisas que a população 

não iria mais aceitar. Pelo nível 

da pressão que sofreram, acredito 

que não irão deixar que alguém 

venha com mentiras e influenciar 

uma e outra coisa sem que façam 

uma avaliação com muita cautela.

Como disse, a violência foi tanta 

que, hoje, Mocímboa parou no 

tempo. O Estado terá falhado 

em algum sítio ou que o inimigo 

veio na sua máxima força?

Falhar, penso que não, porque é 

difícil preveres alguém que está 

atrás das tuas costas e controla 

cada passo que dás. Se soubésse-

mos que existia alguém com in-

tenções ou um grupo de pessoas 

com intenções, tenho a máxima 

certeza de que o governo, com a 

sua máquina, não ia deixar isso 

acontecer.

Mas há a crítica de que falhamos 

ao ponto de serem os ruandeses 

a recuperarem as áreas tomadas 

pelos insurgentes. Qual é a vossa 

leitura como quem está no terre-

no?

As vezes há pessoas que criam 

polémica, mesmo sem necessida-

de e são essas falácias que nos dis-

traem. Estar num sítio a insinuar 

informações é uma coisa e viver 

no terreno é outra. O que está a 

acontecer, um pouco por todos 

os distritos da província de Cabo 

Delgado, é um trabalho conjunto. 

Esse trabalho conjunto, que está 

a culminar com estes resultados 

que todos nós estamos a ver hoje, 

não é trabalho de uma pessoa só, 

como se pode imaginar, bastando 

olhar para a complexidade das 

coisas. As pessoas devem perceber 

que não existe uma coisa que se 

faz de forma individual. As nos-

sas Forças de Defesa e Segurança 

trabalham muito para este país e 

eu penso que as pessoas deviam 

ter um pouco de calma quando 

procuram insinuar coisas que, na 

prática, não estão a acontecer. É 

verdade que as tropas estrangei-

ras vieram nos ajudar bastante, 

mas quem conhece o caminho é 

o dono da casa. Se as Forças de 

Defesa e Segurança não estives-

sem a desempenhar o seu papel, 

acredito que qualquer um podia 

ter dificuldades de trabalhar e 

quem tem de mostrar, dentro da 

sua casa, onde pode tirar água, 

onde é o quarto, onde é a casa de 

banho, é o dono da casa, e a nos-

sa força fez isso e está a fazer e 

o resultado é este: nós estamos a 

voltar para o terreno, já estamos 

lá. Mas isso foi um trabalho con-

junto: as Forças de Segurança de 

Moçambique, do Ruanda e da 

SADC. É um trabalho conjunto e 

acredito que, no terreno, cada um 

tem a sua responsabilidade e, no 

fim do dia, eles sentam, analisam 

e planificam juntos. 

E a força local?

É indispensável. A colaboração a 

que nos referíamos, quando falá-

vamos do papel da comunidade, 

é exactamente graças a essa orga-

nização, de tal forma que a força 

local se sente responsável de dar 

o seu contributo. E eles estão a 

ajudar bastante. E o que acontece, 

no terreno, é que, no fim do dia, 

todas as forças planificam juntas. 

Não há nenhuma força que tra-

balha separada da outra. Todas as 

forças estão a trabalhar e contri-

buir bastante para trazer a paz e 

tranquilidade públicas.

Regresso da população? 
“Apenas em Diaka”
Para quando o regresso da popu-

lação para Mocímboa?

A população já está a voltar. Nós 

já estamos a falar de mais de 4 mil 

pessoas.

Mas isso é só Diaka.

Sim.

E nas outras partes do distrito?

O único sítio onde agora está a 

entrar população é Diaka.

Quer dizer que a vila-sede ainda 

não está em condições para rece-

ceber a população?

A vila-sede ainda. A diferen-

ça entre o Posto Administrativo 

de Diaka e a vila-sede é que, no 

Posto Administrativo de Diaka, já 

temos criadas as mínimas condi-

ções. Agora estamos a desenhar o 

protótipo para as pessoas começa-

rem a entrar na vila. Isso porque 

fomos aprendendo com algumas 

realidades: isso de receber a po-

pulação e depois ficar à espera 

dos kits dos primeiros socorros, é 

muito complicado. As pessoas já 

estão lesadas o suficiente. Então, o 

que percebemos, de forma estra-

tégica é, numa fase piloto, as pes-

soas ficarem em Diaka, enquan-

to criamos as condições básicas. 

Quando as pessoas voltam para as 

suas casas, vão com outro tipo de 

paradigma. Eles vão para iniciar a 

vida, não chegar lá e depois espe-

rarem, o que acaba criando outros 

problemas.

Mas, SP, quatro mil habitantes, 

para um distrito que antes dos 

ataques tinha 127.705 habitan-

tes, é muito pouco.

Este número de quatro mil é va-

riável, porque as pessoas estão a 

regressar todos os dias. Nós pode-

mos fazer levantamento hoje, mas 

amanhã encontrarmos um núme-

ro ainda maior. 

Mocímboa da Praia é, hoje, um 

distrito seguro?

É, sim. Mocímboa da Praia é um 

distrito seguro. Seguro, calmo e 

com condições aceitáveis para 

as pessoas lá viverem. Eu saí de 

Mocímboa para aqui [Maputo]. 

Vou sair daqui para Mocímboa da 

Praia. Se lá não existisse seguran-

ça, não estaria lá.

Tem residência fixa em Mocím-

boa?

Eu tenho residência lá. Vivo lá. 

Residência porque requalificamos 

um compartimento. Vê-se que 

aquelas paredes foram atingidas, 

mas é o único sítio onde dá para 

a gente estar a trabalhar para dar 

resposta a essas necessidades.

Como se trabalha onde falta 

tudo?

É um desafio, mas vale a pena 

fazermos parte desta história. 

Quanto tempo será necessário para reconstruir Mocím-
boa da Praia?
É complexo porque nós podemos querer ter tudo ama-

nhã, mas não termos condições para isso. O que de-

termina o tempo é o investimento. A vontade que o governo 

provincial e central têm, e essa velocidade que estão a levar junto 

dos parceiros, penso que é isso que vai acelerar a reconstrução.

Das vossas contas, quanto é que é necessário para recuperar 

Mocímboa?

Nós já temos o Plano de Reconstrução, por posto administrati-

vo, localidade e mesmo para a vila-sede, com todos os orçamen-

tos, desde infra-estruturas a serem reabilitadas, a serem recons-

truídas, mobiliário, investimento na área portuária, entre outras 

necessidades. Só para dar um exemplo, para a reconstrução de 

infra-estruturas do governo distrital, estamos a falar de mais 354 

milhões, ou seja, a secretaria distrital, a casa do administrador, a 

casa principal, casa hóspede 1, hóspede 2 e mobiliário. 

É mesmo recomeçar do zero….

Tudo isso está destruído. 

Neste momento de reconstrução, qual é a principal mensa-

gem do governo do distrito de Mocímboa da Praia? 

A mensagem central para os investidores é de acreditarem e 

aceitarem que Mocímboa da Praia de ontem não é Mocímboa 

da Praia de hoje. Mocímboa da Praia agora está limpo, tem es-

paço para investimentos e temos de acreditar que o trabalho que 

foi feito pelas nossas forças é um trabalho que todos nós preci-

samos de saudar.

A população precisa de manter a confiança que sempre teve com 

o governo. O governo não tem horas para fazer tudo para que a 

população regresse às suas zonas de origem com segurança e rei-

nicie as suas vidas normalmente. É verdade que isso é complexo 

porque é preciso que cada um faça um pouco de esforços de 

forma que venha incrementar esse esforço do governo. De que 

forma? A vigilância é uma das coisas que a população precisa de 

colaborar, como vinha colaborando. É preciso estar vigilante e 

saber quem vem na zona, qual a finalidade, porquê está ali e essa 

informação transmite, a nós também, o suporte e a população 

agora quer reiniciar a sua vida.

“Acreditem na 
Mocímboa da Praia”

Nós nos sentimos honrados por 

sermos escolhidos nesta altura 

para fazermos parte dessa histó-

ria porque quando isto voltar ao 

normal, há muita gente que vai 

perceber isso como tabu. 

Como disse, desde o ataque de 

Agosto de 2020, só retornaram a 

Mocímboa em Outubro do ano 

passado. Durante esse período 

todo, de onde e como era “gover-

nada” Mocímboa da Praia?

O distrito estava deslocado para o 

distrito de Pemba, que é a cidade 

onde fomos acolhidos. Fomos da-

dos alguns compartimentos para 

irmos prosseguindo com as nos-

sas actividades administrativas.

Por falar de questões de segu-

rança, já está aberta a circula-

ção em Mocímboa, ligando, por 

exemplo, Pemba e Palma?

A princípio já está aberta. Eu vi 

o documento que falava de aber-

tura, mas encontrou-me aqui, em 

Maputo, por isso não tenho mui-

tos elementos.

Mas o documento fala de circu-

lação sob escoltas.

A questão de escolta não pode ser 

vista como algo que transmite in-

segurança. É preciso dar confor-

to. Imagine o investidor que quer 

investir em Mocímboa da Praia, é 

preciso ele não ter nenhum am-

biente de suspeita. Então, a es-

colta está para isso, para assegurar 

que qualquer cidadão circule em 

segurança. Que vá ao seu destino 

em segurança e regresse em segu-

João Saraiva, ao centro, na cerimónia que marcou o seu regresso a Mocímboa em 2021
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Organizações da sociedade 
civil, agricultores e mem-
bros das comunidades con-
tinuam insatisfeitos com o 

processo de auscultação pública da 

revisão da Política Nacional de Ter-

ras, iniciada a 16 de Julho de 2020. 

Aquelas entidades lamentam que 

em várias áreas do país seja desco-

nhecida a existência do processo de 

auscultação em curso. 

Noutras zonas, acusam, a operação 

não está devidamente esclarecida, 

havendo ainda casos em que as con-

tribuições, feitas através de inquéri-
tos, não foram recolhidas.  
Referem que a forma como foi e 
está a ser conduzida a auscultação 
conduz à compreensão de que já se 
tem um documento elaborado, que 
não foi construído tendo em conta 
as sensibilidades e contribuições dos 
moçambicanos.  
Os queixosos receiam que o processo 
culmine com uma legislação apenas 
favorável aos investimentos externos, 
ignorando a salvaguarda dos direitos 
de apropriação de terra dos moçam-
bicanos.  
Entendem que estes e outros di-
reitos só poderão ser conservados, 
se forem colhidas as contribuições 
e comentários de todos os interve-
nientes, sobretudo, de grupos como 
mulheres, jovens e agricultores, que 
fazem parte da maioria e que têm na 
agricultura a sua fonte de renda.  
Exigem a suspensão da canalização 
do documento ao Conselho de Mi-
nistros. 
A Associação Moçambicana de 
Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel (AMDER) junto da Organiza-
ção das Mulheres, Jovens e Líderes, 
duas das agremiações que lideram 
a contestação, prometem recorrer a 
instâncias judiciais e a manifestações 
públicas, caso não sejam atendidas as 
suas preocupações.  
Por outro lado,  a Comissão de aus-
cultação de Revisão da Política Na-
cional de Terras (CRPNT) rejeita as 
acusações e defende que a ausculta-
ção está a ser inclusiva e não previa 
ouvir todas as pessoas, mas comuni-
dades com características específicas.  

A CRPNT diz estar atenta às crí-

ticas, porque estão a contribuir para 

que a legislação salvaguarde as preo-

cupações de todos.  

 
“Não tivemos 
conhecimento” 
 Rebeca Gomes, residente no distri-

to de Namaacha, província de Ma-

puto e membro do Fórum de Mu-

lheres Rurais, afirma que nem sequer 

teve conhecimento da existência da 

auscultação em curso.  

Argumenta que veio a saber, recen-

temente, que o procedimento era 

feito com base em inquéritos, no 

entanto, garante que “nem sabia que 

existiam essas fichas em Namaacha”.  

Em todo o país, não há registo de 

alguém do fórum que tenha dito que 

preencheu essa tal ficha, assegurou.  

Estas ocorrências a levam a afirmar 

que a auscultação não está a ser 

inclusiva e participativa, principal-

mente, no tocante às contribuições 

dos agricultores e das mulheres.  

Jamilo Jecane, residente no distrito 

de Moma, província de Nampula, 

até teve a oportunidade de preen-

cher os inquéritos, mas queixa-se 

de “as fichas não foram recolhidas, 

porque o Ministério da Terra e Am-

biente não pagou aos inquiridores”.  

O agricultor assegura que esses são 

os casos de grande parte dos distri-

tos de Nampula como: Moma, An-

goche ou Liúpo.  

Mas não foi apenas esta limitação 

que constatou. Refere que as per-

guntas apresentadas já incapacita-

vam os inquiridos, uma vez que, pri-

meiro, não haviam sido antecedidas 

por uma preparação ou formação 

sobre a matéria e, segundo, porque 

as perguntas eram fechadas e com-

plexas para comunidades com baixo 

nível de escolaridade. 

Por outro lado, Samine Mahambi, 

que reside actualmente no campo de 

deslocados de Corane, na província 

de Nampula, começa por explicar 

que não tem conhecimento dos seus 

direitos sobre o acesso à terra. De-

clarou que mesmo em Mocímboa 

da Praia, província de Cabo Delga-

do, sua terra natal, de onde fugiu da 

guerra, chegou a viver o desgosto de 

ver uma machamba a ser-lhe retira-

da, dez anos depois, pela edilidade, 

com o argumento de que deveria dar 

lugar a obras de residências de “pes-

soas com dinheiro”.

“Não reclamei nada”, recorda, com 

ar resignado.  

Diz ter tido conhecimento, nos 

últimos dias, de que pode par-

ticipar na revisão da política.  

Gostaria que toda a legislação tives-

se em conta a sua condição e sensi-

bilidade.  

Manifestou vontade de um dia re-

gressar à Mocímboa da Praia e voltar 

à machamba, “com DUAT”, ressalva.  

Em Mocímboa cultivava milho, ger-

gelim, mandioca e feijão.  

 
Sociedade civil indignada 
No entender das diversas organi-

zações da sociedade civil que estão 

indignadas com o procedimento da 

auscultação, deve ser feito um novo 

calendário de consulta, que assegure 

a participação de todos.  

As organizações referem que, ini-

cialmente, se estabeleceu o mês de 

Março, como último, e, depois das 

reivindicações, foi alargado por mais 

um mês, até Abril. Ainda assim, as 

agremiações entendem que o perío-

do é escasso.  

Abel Sainda, representante da AM-

DER, refere que se nota uma des-

continuidade no conteúdo do texto 

em comparação com a anterior po-

lítica.  

Explica que as fragilidades se nota-

ram, fundamentalmente, porque o 

processo foi materializado “por pes-

soas que desconhecem esta matéria. 

Houve a exclusão dos segmentos 

sociais por conta da pandemia e dos 

conflitos no norte do país”.  

“O ´draft` foi feito para proteger os 

investimentos externos, mas a terra 

não pode ser usada apenas para esse 

fim. Existe a salvaguarda humana 

que deve ser acautelada”, ressalvou.  

Entende que os objectivos que se 

pretendiam atingir na auscultação 

não foram respeitados.  

Sem ouvir as sensibilidades de todos 

os segmentos, “como vamos salva-

guardar a terra para as futuras gera-

ções?”, questiona Sainda.  

Lamenta ainda que se tenha usado 

uma linguagem técnica e que não 

permite que se perceba o real alcan-

ce da revisão da Política Nacional de 

Terras.  

Nzira de Deus, do Fórum Mulher, 

entende que essas constatações só 

conduzem à conclusão de que a revi-

são visa “enriquecer os ricos e empo-

brecer mais os necessitados”.  

Diz não entender a “pressa na con-

clusão do processo de auscultação 

quando o mesmo ainda não atingiu 

todos os segmentos”.  

Por outro lado, Quitéria Guirenga-

ne, presidente das Mulheres Jovens 

e Líderes, notou que Moçambique 

colocou a agricultura como base de 

desenvolvimento e não os recursos 

minerais, como se pretende fazer 

entender.  

Criticou a realização da ausculta-

ção, havendo já um ante-projecto do 

documento que o governo quer ver 

aprovado.  

Garantiu que a sociedade civil conti-

nua a interagir com o Ministério da 

Terra e Ambiente para que se realize 

uma auscultação inclusiva.  

Referiu que se não houver sucesso 

nessas acções, os queixosos vão re-

correr a meios legais ou a manifes-

tações.  

 
A auscultação vai 

 
O coordenador da CARPNT, André 

Calengo, explicou ao SAVANA que 

o processo poderá terminar no final 

do ano, garantindo que, contraria-

mente às alegações da SC, a auscul-

tação foi representativa.  

Explicou que essa ponderação é a 

prova de que o documento que se 

pretende submeter ao CC não está 

encerrado e que está a ser moldado, 

atendendo às preocupações da SC e 

demais intervenientes.  

Ademais, assegurou, o governo reco-

mendou à comissão para manter um 

encontro, nesta segunda-feira, com 

as organizações que apontam defi-

ciências no processo de auscultação.  

Calengo garantiu ainda que, pelo 

menos uma organização da SC, em 

cada província, dirigiu a auscultação, 

como a “Liga dos Direitos Humanos 

na província de Tete e o FONGA na 

província de Gaza etc”.  

  Explicou que “é preciso recordar 

que antes da auscultação ter inicia-

do, já eram promovidos encontros 

com a sociedade civil e outros inter-

venientes” 

  “A Política Nacional de Terras já 

deveria ter sido aprovada e já deve-

ríamos ter a proposta de lei de terras 

elaborada e pronta para ser subme-

tida à Assembleia da República”, 

afirmou.  

Clarificou que não se prevê ouvir 

“todas as pessoas do país”.  

“Queríamos ouvir mais de 40 mil 

pessoas e 23 mil comunidades. Já 

ouvimos oito mil comunidades. Em 

Cabo Delgado, ouvimos oito distri-

tos”, ressalvou.  

Explicou que o objectivo era ouvir 

representantes das comunidades em 

função da distribuição geográfica, 

características das regiões habitadas 

e regiões com conflitos.  

A ministra da Terra e Ambiente, 

Ivete Maibaze, disse na abertura da 

Reunião Nacional de Terras, realiza-

da nesta quarta-feira, estar ciente de 

que as fases anteriores de auscultação 

pública decorreram num contexto 

atípico, onde as pessoas participaram 

com algumas restrições impostas 

pela pandemia de Covid-19, eventos 

climáticos e   conflitos armados na 

região norte e centro do país. 

Ivete Maibaze afirmou que o gover-

no decidiu criar um espaço de con-

sulta pública para os moçambicanos 

e alargar, por mais 30 dias, até Abril, 

o período de recolha de contribui-

ções. 

A CRPNT é o órgão que coordena, 

elabora e conduz o processo de con-

sultas sobre a revisão da Política Na-

cional de Terras e estratégia de im-

plementação, bem como o respectivo 

quadro regulador e institucional. 

De acordo com o portal criado por 

este órgão, foram realizadas, até 

quarta-feira, 23.385 entrevistas indi-

viduais, sendo 14.835 na zona rural 

e 8.550 na urbana, e 8.791 entrevis-

tas colectivas, 5.863 no meio rural e 

2.928 na zona urbana.   

A reforma visa responder aos desa-

fios da consolidação das estruturas 

da economia de mercado: aumento 

do número de habitantes, mudanças 

climáticas, necessidade de compen-

sação da biodiversidade, emergência 

dos mega-projectos e o acelerado 

crescimento da população urbana.  

A auscultação incluía ouvir famílias, 

comunidades, empresas, organiza-

ções cívicas e religiosas, academia 

entre outros.  

A auscultação pública é a terceira 

etapa da revisão do quadro legal de 

terra, após o lançamento do processo 

na nona sessão do Fórum de Con-

sultas sobre Terras, em Novembro de 

2017, seguido da criação de uma co-

missão técnica específica em 2018. 

Política Nacional de Terras  

Sociedade civil acusa governo de exclusão 
Por Elias Nhaca

“A Sociedade civil, agricultores e membros de comunidades dizem que a auscultação está a ignorar muitos segmentos da 
sociedade”.  

- Comissão desmente e diz que o processo está a ser inclusivo e participativo 

André Calengo – Coordenador da 
CRPNT 

Samine Mahambi, reside actualmente 
no campo de deslocados de Corane, 

na província de Nampula 
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O 
Presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa, visitou, na semana 
passada, Moçambique, a 

que chama “segunda pátria”, as-

sumindo que de cada vez que vem 

fica a gostar ainda mais deste país 

“enfeitiçante” que conhece desde a 

juventude, tendo prometido voltar 

em Agosto.

“Conheço o Chimoio há 53 anos, 

conheço Maputo vai para 54 anos, 

mas conheço Cabo Delgado, co-

nheço Niassa, conheço Tete, co-

nheço por aí adiante todo Moçam-

bique há mais de 50 anos. Quer 

dizer que estou muito velhinho, e 

comecei a conhecer muito cedo. 

E sinto, de cada vez que cá venho, 

que gosto mais de Moçambique 

do que da última vez”, declarou o 

Presidente português, falando em 

Maputo.

Numa intervenção de meia hora, 

perante cerca de 400 portugueses 

residentes na capital moçambica-

na, Marcelo Rebelo de Sousa des-

creveu Moçambique como “uma 

grande pátria irmã, fascinante, se-

dutora, enfeitiçante”, com a qual se 

deve assumir “um compromisso de 

aposta no futuro”.

“Eu mesmo duvido de vez em 

quando se não há quem se sinta, no 

segredo do seu coração, mais mo-

çambicano do que português. Eu 

não me zango, porque é a minha 

segunda pátria”, disse-lhes.

“Eu percebo, porque quem aqui 

chega, quem aqui vive, nunca mais 

deixa de ter raízes também em 

Moçambique, passa a ter duplas 

raízes para sempre”, acrescentou, 

exclamando: “viva Moçambique, 

viva Portugal”.

Regresso em Agosto
No fim de uma visita oficial de 

quatro dias, Marcelo Rebelo de 

Sousa prometeu voltar já em Agos-

to, para a reabertura, após restau-

ração, da catedral de Quelimane, 

capital provincial da Zambézia.

Nessa altura, admitiu “percorrer 

outros caminhos aqui em Moçam-

bique, quem sabe se ir com o Presi-

dente Nyusi a Cabo Delgado, mas 

certamente ter a oportunidade de 

passar por Maputo”.

Esta foi a sua terceira deslocação 

enquanto Presidente da Repúbli-

ca a Moçambique, que escolheu 

como destino da sua primeira vi-

sita de Estado, em Maio de 2016, 

circunscrita à capital e arredores, e 

onde regressou em Janeiro de 2020, 

para a posse de Nyusi após a sua 

reeleição, ocasião em que, além de 

Maputo, foi a Beira.

Marcelo Rebelo de Sousa, que tem 

73 anos, conheceu Moçambique 

entre os 19 e os 20, em temporadas 

de férias dos estudos na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lis-

boa, durante o mandato do seu pai, 

Baltazar Rebelo de Sousa, como 

governador-geral (1968-1970) da 

então província ultramarina, em 

plena guerra colonial.

Nesse período, nasceu a sua amiza-

de com o pintor e poeta Malanga-

tana, cujos quadros encheriam a sua 

casa em Cascais.

“Recordar como o conheci e como 

ficámos irmãos é recordar 1968 e o 

primeiro quadro, comprado com a 

minha mesada de estudante do 2.º 

ano da universidade. Mais os en-

contros em 1969 e 1970, em Lou-

renço Marques [actual Maputo] e 

em Matalana”, escreveu, quando 

soube da sua morte, em Janeiro de 

2011.

Duas décadas depois do 25 de 

Abril de 1974 e da independência 

de Moçambique em 1975, Marcelo 

Rebelo de Sousa visitou o país em 

funções políticas, como presidente 

do PSD, activo na defesa de uma 

política externa que desse primazia 

à relação com os países de língua 

portuguesa, em detrimento da Eu-

ropa.

Nessa altura, Outubro de 1996, 

cumpriam-se seis anos sobre a as-

sinatura do Acordo Geral de Paz 

entre o Governo e a Renamo e dois 

anos sobre as primeiras eleições li-

vres neste país africano. 

Marcelo Rebelo de Sousa quis “dar 

o abraço do PSD a Moçambique” e 

celebrar “o tempo de democracia”.

Em Maputo, foi recebido por Joa-

quim Chissano, à época Presidente 

da República, mas também se reu-

niu com Afonso Dhlakama – que 

liderou a Renamo até à sua morte, 

em 2018 – e anunciou “memoran-

dos de entendimento” para a coo-

peração do PSD com os dois parti-

dos moçambicanos.

Afastado da vida partidária, conti-

nuou a deslocar-se frequentemen-

te a Moçambique, sobretudo para 

conferências e acções de intercâm-

bio académico, na qualidade de 

professor universitário de Direito. 

Chegou a fazer emissões dos seus 

programas de comentário televisivo 

a partir de Maputo.

A última visita que fez antes de 

ser Presidente da República foi em 

Dezembro de 2015, quando era 

candidato presidencial, para parti-

cipar no primeiro Fórum Social e 

Económico de Moçambique.

“Quaisquer que sejam as funções 

que assumirei no futuro, está pre-

sente em Moçambique um trata-

mento privilegiado, um carinho es-

pecial e um entendimento natural 

que passa por muita gente moçam-

bicana, muita dela responsável, e 

pelo estreitamento de relações en-

tre países, instituições, economias, 

culturas e universidades”, afirmou. 

Desta vez em Maputo, e como lhe é 

típico, distribuiu sorrisos, beijinhos 

e as famosas selfies, mas também 

voltou a colocar Moçambique no 

centro das prioridades de Portugal 

na cooperação com África, agora 

com uma dimensão mais reforçada 

no domínio da defesa e segurança, 

por força da guerra que se vive em 

Cabo Delgado.

Marcelo Rebelo de Sousa manifes-

tou grandes expectativas em relação 

à próxima cimeira Moçambique

-Portugal, expressando o desejo de 

o encontro ser mais uma oportuni-

dade para o estreitamento das rela-

ções entre as duas nações.

Puxão de orelhas 
diplomático
Durante a visita a Moçambique, 

Marcelo Rebelo de Sousa abordou 

o conflito Rússia-Ucrânia. Acabou 

por fazer uma comparação entre a 

invasão russa da Ucrânia e o extre-

mismo violento em Cabo Delgado, 

Norte de Moçambique. “Dentro 

de cada Estado o poder político 

é soberano. Não há dois critérios 

para situações idênticas”, assinalou 

Marcelo no encontro com a comu-

nidade portuguesa em Maputo.

O pronunciamento de Marcelo, 

com referência a Cabo Delgado, 

foi visto em alguns círculos como 

“um puxão de orelhas diplomático 

a Moçambique”, que se absteve na 

votação da Assembleia Geral da 

ONU que condenou a invasão da 

Ucrânia, mas pede apoio interna-

cional para combater o extremismo 

violento no norte do país.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa já 

tinha deixado um outro recado no 

balanço que fez da visita, depois de 

ter estado na Katembe, onde uma 

unidade de treino portuguesa in-

tegrada na União Europeia (UE) 

treina militares moçambicanos na 

Companhia de Fuzileiros.

“A vitória sobre o terrorismo é sem-

pre uma vitória muito difícil por-

que não é só uma vitória militar”, 

assinalou o Chefe de Estado por-

tuguês. 

Marcelo em Moçambique

Devido à sua localização 

geográfica e exploração 

inadequada de recursos 

naturais, Moçambique 

sofre efeitos das mudanças climá-
ticas, principalmente ciclones, que 
destroem as culturas alimentares 
dos camponeses, especialmente 
das zonas centro e norte do país.
Os desastres naturais têm sido 
responsáveis pela desestruturação 
psicológica e económica na mu-
lher rural, que vive somente da 
agricultura. 
No país, a agricultura é a activida-
de económica de maior importân-
cia, porque garante a subsistência 
de 80% da população, maioritaria-
mente a camada feminina. 
A mulher nas zonas rurais é mui-
tas vezes responsável por cultivar a 
terra para alimentar a família.
Mas a constante ocorrência de ci-
clones e chuvas fortes é colocada 
numa situação em que não tem 
nada para dar aos filhos.
Essa situação de carência causa 
pressão emocional, provocada pela 
frustração de não poder cumprir o 
seu papel social, ao mesmo tempo 
que se torna mais pobre, pois fica 
sem produtos agrícolas para ven-
der. 

As famílias ficam mais vulneráveis 

à insegurança alimentar, êxodo ru-

ral e a recorrer aos centros de aco-

lhimento.

“Imagina uma mulher que acor-

dou cedo, foi à machamba e não 

conseguiu colher nada para dar aos 

filhos. Ela começa a “autoviolen-

tar-se”, porque se sente frustrada”, 

observou Rebeca Gomes, presi-

dente da Associação Moçambica-

na para a Promoção do Coopera-

tivismo Moderno.

Gomes defendeu a criação de re-

servatórios de água, durante a épo-

ca chuvosa, para uso agrícola.

Justina Wiriamo, representante da 

União Provincial de Camponeses 

de Nampula, disse que a destrui-

ção das machambas das mulheres 

pela recente passagem do ciclone 

Gombe foi enorme na província.

“Os rios destruíram várias culturas 

e actualmente decorre uma sensi-

bilização para se plantar mandio-

ca”, afirmou aquela activista. 

Fez um apelo ao Governo para 

o apoio às mulheres, pois foram 

bastante afectadas e precisam de 

ajuda.

Flaida Macheze, oficial de Género 

da União Nacional de Campo-

neses (UNAC), disse que toda a 

plantação de milho no posto ad-

ministrativo de Mapulanguene, 

distrito de Magude, foi destruída 

pelas intempéries, este ano. 

Macheze defendeu que são neces-

sárias políticas e acções que pos-

sam garantir e incentivar as mu-

lheres a continuar a produzir.

Para Alice Nicolau, presidente da 

União de Camponeses de Mapu-

languene, é preciso resgatar a se-

mente nativa, porque é resistente 

às mudanças climáticas. 

Por outro lado, criticou o fraco 

apoio do governo na área agrícola, 

o que faz com que a mulher jovem 

se interesse cada vez menos pela 

actividade, situação que torna o 

país cada vez mais dependente.

Letícia Meque, da SOCODEV, 

uma ONG canadiana que apoia a 

mulher rural no desenvolvimento 

de programas agrícolas resistentes 

a mudanças climáticas, reconhece 

a crise emocional e económica que 

as mudanças climáticas provocam 

na mulher e defende a necessidade 

capacitação em matérias aquisição 

de Direito de Uso e Aproveita-

mento de Terra (DUAT).

A mulher, prosseguiu, também 

deve filiar-se às cooperativas para 

poder escapar da insegurança ali-

mentar e conquistar a indepen-

dência financeira.

As  cooperativas  rurais são asso-

ciações autônomas, formadas com 

base no voluntariado, por produto-

res rurais e pequenos agricultores, 

visando o benefício mútuo de seus 

membros por meio da união de 

esforços para venda de produtos, 

compra de insumos e capacitação.

Por: Benedita Félix
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Para muitas alunas moçam-
bicanas, o professor não é 
mais uma figura protectora 
e paterna, como foi no pas-

sado. A personagem que devia ser 

um porto seguro na escola tornou-

-se num pesadelo. Abusando da sua 

posição legal de poder, recorrem à 

chantagem para obrigar as rapari-

gas a submeter-se a relações sexuais 

indesejadas. “Ou aceitar ir a cama 

comigo ou chumbas”, é o aviso 

mais comum de alguns.

Várias alunas narraram ao SAVA-
NA o pesadelo do assédio sexual 

protagonizado por professores.

Quando o seu professor da disci-

plina de História se disponibilizou 

a passar a dar boleia, Ester Rafael, 

na altura com 14 anos, a frequen-

tar a 9ª classe na Escola Secundá-

ria Santa Montanha, no distrito de 

Marracuene, se quer desconfiava 

que aquele seria o início de uma 

perseguição. 

O plano do professor era que a alu-

na mantivesse relações sexuais com 

ele.

Logo no primeiro dia em que acei-

tou a boleia com mais duas colegas, 

que depois ficaram pelo caminho, o 

professor revelou as suas intenções. 

Por ter negado, ameaçou chumbá-

-la.

 “A minha casa era distante da es-

cola e eu tinha que percorrer uma 

longa distância a pé. Quando o 

meu professor, que também usava o 

mesmo percurso, se disponibilizou 

a passar a dar boleia, eu pensei que 

ele tivesse a intenção de ajudar”, re-

corda.

A Ester diz que era tão inocente 

que não chegou a desconfiar das 

intenções. 

“Tendo recusado a sua proposta, ele 

ameaçou chumbar-me e foi o que 

aconteceu. Tive médias negativas 

em todas as disciplinas até mesmo 

na disciplina de Educação Física”, 

recordou.

Ester sentiu-se vítima de injustiça, 

porque tinha boas notas.

Aponta a cumplicidade entre os 

professores como o grande obstá-

culo no combate ao assédio sexual. 

A falta de conhecimento, medo de 

denúncia e de represálias fizeram 

com que Ester Rafael se visse obri-

gada a mudar de escola.

 “Não comuniquei em casa que es-

tava a ser vítima de assédio, menti 

para a minha irmã mais velha, di-

zendo que sofria ´bullying` [um 

conjunto de comportamentos 

agressivos que ocorre entre crianças 

e jovens no seio escolar] e ela trans-

feriu-me para uma outra escola, e, 

assim, pude continuar com os meus 

estudos longe das ameaças”, conta.

Os abusos do professor de Histó-

ria iam mais longe ainda. Durante 

as aulas, tinha o hábito de pegar 

os seios e outras partes íntimas das 

alunas. 

No fim de cada trimestre, o profes-

sor prometia melhorar as notas de 

algumas alunas em troca de favores 

sexuais.

“O meu professor tinha o hábito de 

passar de carteira em carteira para 

corrigir o trabalho de casa e sempre 

pegava os seios e nas partes íntimas 

das meninas num tom de brinca-

deira”, narra

A preferência do professor pelas 

partes íntimas das alunas era tam-

bém um mecanismo de punição. 

“As alunas que não faziam os tra-

balhos escolares eram apertadas os 

seios e aquilo era doloroso”, diz.

Patrícia Pedro conta que certo dia, 

durante a aula de Física, o professor 

sugeriu que o chefe da turma criasse 

um grupo de WhatsApp para que 

pudesse interagir com os alunos.

A partir do grupo, ele tirou o con-

tacto telefónico de Patrícia e passou 

a mandar mensagens íntimas e a 

fazer comentários na caixa de men-

sagens privadas. 

Na altura, com 16 anos, ficou muito 

assustada e não soube como lidar 

com a situação.

“Fiquei muito tempo neutra, os 

comentários desnecessários me in-

comodavam muito. Ele mandava 

fotos do que estava a fazer, convi-

dava-me para sair, perguntava o que 

eu estava a fazer e eu não respon-

dia”, diz a aluna

Quando a situação ficou insusten-

tável, Patrícia Pedro bloqueou o 

acesso do professor ao seu ´status`, 

mas as pressões do professor conti-

nuaram.

Patrícia não tem dúvidas de que a 

atitude do professor é repudiável, 

porque se aproveitava da sua posi-

ção de poder e não se comportava 

como uma pessoa de idade mais 

avançada, que devia ser exemplo 

para a comunidade. 

 “Não me sujeitei às investidas dele, 

fiz de tudo para ter uma boa convi-

vência com ele e como tudo acon-

teceu quando o ano estava prestes 

a terminar, ele não teve argumentos 

para me chumbar”, afirma Patrícia 

Pedro.

Embora esteja actualmente a fre-

quentar o ensino superior e esteja 

mais esclarecida sobre os seus di-

reitos, o episódio que passou deixou 

marcas. 

Desenvolveu um certo medo pelos 

professores e deixa um apelo para 

que as escolas sejam mais atentas, 

sob o risco de muitas raparigas con-

traírem doenças, gravidezes indese-

jadas ou abandonarem a escola.

O Código Penal aprovado pela Lei 

nº 24/2019, de 24 de Dezembro, 

refere, no seu artigo 202, que “quem 

tiver trato sexual com menor de 

doze anos é punido com a pena de 

16 a 20 anos”. 

O artigo 203, nº 1, vem acrescentar 

que “quem mediante violência ou 

ameaça grave praticar acto sexual 

com menor de 16 anos ou levar a 

que ele seja por este praticado com 

outrem é condenado a pena de 8 a 

12 anos de prisão”.

Apesar de o assédio sexual nas es-

colas constituir um crime em Mo-

çambique, ainda se registam casos 

gritantes do fenómeno. 

Um estudo sobre assédio sexual e 

outras formas de violência nas es-

colas, realizado em 2019, pelo Mo-

vimento de Educação Para Todos 

(MEPT), em 30 escolas públicas 

da cidade e província de Maputo, 

constatou que dos 3.000 alunos 

entrevistados, 1.402 alunos, equi-

valentes a 47% responderam que 

já presenciaram ou ouviram de co-

legas de alguém lhes ter tocado na 

escola em partes íntimas do corpo 

sem permissão.

Assédio sexual pode levar 
à depressão
O psicólogo e docente universitário, 

Élio Mudender, alerta que o assé-

dio sexual pode levar, em casos mais 

graves, à depressão, além de poder 

provocar o abandono escolar.

 “As raparigas que são pressionadas 

a manter relações sexuais com os 

professores acabam abandonando 

a escola, independentemente de 

terem uma nota negativa ou não, 

para se afastarem daquele cenário 

conflituoso e desagradável que pode 

gerar stress e uma certa confusão na 

mente da vítima”, refere Mudender.

Embora tais práticas sejam prota-

gonizadas por alguns professores, o 

psicólogo explica que há uma ten-

dência de as vítimas transferirem a 

percepção para os demais.

Por conta dessa má experiência, 

passam a não respeitar ou admirar a 

autoridade do professor e começam 

a vê-lo como um inimigo e, como 

consequência, não se dedicam aos 

estudos.

Explica, igualmente, que alguns 

professores, quando veem os seus 

desejados sexuais recusados, ten-

dem a humilhar as alunas e criam 

situações para que a vítima seja vis-

ta por demais colegas como pessoa 

problemática, gerando situações de 

´bullying`. 

“Alguns professores dão exercícios 

complicados para esta aluna resol-

ver, colocam questões difíceis, e caso 

não saiba responder, isso vai gerar 

entre os colegas um consenso de 

que a vítima é uma péssima aluna. 

É como se estivessem a colocar uma 

casca de banana para que a aluna 

possa escorregar”, avança.

Mecanismos de denúncia 
expõem as vítimas
Sumeia Cassimo, assistente de co-

municação MEPT, disse, em en-

trevista ao SAVANA, que o facto 

de algumas caixas de reclamações 

colocadas nas escolas estarem ex-

postas põe em causa a confidencia-

lidade, fazendo com que os alunos 

fiquem retraídos para submeter 

queixa por medo de serem vistos e 

sofrerem represálias.

Sumeia apelou ao fortalecimento 

dos mecanismos de denúncia para 

que as vítimas se sintam seguras.

Fez saber que nos finais de Janei-

ro, o MEPT realizou uma visita de 

monitoria a dez escolas da cidade e 

província de Maputo, onde consta-

tou, na conversa com alguns mem-

bros do conselho de escola, que as 

queixas depositadas nas caixas de 

reclamações não têm tido a devida 

atenção.

Segundo afirmou, algumas caixas 

de reclamações não são abertas no 

período recomendado, que é de 15 

em 15 dias, o que faz com que não 

haja celeridade no seguimento das 

denúncias, o que acaba alongando o 

sofrimento das vítimas.

“Alguns membros dos conselhos 

de escola disseram que abriam as 

caixas de três em três meses, outros 

disseram que abrem três vezes a 

cada ano, alegando que não existem 

denúncias”, avançou.

 Aquela activista defendeu que a 

consulta das caixas de reclamações 

deve ser feita com frequência, para 

que as queixas não fiquem sem se-

guimento.

Para contribuir para um ambiente 

escolar seguro e saudável, o MEPT 

criou, em 2019, o Mecanismo Mul-

tissectorial para a Prevenção, De-

núncia, Encaminhamento e Res-

posta à Violência contra Crianças 

nas Escolas, que inclui a assistência 

às vítimas. 

O instrumento integra as institui-

ções do Estado, organizações da so-

ciedade civil, lideranças comunitá-

rias e parceiros de desenvolvimento.

Assédio sexual nas escolas

Por Eunice Chemane

Alunas contam histórias de desespero



PUBLICIDADE 11Savana 25-03-2022

P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A
VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

EDITAL

PROVAS DE CONHECIMENTO 
DE 26 DE MARÇO E 2 DE ABRIL

O Banco de Moçambique informa que, no âmbito da realização da etapa de prova de conhecimento agendada para o dia 2 de Abril do 
ano em curso, já se encontra disponível, no Portal de Recrutamento, informação sobre o local, horário e distribuição de salas.

Para as provas agendadas para os dias 26 de Março e 2 de Abril de 2022, está igualmente disponível, no Portal de Recrutamento, infor-
mação sobre o material didáctico e a documentação necessária para a realização do teste escrito referente às funções descritas abaixo: 

 Inspector Comportamental;

os; e

Para a verificação do local, horário, distribuição de salas, material e documentação de consulta, o candidato deve aceder ao Portal de 
 por 

Nota:

Os candidatos devem apresentar-se 30 minutos antes do início da prova de conhecimento, munidos de esferográfica azul ou preta, lápis 

passaporte ou cartão de eleitor.

Durante a realização da prova, não é permitido o uso de telemóveis ou outros equipamentos electrónicos.  

Maputo, 17 de Março de 2022
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O 
país tem vindo a celebrar 
avanços em relação à re-
presentação feminina no 
parlamento moçambica-

no, mas as mulheres querem maior 

inclusão no processo de tomada de 

decisões. 

Na legislatura 2015-2019, dos 250 

deputados, apenas 93 eram mulhe-

res, o que representava 37%. Na ac-

tual legislatura, (2020-2024), o nú-

mero aumentou para 116 mulheres 

(42,3%), cifra que coloca o país na 

terceira posição no “ranking” da 

participação feminina no parla-

mento, ao nível da África Austral. 

Contudo, a mulher moçambicana 

ainda trava uma grande batalha, 

para se afirmar no espaço de debate 

e de tomada de decisão, que ainda 

são dominados pelos homens. 

É neste contexto que analistas de-

fendem a necessidade de um de-

bate amplo sobre a importância de 

maior envolvimento da mulher nos 

diversos processos políticos, sociais 

e culturais visando o alcance do de-

senvolvimento do país.

A Constituição da República es-

tabelece, nos artigos 3, 35 e 36, a 

igualdade entre homens e mulhe-

res - preconizando o pluralismo 

de expressão - proíbe qualquer 

discriminação legislativa, política, 

económica e social, mas estas ema-

nações ainda não se traduzem na 

prática.

Nos últimos tempos, o país dis-

cute problemas relacionados com 

o terrorismo em Cabo- Delgado, 

injustiça social, desigualdades de 

género, entre outros desafios; en-

tretanto, as mulheres, que repre-

sentam mais da metade da popula-

ção moçambicana, (52%) ainda são 

excluídas destes processos. 

A activista social e membro do 

movimento “Nova Democracia”, 

Quitéria Guirengane, questiona o 

alcance destas discussões, dada a 

forma como estão a ser conduzidas.

 “Actualmente, está a debater-se 

a revisão da Política Nacional de 

Terras que, dentre várias mudanças 

previstas, também se espera que 

venha a reduzir as barreiras que 

as mulheres enfrentam no acesso 

à terra, mas, num total de nove 

membros que constituem a Co-

missão Nacional de Revisão desta 

lei, apenas temos uma mulher”, la-

menta.

Até mesmo quando se discutem 

questões que afectam directamente 

as mulheres, elas são deixadas de 

lado, critica Guirengane.

Para a activista, que falava em en-

trevista ao SAVANA, há que re-

flectir e questionar a forma como 

são renovados e dinamizados os 

movimentos de participação polí-

tica das mulheres, para que o seu 

conhecimento e competência não 

sejam desperdiçados. 

Sugere um debate amplo sobre 

a importância do envolvimento 

da mulher nas discussões sobre a 

construção de uma nação sólida. 

“Muitas vezes, as mulheres têm 

ideias de como solucionar deter-

minados problemas, seja ao nível 

familiar, comunitário, seja no âm-

bito nacional, mas não encontra 

espaço para se expressar”, observa 

Quitéria Guirengane.

Enquanto o poder de decisão for 

outorgado apenas ao homem, os 

problemas que afectam as mulhe-

res continuarão a ser negligencia-

dos, acrescentou Guirengane.

Apontou o dilema vivido pelas 

mulheres vítimas do terrorismo em 

Cabo-Delgado, como um paradig-

ma da exclusão da mulher no pro-

cesso decisório. 

“Actualmente, discute-se a questão 

do terrorismo em Cabo Delgado, 

apenas sob o ponto de vista de in-

tervenção militarizada e do acesso 

generalizado à assistência humani-

tária, mas há uma série de questões 

que ficam insignificantes, como 

por exemplo, o facto de que todos 

os dias as mulheres tenham que se 

prostituir em troca de donativos”, 

observa.

As mulheres, prossegue, enfrentam 

situações de higiene menstrual, 

mas não têm os chamados “kits de 

dignidade” e enfrentam inúmeros 

problemas que poderiam ser me-

lhor encaminhados, se houvesse 

lideranças femininas.

O envolvimento daquele segmen-

to da sociedade permitiria uma 

tomada de decisões, sem esperar 

pelo “aval” dos seus superiores hie-

rárquicos que são, na sua maioria, 

homens, enfatiza. 

Relações de poder

Embora reconheça que estão a ser 

desencadeados debates em relação 

aos mecanismos que devem ser 

adoptados para que haja mais mu-

lheres a participar activamente no 

espaço político, Quitéria Guiren-

gane defende que urge a necessida-

de de o governo, partidos políticos 

e demais intervenientes da socie-

dade civil começarem a discutir 

este assunto com mais profundida-

de, desde a base até ao topo.

“E necessário que se crie uma 

agenda concreta em que homens 

e mulheres sejam parceiros de mu-

dança para que a mulher seja in-

clusa nestes espaços de discussão, 

mas estas discussões não podem 

ser vistas sob o ponto de vista de 

competição, inversão de papéis ou 

de um favor mas sob ponto de vista 

de ganhos para o país, enfatiza.

A socióloga Hortência Barinheiro 

explica que o sistema patriarcal que 

vigora na sociedade moçambicana 

condiciona as relações de poder e 

o trabalho que a mulher desempe-

nha, abrindo espaço para as desi-

gualdades de género que tendem a 

discriminar e a ofuscar os direitos 

das mulheres em favorecimento 

dos direitos do homem.

 “No nosso contexto social, a mu-

lher ainda é vista como aquela que 

só tem competências para cuidar 

da família, verificamos que as di-

nâmicas do espaço doméstico, em 

que apenas o homem é que tem o 

direito à voz e o poder de decidir, 

estão a ser reproduzidas no espaço 

público”, assinala.

Ainda que a mulher seja presidente 

de município e ministra ou ocupe 

outro cargo público, a componente 

do patriarcado que vigora de forma 

invisível nesses espaços condiciona 

estas relações de poder, nota.

Por sua vez, a activista social Berta 

De Nazareth avançou ao SAVA-
NA que mesmo que a mulher te-

nha o poder de decisão e possíveis 

soluções para determinados pro-

blemas, a maneira como o espaço 

político está estruturado e como 

as ordens são passadas tira a sua 

autonomia e limita o seu poder de 

intervenção.

“É certo que mesmo os homens em 

cargos de chefia recebem ordens 

dos seus superiores, mas quando se 

trata de uma mulher, há uma du-

pla submissão, muito por conta das 

crenças culturais e da forma como 

o poder está estruturado”.

 Estes aspectos todos, ainda de 

acordo com Nazareth, fazem com 

que as demais mulheres tenham 

receio de apresentar as suas preo-

cupações, porque não se sentem 

representadas. 

Sugere o desencadeamento de 

estratégias por parte de todos os 

intervenientes da sociedade para 

a consciencialização e difusão dos 

instrumentos legais que promovem 

a igualdade de género no processo 

de participação política, de modo a 

romper os obstáculos.

 “O processo forte de consciencia-

lização vai permitir que homens e 

mulheres tenham consciência ple-

na do papel da mulher como agen-

te de mudança no seu contexto so-

cial e político”. 

Estas medidas, prossegue, vão, 

igualmente, munir a mulher de 

argumentos para se impor nestes 

espaços. 

Mulheres querem maior inclusão nas decisões 
Por Eunice Chemane

Activistas, Quitéria Guirengan e Berta De Nazareth de Activistas defendem maior integração da mulher nos círculos de tomada de decisão 

O 
Presidente sul-africano, Cyril Ramapho-

sa, anunciou, na terça-feira, que deixa de 

ser exigido o teste de Covid-19 PCR 

para a entrada no país, mas mediante a 

apresentação de um certificado de vacinação.

Em caso de não estar vacinada, a pessoa que qui-

ser entrar na África do Sul terá de apresentar um 

teste negativo de Covid-19, avançou Ramaphosa.

As novidades são parte de um pacote de medidas 

que o chefe de Estado sul-africano divulgou, em 

resposta à desaceleração do número de infecções 

por coronavírus na África do Sul.

A remoção da exigência de teste de PCR entrou 

em vigor a partir desta quinta-feira.

“Todos aqueles que não provarem que estão com-

pletamente vacinados terão de apresentar um tes-

te PCR feito 72 horas antes da entrada na África 

do Sul”, afirmou o chefe de Estado sul-africano.

Pessoas sujeitas ao teste também terão à disposi-

ção a possibilidade de vacinação, acrescentou.

Cyril Ramaphosa avançou que a África do Sul 

entrou numa nova fase de gestão da pandemia de 

Covid-19, caracterizada por uma redução palpá-

vel do nível de ameaça do coronavírus.

“Para continuarmos em frente, a nossa mais im-

portante defesa contra a doença, é, primeiro que 

tudo, a vacinação, e, segundo, o cumprimento de 

medidas básicas, como o uso de máscara, em lu-

gares fechados”, afirmou o chefe de Estado sul-

-africano.

As autoridades do país vizinho vinham admitin-

do a possibilidade de eliminação do teste de PCR 

há já alguns meses ou a aceitação de um teste an-

tigene barato e rápido.

Esse cenário resultou de pedidos dos operadores 

turísticos, que defendem que o alívio de restrições 

vai estimular a retoma do sector.

A África do Sul toma uma medida já em vigor 

em vários países, que removeram o teste PCR 

para viajantes, em linha com recomendações das 

autoridades de saúde e do sector turístico.

África do Sul elimina teste da covid-19



PUBLICIDADE 13Savana 25-03-2022

um futuro brilhante para moçambique

Ligar energia a todos
os moçambicanos
até 2030, casa por casa.

www.energiaparatodos.co.mz

Parceiros:implementadores:uma iniciativa:

Governo de Moçambique



14 Savana 25-03-2022Savana 25-03-2022 15NO CENTRO DO FURACÃO

Éum cenário dramático. Na 

província da Zambézia, a 

pobreza extrema convive, 

lado a lado, com a imen-

sa riqueza no subsolo e a corrida 

pela exploração desenfreada dos 

recursos minerais está a trazer 

consequências terríveis para a po-

pulação e um pequeno grupo de 

pessoas, pertencentes à elite fre-

limista, está, com o apoio de es-

trageiros, a saquear o que de bom 

a natureza ofereceu a província. 

Grande parte das reservas de 

ouro, turmalinas, tantalite, quart-

zo diversos e outros minérios está 

nas mãos da nomenklatura que 

vai desde familiares do actual Pre-

sidente da República (PR), Filipe 

Nyusi, deputados da Assembleia 

da República pela bancada da 

Frelimo, antigos ministros, filhos 

e sobrinhos de veteranos da luta 

armada de libertação nacional.

Com um total de 22 distritos, 

numa área de 105 mil quilómetros 

quadrados, a província da Zambé-

zia é habitada por cerca de 5.165 

mil habitantes.

Clã Nyusi  
Depois de Florindo Nyusi, um dos 

filhos do PR, Filipe Nyusi, assumir 

o controlo de duas concessões mi-

neiras no distrito de Manica, Pro-

víncia de Manica, através da Flo-

mining S.A, em 2017, na mesma 

rota, seguiu Cosme Jacinto Nyusi, 

irmão de Filipe Nyusi.

Se Florindo Nyusi recebeu as li-

cenças e entregou a exploração, 

processamento e comercialização 

de ouro aos chineses, Cosme Ja-

cinto Nyusi aliou-se a um cidadão 

maliano de nome Ibrahim Bocoum 

e integrou a estrutura accionista da 

Crystal Mining Corporation, Li-

mitada. 

A sociedade foi criada, na cidade 

de Nampula, pelos malianos Ibrah-

im Bocoum e Hassane Bocoum, a 

01 de Outubro de 2020, com ob-

Por Raul Senda 

jectivo de prospecção, pesquisa e 

exploração mineira, para além de 

tratamento, comercialização e ex-

portação de produtos mineiros.         

Meses depois, a estrutura societária 

foi alterada para dar lugar à entrada 

do irmão do PR.

O “casamento” entre Nyusi e Bo-

coum materializou-se depois de 

alguns meses de crispação, na nal-

gum momento, com tiros à volta, 

tudo pelo controlo de uma mina de 

Ametista, um quartzo da classe de 

pedras preciosas usadas no fabrico 

de objectos de adorno, no povoa-

do de Livale, distrito de Molumbo, 

província da Zambézia.

Com uma área de 19.800 hectares 

e localizada no meio de uma cadeia 

montanhosa que serve de limite 

entre as províncias da Zambézia e 

Niassa, a mina de Livale situa-se 

numa região extremamente pobre, 

apesar de estar inundado de recur-

sos minerais no subsolo.

Em meados de 2020, Ibrahim Bo-

coum teve a informação de que na-

quela região abundava um minério 

denominado Ametista. Fez-se ao 

local e iniciou com a tramitação 

do expediente para a obtenção da 

licença de pesquisa e prospecção. 

Nessa altura, o cidadão maliano ti-

nha a umbrela de um nacional de 

nome Ali Mateus, que ao que SA-
VANAapurou, é um dos sobrinhos 

do general Alberto Joaquim Chi-

pande.  

Na mesma altura, um dos filhos 

do actual governador da Zambé-

zia, Pio Matos, de nome Augusto 

Pio da Costa Matos também se 

interessou pela área. Pouco tempo 

depois, entra em cena Cosme Ja-

cinto Nyusi, que em tempo recorde 

obteve o Direito de Uso e Aprovei-

tamento de Terra (DUAT) da refe-

rida área para efeitos de prática de 

actividade agrícola.         

Enquanto as três entidades dispu-

tavam o território, entra em jogo a 

quarta entidade. Trata-se da em-

presa Mozambique Leaf Tobacco 

Company (MLT), uma firma vo-

cacionada no fomento, produção, 

compra, processamento e venda de 

tabaco.

A MLT também revindicava a ti-

tularidade do DUAT e não reco-

nhecia o documento apresentado 

pelo cidadão Cosme Jacinto Nyusi.

Contudo, para não prolongar com 

as exigências, a empresa Crystal 

Mining Corporation negociou 

com a MLT e esta cedeu mediante 

o pagamento de 800 mil meticais.

Com o acordo, a MLT saiu do ba-

rulho e na disputa ficaram o ma-

liano, apoiado pelo sobrinho de 

Chipande, Augusto Pio Matos e 

Cosme Jacinto Nyusi.

Como cada uma das partes em 

conflito temia que o outro se apo-

derasse dos recursos, requereram 

junto ao Comando Provincial da 

Polícia da República de Moçam-

bique (PRM) ao nível da província 

da Zambézia, forças policiais. Isto 

é, o mesmo comando destacou três 

unidades solicitadas por pessoas 

diferentes para proteger a mesma 

montanha.

Pouco tempo depois, Augusto Pio 

Matos saiu da disputa, retirou a sua 

força e deixou Nyusi e Bocoum na 

luta.

Contudo, sob mediação de um ge-

neral e antigo combatente da Luta 

Armada de Libertação Nacional, 

cujo nome o SAVANA não con-

seguiu apurar, Ibrahim Bocoum e 

Cosme Jacinto Nyusi chegaram 

um entendimento, e Cosme Jacin-

to Nyusi foi admitido na estrutura 

accionista da Crystal Mining Cor-

poration. 

Hassane Bocoum cedeu suas ac-

ções ao Ibrahim, e este por sua vez 

repartiu para o irmão do PR onde 

o maliano passou a ser detentor de 

80% das acções e Cosme Jacinto 

Nyusi ficou com 20%.

Com os acordos firmados, as partes 

retiraram as suas forças.   

Contudo, a Crystal Mining Cor-

poration ainda não tem motivos 

para celebrar, porque as movimen-

tações daquelas entidades terão 

aguçado as atenções dos locais e 

gentes de outras paragens, que, sus-

peitando que algo relacionado com 

a exploração mineira se passava por 

ali, pegaram em pás, picaretas, en-

xadas, entre outros para fazer a sua 

própria prospecção, pesquisa e até 

mesmo exploração por sua conta e 

risco.

Hoje, pelas encostas da cadeia 

montanhosa de Livale, no meio de 

uma floresta densa, é possível vi-

sualizar clareiras e escavações em 

todo lado.

Preocupada com a invasão dos ga-

Camaradas tomam conta da riqueza do subsolo 

rimpeiros ilegais, a Crystal Mining 

Corporation voltou a solicitar a 

presença de uma força policial a 

um custo mensal de 300 mil me-

ticais por 12 elementos. O valor 

incluía custos administrativos e a 

logística da força no terreno.

Entretanto, a força policial acabou 

saindo do local devido aos altos 

custos logísticos ajuntados aos pro-

testos da comunidade local, que, de 

um momento para o outro, viu-se 

sem fonte de renda, que dependia 

completamente de garimpo.    

A comunidade local acusa as forças 

policiais de prática de atrocidades 

contra os locais. 

Segundo contam, nem o líder co-

munitário escapou da violência po-

licial.

Hoje, a força policial saiu do local 

e o exército de homens e mulhe-

res tomou de assalto a montanha. 

Contudo, os garimpeiros clamam 

pela escassez do minério e apon-

tam como motivo a zanga das lide-

ranças locais.

“Quando a polícia estava aqui, 

proibia aproximação à montanha. 

Qualquer pessoa que fosse a serra à 

busca de lenha era seviciada. A po-

lícia bateu no régulo, este zangou 

e fez desaparecer o minério”, conta 

Ali Osvaldo Vadinho, um dos ga-

rimpeiros da mina de Livale.

Acrescenta que a multidão que se 

transformou num verdadeiro for-

migueiro humano, em redor da 

montanha, está à procura do mi-

nério para vender e juntar dinheiro 

para a realização de uma cerimónia 

que possa libertar o local dos espí-

ritos que afastaram os recursos.

“Já falamos com o régulo e ele acei-

tou nos ajudar. Estamos a juntar 

dinheiro para a cerimónia de ex-

pulsão de maus espíritos”, relata.

No local, Obete Matine, inspec-

tor-geral dos recursos minerais 

e energia (IGREME) conversou 

com alguns jovens que se dedicam 

ao garimpo, tendo explicado que a 

área onde estão a garimpar poderá 

ser concessionada a qualquer mo-

mento, mas os operadores de mine-

ração ilegal não serão hostilizados.

Matine, que na semana passada 

visitou a província da Zambézia, 

advertiu para a observância de nor-

mas segurança, porque nos termos 

em que a mineração está a ser feita, 

pode a qualquer momento desa-

guar numa tragédia.

Sublinhar que o maliano Ibrahim 

Bocoum é também sócio da Gold 

Mining Corporation (G.M.C), 

uma firma que opera na exploração 

mineira no distrito de Gilé.

A G.M.C foi criada em 2001 pelos 

irmãos Sumbana: Edgar Adriano 

Matos Sumbana, Amélia Narciso 

Matos Sumbana e Hanisse Adria-

no Matos Sumbana.

Anos depois, a estrutura accionis-

ta da G.M.C foi alterada e passou 

a integrar novos sócios, dos quais 

Ibrahim Bocoum.

Mualeia na tantalite e Fran-
cisco Faustino nas turmali-
nas 
Muiane é uma localidade do posto 

Administrativo de Alto Ligonha, 

no distrito de Gilé, que dista a 

cerca de 450 quilómetros de Que-

limane, capital provincial da Zam-

bézia. Muiane é também nome de 

uma montanha que conserva con-

sigo muitos minérios com maior 

enfoque para tantalite e turmalinas. 

Trata-se de uma mina que conser-

va consigo muito mitos. No pas-

sado, a mina esteve sob gestão da 

estatal Minas Gerais de Moçambi-

que (MAGMA), mas com a guerra 

dos 16 anos, as operações iniciadas 

logo após a independência foram 

paralisadas e cerca de 800 traba-

lhadores foram relegados para o 

desemprego.

Com a liberalização da economia, 

grande parte das concessões minei-

ras passou para a gestão privada e a 

Tentalum Mineração, uma empre-

sa de capitais canadianos, tomou 

conta da mina de Muiane, mas 

nunca teve sossego, porque relegou 

a população local, que vivia basi-

camente do garimpo, para o plano 

marginal.

Os trabalhadores despedidos tam-

bém exigem a reposição dos seus 

direitos e estão constantemente a 

ameaçar as actividades da empresa. 

Como consequência, as operações 

que começaram em meados de 

2008 tiveram três paralisações e a 

mais grave foi em Novembro de 

2015 quando comunidades locais, 

revoltados com e exclusão invadi-

ram a concessão, vandalizaram as 

instalações e danificaram os equi-

pamentos. Tractores, pás escava-

doras, guindastes, camiões e outras 

maquinarias pesadas foram quei-

mados e os acampamentos dos tra-

balhadores totalmente destruídos. 

Na invasão, os populares estavam 

armados de picaretas, catanas, 

martelos e azagaias envenenadas. 

Na mesma incursão, a comunidade 

invadiu e vandalizou o posto poli-

cial e a casa do chefe da localidade.  

A polícia foi chamada intervir e 

quatro pessoas foram assassinadas.

Até hoje, a população de Muiane 

diz que a presença das empresas 

mineradoras naquela região não 

lhes traz nenhum benefício. 

O móbil da revolta foi o assassina-

to de um garimpeiro no interior da 

concessão pela segurança da em-

presa.

Ao SAVANA, Breh Mangreaves, 

director-geral da Tentalum Mi-

neração, que explora uma área de 

1500 hectares, contou que depois 

do incidente de 2015 a empresa 

nunca foi a mesma, porque, de lá 

a esta parte, nunca mais conseguiu 

produzir para recuperar os mais de 

USD 10 milhões de prejuízos pro-

vocados pelas destruições.         

As invasões e as mortes nunca pa-

raram naquela mina e, meses antes 

da visita do SAVANA à mina, três 

pessoas tinham morrido soterradas 

quando tentavam garimpar.

“Reforçamos a nossa segurança em 

todos pontos, mas está a ser impos-

sível controlar o garimpo. A co-

munidade fez questão de construir 

aldeias em redor da mina para, fa-

cilmente entrar e sair. A nossa área 

de concessão está cheia de buracos 

abertos pelos garimpeiros que pro-

curam turmalinas”, lamenta.         

Antes da entrada das empresas 

mineiras, as comunidades faziam 

o garimpo e vendiam os minérios 

a compradores bengalis, malianos, 

senegaleses e congoleses. Estes, 

para camuflar os reais interesses, 

abriram lojas de vendas de produ-

tos diversos na zona. 

São esses compradores que, em 

surdina, agitam as comunidades 

alegando que as mesmas não po-

dem continuar pobres enquanto a 

zona tem recursos que estão a ser 

roubado pelas empresas.

Agitação ou não, o SAVANA pode 

verificar, no local, que, a população 

continua a enfrentar privações de 

vária ordem, são dificuldades que 

contrastam com a riqueza mineral 

que tanto abunda na região.

Em Muiane, a maioria das habi-

tações são de pau e pique cobertas 

de capim, e as poucas de alvenaria 

resultam dos ganhos conquistados 

nos momentos áureos de garimpo.       

A revolta popular, assim como dos 

antigos trabalhadores da MAG-

MA S.A não se limita às empresas 

concessionárias, mas também aos 

membros do governo que procu-

ram mediar o conflito. Certa vez, 

uma equipa de técnicos do Mi-

nistérios dos Recursos Minerais e 

Energia foi atacada e a viatura in-

cendiada.

Com dificuldades de continuar a 

trabalhar, a Tentalum Mineração 

vendeu as suas participações à em-

presa Highland African Mining 

Company (HAMC), que, neste 

momento, explora as minas de tan-

talite nas localidades de Marropino 

e Morrua, no distrito de Mulevala, 

também na Zambézia.
Sobre o assunto, Obete Matine 

chamou atenção às mineradoras 

da necessidade de ter boas relações 

com as comunidades e as lideran-

ças locais.

Frisou que a empresa tem o dever 

de encontrar alternativas e saber 

conviver com as comunidades.

“Para o sucesso das operações, as 

empresas devem ter uma estratégia 

de ligação com as comunidades. 

Também devem criar condições 

para uma harmonia saudável entre 

as partes. Para tal, as empresas não 

podem hostilizar os garimpeiros, 

mas encontrar formas de os enqua-

drar porque, se isso não acontecer, 

sempre haverá conflitos e as em-

presas podem fica prejudicadas”, 

advertiu.     

Sobre os ganhos do governo pela 

entrada da HAMC na estrutura 

accionista da Tentalum Mineração, 

Matine disse que ainda é prematu-

ro adiantar coisas tangíveis, na me-

dida em que está-se no processo de 

avaliação das valências da mina a 

fim de se conhecer o seu real po-

tencial e daí determinar-se o real 

valor. 

A Euro-Export Mining é outra 

mineradora que, sob capa da em-

presa Montanha Branca, trabalha 

na prospecção e pesquisa de tur-

malinas no distrito de Gilé. Explo-

ra uma área de 100 hectares.

A Euro- Export Mining, que 

tem como director-geral Hélio 

Mualeia, filho de Rosário Mualeia, 

viu a sua estrutura accionista alte-

rada a 03 de Maio de 2021 para 

dar lugar à entrada da Montanha 

Branca, Limitada, representada 

por Hélio Plácido Cortez Mualeia.   

Rosário Mualeia é actualmente 

deputado da Frelimo na Assem-

bleia da República. Já foi gover-

nador nas províncias de Nampula 

e Gaza, vice-ministro de Turismo 

e Presidente do Conselho de Ad-

ministração da empresa Caminhos 

de Ferro de Moçambique (CFM).

Em conversa com o SAVANA, 

Hélio Mualeia contou que para 

operacionalização da mina fo-

ram investidos pouco mais de 2.5 

milhões de dólares americanos 

na montagem de equipamento.

Ao contrário do cenário vivido na 

área concessionada, a   Tenta-

lum Mineração, a Euro-Export 

Enquanto Zambézia convive com a pobreza extrema   

Breh MangreavesCosme Jacinto Nyusi e  Ibrahim Bocoum juntos na exploração mineral na Zambézia

No meio de pobreza extrema, “zambezianos”  procuram sustento no sobsolo

Buracos até 30 metros de profundidade são comuns nas terras zambezianas
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Maning, segundo Mualeia, tem 

boas relações com as comunida-

des locais, e no âmbito da res-

ponsabilidade social abriu alguns 

furos de água e, nos próximos 

tempos, tem o projecto de erguer 

um posto médico.       

Frisou que o minério tem como 

principal mercado a China e al-

guns países da europa.

No distrito de Gilé também 

está na rota dos recursos mine-

rais. Francisco Maria Fernandes 

Faustino, filho do secretário-

geral da Associação dos Com-

batentes da Luta de libertação 

Nacional (ACLLIN), Fernando 

Faustino, explora uma mina.
Através da empresa Mutarara 

Resources, limitada, Francisco 

Fernandes Faustino trabalha na 

pesquisa, prospecção, exploração, 

importação e vendas de recur-

sos minerais com maior enfoque 

para turmalinas.

Para a realização de operações 

mineiras, Francisco Faustino 

confiou a operadores chineses.       

Gruveta no ouro 
Ainda no distrito de Gilé, o SA-
VANA escalou a região de Intira 

e visitou a Cooperativa dos Ga-

rimpeiros de Intira (COGIG).

Trata-se de uma região onde a 

penúria e a pobreza estão em alta, 

mas por debaixo dos solos extrai-

se ouro que enriquece as elites.

Em Intira, um grupo de 25 

membros, incluindo cinco mu-

lheres formou uma cooperativa 

que controla o garimpo no local. 

Cada um dos membros tem uma 

mina. 

É nas minas dos membros da 

cooperativa onde os garimpeiros 

são autorizados a minerar.  Cada 

grama de ouro que o garimpeiro 

consegue deve vender ao próprio 

dono a um preço que varia entre 

2500 e 2900 meticais. Depois, o 

senhorio debita o valor de alu-

guer da enxada, picareta, pá entre 

outros instrumentos. O que resta 

divide-se pelo grupo que este-

ve nas escavações que, segundo 

Tomás Muqueta, garimpeiro, os 

ganhos não vão para além de 300 

meticais.

Os 25 membros da cooperati-

va estão bem nutridos, possuem 

viaturas e vestem roupas de valor. 

Em contrapartida, os garimpei-

ros vivem um cenário de pobreza 

extrema junto com as suas famí-
lias. A COGIC é liderada Salmo 
Marcelino, nativo de Intira, mais 
os restantes membros são de 
Nampula, Sofala e Maputo.
Em Intira a mineração é aluvio-
nar [aquela que é feita ao longo 
dos rios], mas como a tendência 
é de escassear, houve necessidade 
de avançar para a exploração em 
mina de rocha dura o que exige 
mais esforço e tecnologia.
É daí onde entra a família Boni-
fácio Gruveta, por via do seu so-
brinho Belmiro Taveira.
Através da empresa Aligaga Mi-
neral Lda, Taveira associou-se a 
um parceiro nacional de nome 
Riad Abdula e juntos foram a 
busca de operadores chineses 
para a operacionalização de ope-
rações mineiras.
Contudo, a relação entre a em-
presa Aligaga Lda e alguns 
membros da cooperativa, excepto 

a direcção, não é das melhores. A 

suspeita é de que Aligaga Lda é 

uma empresa que não entende 

nada de mineração, não tem ca-

pital e quer se aproveitar do acor-

do que tem com a COGIG para 

buscar parceiros e ganhar dinhei-

ro sem nenhum esforço.            

“O nosso parceiro não é sério, 

desde 2020 que só anda a nos en-

ganar. Só propala mentiras, de-

monstra que não tem capacidade 

de operar e que só está a atrasar o 

nosso desenvolvimento do grupo. 

Prometeu instalar uma máquina 

industrial de lavagem de material 

mineral para a extracção de ouro, 

mas tudo o que conseguiu até ao 

momento foi colocar um equipa-

mento incompleto num local que 

diz ser impróprio.  Depois deter-

minaram que as operações iriam 

arrancar no mês de Maio, porém, 

pelo que estamos a ver, nada vai 

acontecer até lá, e, se os nossos 

prognósticos se confirmarem, va-

mos mandá-los embora daqui“. 

sentenciou Manuel José, um dos 

membros da COGIG.

O ambiente tenso que se vivia no 

momento só amainou após a in-

tervenção de Obete Matine que 

pediu uma reflexão profunda so-

bre o assunto e o melhoramento 

dos mecanismos de comunicação 

entre as partes.

Sobre a crispação, Belmiro Ta-

veira disse ao SAVANA que há 

sinais de má-fé e ingratidão da 

parte de alguns membros da coo-

perativa, porque a sua empresa 

fez tudo para que a associação 

existisse até hoje.

Frisou que foi graças a sua inter-

venção que se conseguiu, junto 

das autoridades governamentais, 

o DUAT, a licença ambiental e 

licença de prospecção e pesquisa. 

Para tal, segundo Taveira, a sua 

firma terá gastado pouco mais 

de 10 milhões de meticais sem a 

certeza de que no local irá encon-

trar o minério em quantidades 

comercialmente viáveis.      

Nos registos da Aligaga Mineral, 

Limitada não constam os nomes 

de Belmiro Taveira, nem de Riad 

Abdula. A empresa está regista-

da em nome dos chineses Zou 

Qiangliang, Li Yunhua e Chen 

Gensheng.

Continuação da pág. 15

Hélio Mualeia

Ali Osvaldo Vadinho

Obete Matine interage com jovens garimpeiros na mina de Livale em Molumbo

As mulheres também estão na linha da frente na busca da riqueza no subsolo

Revolta popular resulta na invasão e vandalização dos bens da Tentalum Mineração
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SUBVENÇÕES PARA O FABRICO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
FARMACÊUTICOS CONTRA A COVID-19

CONVOCATÓRIA À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJECTO

O Secretariado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), 
a União Europeia (UE) e o Governo da República Federal da Alemanha apoiam 
conjuntamente a Componente de «Produtos Médicos e Farmacêuticos contra a 
COVID-19» (CMPP). 

A Componente de CMPP está agora a convidar à apresentação de propostas de 
projectos de empresas privadas e empresas e instituições estatais (incluindo uni-
versidades e centros de investigação), localizadas na região da SADC. Estas pro-
postas de projectos devem visar o aumento da capacidade de produção local de 
produtos médicos e farmacêuticos contra a COVID-19 a preços acessíveis e inova-
dores. De modo particular, relativamente a este convite, estas propostas de pro-
jectos devem centrar-se em qualquer um dos seguintes aspectos: (i) artigos rele-
vantes para a administração da vacina contra a COVID-19 (por exemplo, seringas, 
agulhas, gessos, luvas); (ii) artigos relevantes para a gestão da vacinação contra a 
COVID-19 (por exemplo equipamento da cadeia de frio, gelo seco, portadores de 
vacinas, congeladores, instrumentos de monitorização da vacinação); (iii) artigos 
pertinentes para a gestão clínica da COVID-19 (anti-virais como molnupiravir, tes-
tes da COVID-19, dexametasona, concentrados de oxigénio, frascos de oxigénio, 
cânulas nasais; e (iv) artigos/maquinarias relevantes para a produção da vacina 
contra a COVID-19 (por exemplo, maquinaria de produção, adjuvantes, estabiliza-
dores, conservantes, frascos, rolhas, embalagens). A Componente de CMPP atri-
buirá subvenções que vão desde EUR 50.000 a EUR 200.000 a favor de propostas 

menos 25% dos custos totais do projecto e concluir o projecto no prazo de doze 

devem apresentar a sua proposta através do portal de Internet da SADC: 
https://tinyurl.com/SADCSIPSCall2. O prazo-limite de apresentação de candida-
turas é 25 de Abril de 2022, às 18h00 (hora do Botswana.

A Componente de CMPP é parte da acção conjunta de «Apoio à Industrialização e 

Europeia e pelo Ministério Federal Alemão pa ra a Cooperação Económica e De-
senvolvimento (BMZ) e está a ser implementado pela Secretariado da SADC e 
pelo Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

GRANTS FOR THE MANUFACTURING OF COVID-19-RELEVANT 
MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS

 CALL FOR PROJECT PROPOSALS

The Southern African Development Community (SADC) Secretariat, the Euro-
pean Union (EU) and the Government of the Federal Republic of Germany are 
jointly supporting the “COVID-19-relevant Medical and Pharmaceutical Products” 
(CMPP) Component. 

The CMPP Component is now calling for project proposals from private compa-
nies, state-owned companies and institutions (including universities and research 
centres) located in the SADC region. These project proposals shall increase local 

-
cus on any of the following: (i) items relevant for COVID-19 vaccine administration 
(e.g. syringes, needles, plasters, gloves); (ii) items relevant for COVID-19 vacci-
nation management (e.g. cold chain equipment, dry ice, vaccine carriers, deep 
freezers, vaccination monitoring tools); and (iii) items relevant for COVID-19 clinical 
management (anti-virals such as molnupiravir, COVID-19 tests, dexamethasone, 

for COVID-19 vaccine production (e.g. production machinery, adjuvants, stabilis-

grants ranging from EUR 50,000 to EUR 200,000 to selected eligible proposals. 

project’s total costs and to complete the project within twelve months, which must 

application form, can be found on the SADC website: 
https://tinyurl.com/SADCSIPSCall2. The submission of applications deadline is 
25th of April 2022 18:00hrs (Botswana time).

CMPP Component is part of the joint action “Support towards Industrialization and 
the Productive Sectors in the SADC region (SIPS).” It is co-funded by the European 
Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Develop-
ment (BMZ) and is being implemented by the SADC Secretariat and the Deutsche 
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
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Cartoon
EDITORIAL
Mudanças climáticas: é 
possível ser-se melhor 
do que isto

Todos os anos, de Janeiro a Março, é posta à prova a capacidade de resi-
liência de um conjunto de infra-estruturas públicas em várias regiões 
do litoral do país, muitas vezes expondo a nu, fragilidades muito sérias 
ao nível da concepção, edificação, gestão e manutenção de obras pú-

blicas.
Ciclones que se formam no Oceano Índico atravessam o Canal de Moçam-
bique à alta velocidade, aterrando na costa moçambicana com uma ferocidade 
que resulta em avultados danos humanos e materiais. A grande quantidade de 
chuva que acompanha os ciclones, em pouco tempo resulta em cheias e inun-
dações que provocam cenários desoladores, obrigando pessoas a abandonar 
as suas residências, para além de danificar campos agrícolas e outros centros 
de produção.
Trata-se de um fenómeno natural recorrente, previsível e inevitável, mas cujas 
consequências não são impossíveis de mitigar. A questão da resiliência de 
infra-estruturas está invariavelmente ligada à forma como elas foram conce-
bidas, o seu regime de manutenção e a qualidade da engenharia envolvida na 
sua edificação.
Regra geral, nota-se que Infra-estruturas antigas, algumas construídas há 
mais de meio século, apresentam maior capacidade de resistência. Pontes em-
blemáticas, construídas nessa época na travessia de grandes rios na sua última 
etapa em direcção ao mar, continuam a resistir, provando que a boa engenha-
ria não está prestes a sucumbir facilmente perante os abalos da natureza.
As mudanças climáticas são um fenómeno global, e é preciso manter viva a 
mensagem de que os maiores poluidores do mundo devem assumir respon-
sabilidades pelos efeitos nefastos que elas causam a países vulneráveis como 
Moçambique. Mas é mais fácil intervir do lado onde existe maior capacidade 
de controlo. Por exemplo, combatendo a complacência quanto à proliferação 
de obras de fraca qualidade, incapazes de resistir ao mais brando destes fenó-
menos naturais. Para isso, é preciso combater a corrupção que reina no sector 
das obras públicas, onde o dinheiro gasto na edificação de algumas destas 
obras não corresponde à sua qualidade e capacidade de resistência. 
Quanto às inundações, particularmente nos bairros periféricos dos principais 
centros urbanos, a culpa também não mora longe. Ela consiste na ausência 
total de planos de urbanização. Autoridades do planeamento físico, quer ao 
nível nacional quer ao nível local, mostram sinais cada vez mais claros de se 
terem demitido das suas responsabilidades, o que se reflecte na população que 
se sente livre de tomar a iniciativa, fazendo uso dos solos não em conformi-
dade com regras superior e tecnicamente definidas, mas da forma que melhor 
entenderem.
Quando bairros surgem sem arruamentos, valas ou canais de escoamento de 
águas, é natural que à queda dos mais modestos milímetros de chuva a pouca 
água não terá por onde circular. O cenário a que assistimos nos últimos dias nas 
cidades da Beira e de Quelimane é o protótipo do que acontece quando não 
se tem respeito pelo saneamento do meio em zonas situadas ao nível do mar. 
Mesmo quando há arruamentos, o que é mesmo muito raro, a realidade em 
todas as cidades moçambicanas é que as ruas são tão estreitas que algumas 
habitações são erguidas exactamente por cima das ruas. A situação torna-se 
pior devido a práticas criminosas de algumas autoridades municipais, que em 
troca de dinheiro ou de outros benefícios indevidos autorizam a edificação de 
construções em locais que são passagens naturais das águas. É preciso respon-
sabilizar esta gente sem escrúpulos. 
É verdade que as mudanças climáticas são responsáveis por estes eventos natu-
rais extremos, mas também não é menos verdade que se tratássemos a natureza 
com diligência, estaríamos melhor posicionados para mitigar os seus efeitos.    
A noção de que os moçambicanos podem viver de qualquer maneira e em 
qualquer lugar (seja num pântano, no leito de um rio, numa lixeira ou ao lado 
de excrementos) está tão generalizada que tornou-se crença quer das próprias 
populações quer do seu próprio governo. Nesse ambiente, não há responsabi-
lidade nem de um nem do outro lado; há igualdade absoluta.
Cientistas defendem que há uma relação directa entre a desflorestação, a 
degradação do meio ambiente e a ocorrência do tipo de eventos climáticos 
extremos como os que temos estado a testemunhar nos últimos anos. Mas 
mesmo que ao nível dos técnicos responsáveis pela gestão das nossas florestas 
haja um esforço notável, a ressonância desse esforço ao nível político não pa-
rece ser suficientemente encorajador. O enriquecimento de alguns, a qualquer 
custo, supera a necessidade de agir em nome da sobrevivência de todos. 
Neste cenário em que se intensificam as acções das mudanças climáticas, 
reduzimo-nos todos os anos a assistir a obras de emergência para permitir 
a reabertura, ao longo das principais estradas do país, de um troço qualquer 
arrastado pelas águas, sem necessidade de prémios para adivinhar que o mes-
mo voltará a acontecer no próximo ano, depois do próximo e no outro ano a 
seguir. Os governantes moçambicanos tornaram-se especialistas no ritual de 
visitar anualmente os locais destes sinistros, não levando consigo soluções du-
radouras, mas simplesmente como turistas sedentos de assistir à desgraça de 
quem não tem onde se virar para socorro. É possível ser-se melhor do que isto. 
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Depois de um bom par de meses 

de insidioso assédio, e perante 

a serena, mas firme negativa de 

Antonieta Tchembene, Alberto 

Malopitana decidiu enveredar pela via 

dos métodos baixos. Tinha que subjugar 

aquela mulher, fosse por que meio fosse.

Uma semana depois de ele tomar esta 

decisão, Pitágoras Petersburgo (Uncle 

Piper) recebeu, numa manhã de segunda-

-feira, a visita de uma brigada da Polícia 

de Investigação Criminal (PIC). Os três 

agentes que a compunham interpelaram-

-no numa troca de palavras muito rápida, 

e demonstrando conhecer muito bem o 

terreno que pisavam, vasculharam-lhe 

a casa. Quando foram ao seu quarto, 

viraram-no quase de avesso. Só ficaram 

tranquilos quando o obrigaram a abrir o 

baú. Era lá, na verdade, que Uncle Piper 

tinha o seu segredo e o seu tesouro. Pitá-

goras Petersburgo, marido da Antonieta 

Tchembene, era o maior dealer de mari-

juana que operava na cidade de Maputo, 

dominando uma vasta área de clientela, 

que ia desde a Polana-cimento até ao 

bairro 16 de Junho, do Fomento ao Ben-

fica. E eram clientes dos mais diversos 

extratos sociais, como se pode facilmente 

deduzir. E sobre eles, quase todos, tinha 

uma espécie de cadastro que era o registo 

pessoal sobre os seus movimentos, feito 

num grosso caderno de capa dura. 

Quando um dos membros da brigada 

localizou o caderno no fundo do baú e 

o pós na pasta, com o propósito de levá-

-lo, Uncle Piper sentiu-se quase à beira 

de um colapso cardíaco.

Era evidente que aquela operação tinha 

sido preparada com base em dados forne-

cidos por alguém, que não só o conhecia 

pessoalmente, como também estava a par, 

pormenorizadamente, do andamento do 

seu negócio. E lembrou-se de que numa 

certa noite a sua mulher tinha-se-lhe 

queixado do nojento assédio que o chefe 

do quarteirão, Alberto Malopitana, lhe 

movia com algumas ameaças a mistura.

Sem poder tirar prova disso, Uncle 

Piper não teve muita dificuldade em 

concluir, com uma margem mínima 

de erro, que o seu delator tinha sido o 

Correntes subterrâneas
pretendente rejeitado da sua mulher.

A detenção do dealer e a apreensão, não 

tanto da mercadoria, mas do seu caderno 

de apontamentos, gelou toda a comuni-

dade dos consumidores de marijuana em 

Maputo.

Entre os clientes de Pitágoras Petersbur-

go, estavam, desde agentes operacionais 

da PIC, do Serviço Nacional de Segu-

rança Popular (SNASP), quadros da de-

fesa, da Função Pública a entremear uma 

lista em que constavam também muitos 

nomes de honrados e pacatos cidadãos, 

respeitáveis chefes de família, que ti-

nham na soruma uma salutar válvula de 

escape e um par de asas de grande enver-

gadura que lhes permitia levantar o voo e 

planar muito por cima das nuvens, muito 

por cima do chão da terra e muito por 

cima das mesquinhices, pequenos ódios 

e invejas, que, não raras vezes, marcam o 

carácter, o comportamento e as decisões 

da tribo humana.

Uncle Piper geria e alimentava este mun-

do a partir do seu castelo, que era uma 

casa grande e agradável de alvenaria, com 

energia e água canalizada, e um quintal 

enorme próximo do complexo Bela-rosa, 

na Maxaquene. Estava ali instalado e fa-

zia o seu negócio tranquilamente desde 

o início da década de 70. Foi ali onde se 

casou com Antonieta Tchembene, tive-

ram e criaram os seus três filhos tranqui-

lamente, tratando ela dos seus negócios 

no mercado central. 

A clientela de Uncle Piper era tão vasta e 

firme como os seus fornecedores. Na ver-

dade, entre estes, contava com as equipas 

de tripulação da Força Aérea, que reali-

zavam, por várias razões, voos regulares 

de ligação com todas as capitais provin-

ciais e até algumas sedes de distrito. De lá 

traziam a mercadoria por ele encomen-

dada, de modo que do seu stock contava-

-se o que de melhor há e se produz em 

Moçambique: desde a canábis da Angó-

nia, de qualidade reconhecida internacio-

nalmente,  a da Serra da Gorongosa, em 

Sofala, até a das terras altas de Niassa.

Uncle Piper, graças à sua rede de conhe-

cimentos, tinha escapado ileso à grande 

caça às bruxas, que se desencadeou em 

Maputo e Beira, em finais dos anos 70, 

principalmente, tendo como alvos os 

fornecedores e consumidores de soruma. 

Poucos escaparam. Muitos foram os que 

seguiram para Bilibiza, para as selvas de 

Sofala, para as terras altas de Niassa, e 

nunca mais deram sinal de si. Até hoje. 

Seria esta mesma sina que jogaria a fa-

vor de Pitágoras Petersburgo para se 

livrar da tramoia montada por Alberto 

Malopitana. Uma vez que era imperioso 

que os dados constantes do cadastro de 

Uncle Piper, não só não fossem divulga-

dos, como também não pudessem servir 

como ponto de partida para uma onda de 

detenções que seria muito compromete-

dora. Alguem lá de cima (da PIC ou do 

SNASP ou das FPLM) baixou rapida-

mente uma ordem para que o caderno 

fosse entregue às chefias superiores, que 

o Uncle Piper fosse posto em liberdade e 

que o processo fosse definitivamente en-

cerrado. O Chefe da brigada que prendeu 

o dealer foi promovido a inspector e colo-

cado em Manica. Os dois outros agentes 

foram transferidos, um para Cabo Del-

gado e outro para Manica.

Provado o envolvimento de Alberto 

Malopitana no desencadeamento do 

processo que levaria o marido da Anto-

nieta Tchembene à cadeia, foi chamado 

posteriormente para prestar declarações  

junto à policia judiciária, para esclarecer 

algumas questões sobre um assunto que 

ele julgava encerrado. E este tinha a ver 

com a existência, em meados dos anos 

70, de um esquadrão que se dedicava a 

violar mulheres nas instalações do Grupo 

Dinamizador, a pretexto de quase tudo: 

ou por serem mães solteiras, ou por se-

rem prostitutas, ou por usarem sais muito 

curtas, ou por usarem calças muito aper-

tadas ou por usarem perucas.

Tudo provado, Alberto Malopitana foi 

enviado para a cadeia correcional da Ca-

beça do Velho em Manica, de onde nun-

ca mais se souberam notícias suas. 

São rios subterrâneos de cuja existência 

o cidadão comum não só não tem co-

nhecimento, como também tão pouco 

suspeita. E nunca constarão nas páginas 

da História. 
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Tudo o que está agora a acontecer 

lembra as recentes palavras de John 

Matlock, o último embaixador dos 

EUA na URSS: estas lideranças 

parecem não estar à altura daquelas 

que resolveram a Crise dos Mísseis 

de Cuba.

A dimensão bélica do conflito 

russo-ucraniano persiste e a possi-

bilidade de vir a extravasar o qua-

dro regional aumenta cada dia que 

passa. Nesta marcha para o abismo, 

dir-se-ia que as lideranças políticas 

europeias parecem não estar a   per-

ceber o que está realmente em cau-

sa. Em vez de lançarem água para o 

incêndio e de investirem no estabe-

lecimento de pontes de diálogo pa-

recem incrementar a confrontação 

como se fossem actores imunes às 

consequências daquela guerra (veja-

-se a iniciativa de enviar MIG-29 

para o teatro de operações ucrania-

no).

A análise tornou-se a se-
gunda vítima da guerra
É necessário analisar os aconte-

cimentos de um modo objetivo. 

Como ensina a Teoria dos Jogos, e 

toda a doutrina disponível, existe 

uma responsabilidade partilhada e 

uma interdependência estratégica 

entre os actores envolvidos numa 

contenda de interesses. A lingua-

gem engajada e desproporcionada 

que tem prevalecido na comunica-

ção social a nível internacional não 

ajuda a compreender o que está em 

causa nem o desenrolar dos aconte-

cimentos.

Nessa deriva, aliás, ela própria 

torna-se um obstáculo: induz uma 

atmosfera pública intolerante, cria 

visão de túnel, inibe o debate ge-

nuíno, e incita a um massivo efeito 

de rebanho que, por sua vez, exerce 

tóxicas pressões na decisão política. 

Sabemos onde isso levou da última 

vez que houve um sobressalto secu-

ritário nos países ocidentais após o 

11 de Setembro.

Os riscos de escalada estão em cres-

cendo, assim como a retórica das 

várias lideranças. Em vez de con-

tribuírem para diminuir a tensão, 

temos testemunhado exactamente 

o contrário, desatentos à alteração 

da natureza dos riscos: a guerra na 

Ucrânia tem sério potencial para 

provocar uma confrontação genera-

lizada à escala global, ultrapassando 

o patamar convencional.

Antes de prosseguir convém clari-

ficar que o objectivo declarado da 

Rússia é obter garantias de que a 

Ucrânia não fará parte da NATO, 

nem albergará unidades e equipa-

mento militar de potências estran-

geiras no seu território. As preo-

cupações, os alertas e os protestos 

russos continuam a não ser ouvidos, 

aumentando simultaneamente o 

nível de ameaça percebido por este 

actor.

Alguns aspectos da insensatez que 

nos levou a esta situação merecem 

ser salientados. Desde 2014 que a 

situação se tem vindo a deteriorar. 

A Ucrânia tornou-se uma ponta de 

lança das políticas norte-america-

nas anti-Rússia. A intervenção sis-
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temática e continuada dos EUA nos 

assuntos internos da Ucrânia não 

passou despercebida à Rússia, em 

particular o fornecimento massivo, 

durante estes anos, de armamento 

a Kiev.

A Ucrânia tornou-se a partir de 

2014 no ponto de dor (pain point) 
securitário para a Rússia. Ainda em 

2014, a Rússia invade a Ucrânia e 

ocupa a Crimeia. E, tal como pre-

visto num diálogo de Boris Ieltsin 

com Bill Clinton em 1995, a pre-

sente liderança russa considerou 

que tinha chegado a hora de ser ou-

vida com estrondo.

Putin parece ter considerado que 

poderia, através de uma manobra 

em que conjugaria a acção diplo-

mática com uma demonstração 

de força, resolver o impasse de 20 

anos causado pelo alargamento da 

NATO a Leste, a qual não parou 

com a sua política de porta aberta, e 

dos oito anos de ouvidos de merca-

dor relativamente à implementação 

dos acordos de Minsk.

Durante estes anos, a situação mi-

litar agravou-se no Donbass, onde 

o dispositivo militar ucraniano 

era cada vez maior, em desrespei-

to frontal pelos acordos de Minsk, 

diariamente violados. O número de 

mortos civis durante os oito anos 

que nos separam do golpe de esta-

do Euromaidan e as cedências de 

Zelenski às forças mais extremistas, 

ilustram a frustração cada vez maior 

de Moscovo.

Dominó de eventos
O ano de 2021 é crucial para se 

compreender a situação em que 

presentemente nos encontramos. 

Só nesse ano, os EUA forneceram 

cerca de 1,3 mil milhões de dóla-

res de ajuda militar à Ucrânia. Em 

Março de 2021, a Ucrânia publicou a 

sua estratégia militar, um documen-

to orientado para a confrontação 

com a Rússia.

Durante os meses de Junho, Julho 
e Setembro de 2021 tiveram lugar 

exercícios da NATO em território 

ucraniano, que envolveram cerca 

de 23 mil soldados. O espaço aéreo 

ucraniano foi aberto aos voos dos 

aviões de reconhecimento estratégi-

co americano, assim como a drones 

que permitiam monitorizar o terri-

tório da Rússia.

Nos últimos meses de 2021, com o 

pretexto de exercícios, a Rússia es-

tacionou e exibiu um forte dispo-

sitivo militar no seu território e na 

Bielorrússia, nas proximidades da 

fronteira com a Ucrânia.

Já em plena crise, em Novembro de 
2021, os EUA e a Ucrânia reafirma-

ram a importância das suas relações 

de parceria estratégica e declararam 

a determinação em aprofundar essa 

parceria através da cooperação em 

vários domínios, nomeadamente 

no da defesa, com o objectivo de 

contrariar a agressão russa. A oca-

sião foi aproveitada para os EUA 

proclamarem o “direito da Ucrânia 

a decidir sobre o futuro da sua po-

lítica externa livre de interferências 

externas, incluindo o respeito pe-

las aspirações da Ucrânia aderir à 

NATO.”

Em Dezembro de 2021, relembre-

-se, o ministro russo dos Negócios 

Estrangeiros tornou público dois 

projectos de acordos com os EUA 

e com a NATO, onde pontifica-

vam as garantias de segurança que 

a Rússia pretendia ver salvaguardas. 

Entre outras, a não adesão da Ucrâ-

nia à NATO. Os pedidos de garan-

tia foram rejeitados, pelos EUA e 

pela NATO, não havendo lugar a 

qualquer convergência ou princípio 

de entendimento.

Com o aumento da tensão, entram 

na liça diplomática o Presiden-

te Macron e o Chanceler Sholtz 

na primeira quinzena de Fevereiro 
de 2022. O máximo que se conse-

guiu obter desta “shuttle diploma-

cy” entre Moscovo e Kiev foi uma 

declaração do Presidente Zelenski 

em que se comprometia a apresen-

tar no parlamento um projecto de 

decreto-lei sobre o assunto, que não 

chegou a apresentar e que nunca 

iria ser aprovado.

Nos oito anos precedentes, a Ucrâ-

nia tinha demonstrado uma mani-

festa falta de interesse em honrar os 

acordos de Minsk, e em acomodar 

uma fórmula que respeitasse os in-

teresses da sua minoria russófona, 

entretanto perseguida e proibida de 

falar a sua língua.

O rastilho chega ao paiol
Há que reapreciar os catalisadores 

específicos da crise. No dia 19 de 

Fevereiro de 2022, na Conferência 

de Segurança de Munique, o Pre-

sidente Zelenski manifestou a in-

tenção de renunciar ao protocolo de 

Budapeste abdicando da sua neu-

tralidade (na verdade já o tinha feito 

quando inscreveu na sua Constitui-

ção a ambição de aderir à NATO), 

abrindo a possibilidade de a Ucrâ-

nia se rearmar nuclearmente. Esta 

intervenção é aplaudida de pé pela 

audiência. Moscovo já tinha denun-

ciado por diversas vezes a pretensão 

da Ucrânia em possuir armamento 

nuclear. Tem a tecnologia desen-

volvida pela URSS e os meios de 

lançamento. Desconhece-se se terá 

recebido ajuda externa para tal.

Em represália pelo discurso de 

Zelenski em Munique, agravado 

pela ausência de respostas sobre as 

pretensões ucranianas de aderir à 

NATO, e aparentemente assumin-

do um ponto de não retorno, Putin 

anuncia no dia 21 de Fevereiro, que 

vai reconhecer a independência das 

repúblicas de Donetsk e Lugansk, 

argumentando que “tem todo o di-

reito de tomar medidas de retalia-

ção para assegurar a nossa seguran-

ça [da Rússia]. É exactamente isso 

que faremos.”

Ao contrário do que aconteceu após 

o confronto com a Geórgia, em que 

Moscovo reconheceu de imediato 

a independência das repúblicas da 

Abecásia e da Ossétia do Sul (Agos-

to de 2008), no caso da Ucrânia a 

opção foi outra. Putin optou por 

abraçar uma solução autonómica 

para as repúblicas separatistas no 

quadro da Ucrânia.

E depois da última gota?
Com a situação ao rubro, a sinaliza-

ção pública e aclamada do patamar 

nuclear por Zelenski e o abandono 

dos protocolos de Budapeste pode 

ser lida como um evento saliente. 

O que até aí era visto por alguns 

especialistas (nos quais me incluo) 

como estando para além dos limi-

tes do provável, isto é, uma invasão 

generalizada da Ucrânia, tornou-se 

um facto novo. Após este conspícuo 

momento (pouco enfatizado nos 

media “ocidentais”) percebeu-se 

claramente que a situação se tinha 

alterado, e que os esforços diplomá-

ticos de última hora tinham falha-

do.

Se era possível vislumbrar algo na 

neblina, antes do início do confli-

to, era a certeza de que o Ocidente 

ajudaria a Ucrânia, mas que não iria 

assumir com sangue as ansiedades 

ucranianas. Os EUA instigaram a 

confrontação ucraniana com a Rús-

sia, sabendo que não estariam dis-

poníveis para combater a seu lado. 

O mesmo aconteceu com a UE, que 

andou estes anos todos a encorajar 

os ucranianos, sabendo que na hora 

da decisão não se iria apresentar ao 

lado de Kiev. Os actos heroicos no 

campo de batalha seriam deixados 

para os ucranianos.

Os apelos sistemáticos à interven-

ção militar do Ocidente na Ucrâ-

nia, cada vez mais pungentes, são 

a prova disso. Zelenski queixa-se 

diariamente da falta de apoio do 

Ocidente, da insuficiência do seu 

compromisso, continuando a in-

sistir numa zona de exclusão aérea, 

ideia de que apesar de rechaçada 

pela NATO continua presente na 

agenda mediática. A Zelenski foi 

dado o papel de peão num trans-

cendente xadrez geoestratégico 

de “Great Power Politics”, que lhe 

escapa, não passando de um man-

datário de agendas que ultrapassam 

largamente os interesses securitá-

rios do Estado ucraniano, subme-

tendo a sua população a um risco 

securitário extremo. Podia ter to-

mado os acontecimentos ocorridos 

na Geórgia no ano de 2008 como 

um dado adquirido e empreendido 

uma “Estratégia de Nash”, i.e., dada 

a estratégia dos outros, qual a sua 

melhor resposta?

O próprio Ocidente, que mostrou 

não estar disposto para se sacrificar 

operacionalmente pela Ucrânia por 

saber os custos que iria acarretar, 

parece insistir na aposta anterior. 

Com a tensão existente e os nervos 

à flor da pele, não se entende, numa 

lógica de atenuar tensões, a necessi-

dade de se retomar, neste momento, 

o debate sobre a adesão da Finlân-

dia e da Suécia à NATO. A altu-

ra para o fazer não podia ser mais 

inoportuna. A fórmula adoptada 

pela Finlândia e Suécia (membros 

da UE mas com neutralidade estra-

tégica), a qual inclui a participação 

activa destes dois países na Parceria 

para a Paz da NATO, tem funcio-

nado ao longo de décadas.

A disponibilização de MIG-29 ro-

menos e polacos anunciada pelo Se-

cretário de Estado norte-americano 

Antony Blinken, de custo-benefício 

duvidoso, só serve para aumentar a 

tensão com Moscovo, que já anun-

ciou considerar isso um acto de 

guerra. Recentemente um senador 

norte-americano, o republicano 

Lindley Graham, que é conhecido 

pelas suas posições intervencionis-

tas agressivas, veio sugerir o assassí-

nio de Putin. Todos estes desenvol-

vimentos empurram a Rússia para 

um jogo de soma negativa. Neste 

cenário, Moscovo pode até jogar 

para perder, desde que o oponente 

do outro lado do tabuleiro perca 

também.

Kiev não é Kabul
Parece insólito acreditar que a 

Ucrânia sozinha poderá vencer mi-

litarmente a Rússia, independente-

mente do armamento que lhe for 

proporcionado. Essa ajuda tornará 

certamente mais oneroso o esforço 

de ocupação russa, mas devido à sua 

massa a Rússia muito provavelmen-

te ganhará militarmente. Por mil e 

uma razões, a Rússia não se pode 

dar ao luxo de uma derrota no ter-

ritório da Ucrânia, como aconteceu 

com os americanos no Afeganistão. 

Não parece estar em causa a vitó-

ria russa sobre os ucranianos, mas o 

custo que essa vitória poderá com-

portar (com os concomitantes efei-

tos destrutivos no terreno).

Não sei o que será preciso mais 

acontecer para se perceber que a 

Rússia lutará até à exaustão das 

suas forças para impedir a entrada 

da Ucrânia e da Geórgia na NATO. 

Esse limite poderá não ter limite.

Tudo isto lembra as recentes pa-

lavras de John Matlock, o último 

embaixador dos EUA na URSS: 

estas lideranças parecem não es-

tar à altura daquelas que resolve-

ram a Crise dos Mísseis de Cuba. 

Em momentos diferentes George 

Keenan, Henry Kissinger, William 

Perry e John Mearsheimer, e no 

plano nacional, entre outros, Jaime 

Nogueira Pinto explicaram com um 

realismo mais eloquente do que o 

meu o que está verdadeiramente em 

causa. Mas é ainda tempo de relem-

brar aos decisores norte-americanos 

e ucranianos em que consiste o di-

lema de segurança e os seus efeitos.

Não restam hoje quaisquer dúvidas 

de que Washington sabia que se não 

fosse satisfeita a principal reivindi-

cação russa – a não adesão da Ucrâ-

nia à NATO e o seu estatuto de 

neutralidade estratégica – algo de 

muito definitivo iria ocorrer. Op-

tou por não fazer nada para o evitar.

Infelizmente, e de um modo so-

nâmbulo, sem se atentar ao risco 

que estamos a correr, continua a 

prevalecer a retórica da confron-

tação. O prolongamento da actual 

situação será insustentável. Espe-

ramos ansiosamente que se arrepie 

caminho e prevaleça o desanuvia-

mento da tensão. (jornaleconomico.

pt)

*Major-general e Investigador do 
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Relações Internacionais



20 Savana 25-03-2022OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Isso de dar atenção às prioridades do 

cliente para garantir a complicada 

sobrevivência do negócio faz parte 

do exercício de controlo de emoções 

a que o Mestre pintor estava habituado. 

Por isso, voltou, uma vez mais, à casa do 

cliente que, supostamente, ele e o seu 

colaborador acreditavam ser de classe 

média. O visado só reagiu ao toque da 

campainha quando, pela quinta vez, per-

cebeu a insistência. Contrariado, abriu o 

portão enquanto comentava:

— Não param de bombardear. Mas afinal 

qual é o problema? Não podiam negociar, 

calmamente, em busca de um consenso? 

Entrem, entrem. Vocês conseguem expli-

car-me o porquê da insistência no facto 

de Moçambique estar entre os 35 países 

que se abstiveram? É democracia. Mo-

çambique optou pela abstenção. Esses 35 

não constituem a maioria. Vejam só: dos 

193 Estados-membros das Nações Uni-

das, 141 votaram condenando a invasão 

da Rússia a um País soberano - a Ucrânia. 

Logo, a nossa concentração deve focar-se no 

resultado da maioria.  Se somarem os 35 que 

se abstiveram aos cinco votos contra isso dá 

quarenta. Mesmo se acrescentarmos os 12 

em falta a maioria continua em alta. O foco 

é que a Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas aprovou no dia dois de 

Março, deste ano, uma resolução que conde-

na a invasão em causa. Não é verdade? En-

tão, se em democracia a maioria é que vence, 

todos se vinculam ao resultado final. Não é? 

O volume está alto, não é? Mas, deixem-me 

diminuir um pouco para não incomodar. Até 

parece perseguição! Todos deploram a in-

vasão russa, incluindo Moçambique. Creio 

que ainda somos contra o imperialismo. O 

que me incomoda é que também deploram a 

opção de Moçambique pela abstenção. Que 

democracia é essa? Hein, Mestre?

— Mas, devíamos ter condenado a invasão. 

Sem reservas. Logo nós que sabemos o que é 

a guerra. A Ucrânia não é um protetorado da 

Rússia. Não é um País sem vontade própria. 

Nas Nações Unidas votaram. É democracia 

sim, mas a nossa leitura, antes da decisão, pa-

rece não ter sido a melhor. Falhamos. Parece 

termo-nos fixado na grandeza do invasor. O 

barulho que criamos é resultado do tipo de 

leitura que fizemos como País; vivemos acor-

rentados ao passado e às respectivas dívidas. 

Temos que perceber que nós próprios abrimos 

as portas ao barulho que hoje nos incomoda. 

— Não tem nada a ver. Estou a falar de de-

mocracia. O Embaixador norte-americano 

entende de democracia? Invadiu-nos e agre-

diu-nos emocionalmente. Isso não conta? 

Quero perceber o sentido da democracia. 

Quer dizer, agora Moçambique vai ser vis-

to como tendo sarna, e das graves, porque 

absteve-se. A NATO quer pôr o seu focinho 

ali perto da Rússia. É isso que pode cheirar 

mal. É verdade que a Ucrânia não faz parte 

da NATO. Foi má leitura porquê? A nossa 

candidatura a membro não efectivo do Con-

selho de Segurança da ONU vai, então, abai-

xo? Que democracia é essa? Temos que 

estar alinhados com os nossos interesses. 

Já não vamos ser aceites? A nossa can-

didatura não vai passar disso, é? Temos 

que ser aceites porque exercemos o nosso 

direito de livre opção. Mas, até concordo, 

o barulho pode resultar da qualidade da 

nossa “livre opção”.

Uma voz forte, ditatorial, percorreu a 

sala. Uma voz feminina. Todos olharam 

para a porta que se abria. Ela posicionou-

se na sala. Mestre pintor e o colaborador, 

como que por indução, movimentaram-

se para o local onde deviam já estar a 

trabalhar. Aquela participação inesperada 

cortou o fio da conversa. Minutos depois, 

Mestre pintor percebeu que a “ditadora”, 

com uma bandeja, se dirigia ao sofá onde 

o marido se encontrava. Do ponto onde 

estava, conseguiu ouvir: “Até parecia que 

estavam a discutir. Conta-me lá bem essa 

coisa da guerra da Rússia. É contra quem 

mesmo?”

Percorrendo a abstenção de Moçambique

No momento em que se escreve esta 

coluna ignora-se em absoluto a de-

cisão do Tribunal Constitucional 

acerca do segundo Congresso da 

UNITA que elegeu Adalberto Costa Júnior 

como presidente do partido. Na realidade, 

essa decisão já não interessa. Se o Tribunal 

anular o Congresso, a UNITA volta a eleger 

Adalberto e assim sucessivamente. Será um 

carrossel legal que não resolverá nada.

Já muitas vezes escrevemos nestas colunas 

que o direito não resolve por si só questões 

estruturais. Pode resolver disputas, pode ace-

lerar transformações, pode ordenar a socieda-

de, até pode ser um programa de futuro, mas 

nunca é a solução unívoca e final de um pro-

blema. Por isso, quem está contra a eleição de 

Adalberto Costa Júnior como presidente da 

UNITA terá de o confrontar de outras for-

mas, a primeira das quais é ganhar eleições.

Isto não quer dizer que o Tribunal Consti-

tucional não tenha argumentos legais para 

ir anulando congressos, mas também já de-

fendemos que a jurisprudência em termos 

de partidos políticos deste tribunal superior 

deve ser de contenção, isto é, só intervir em 

casos de flagrante incumprimento dos princí-

pios constitucionais mais relevantes, de defe-

sa dos direitos fundamentais e de violação das 

leis mais determinantes da República.

De resto, é preferível que o tribunal adopte 

uma interpretação restritiva da lei, sempre 

que possível, e se abstenha de grandes activis-

mos, guardando-se para os momentos efec-

tivamente importantes. Neste sentido, para 

lamento de muitos leitores, entendemos que 

o tribunal andou bem quando havia dúvidas 

sobre a nacionalidade de Adalberto Costa Jú-

nior. Não podia haver. Resolvido o assunto, 

não se justifica insistir.

É por isto que o teatro do absurdo que se de-

senvolveu acerca de um putativo projecto de 

acórdão de uma juíza relatora que anulava de 

novo o Congresso da UNITA é de deplorar. 

Não pela eventual decisão – o Tribunal deve 

ser livre, dentro dos parâmetros que apontá-

mos, de decidir –, mas pela imagem de des-

controlo total e de falta de credibilidade que 

tal vazamento acarretou para o Tribunal.

O anterior presidente do Tribunal Constitu-

cional, ao abandonar o cargo, quis deixar um 

título bombástico para os jornais e escreveu 

acerca de um suicídio da democracia. Na rea-

lidade, aquilo a que estivemos a assistir nos 

últimos dias foi a uma tentativa de suicídio 

do Tribunal Constitucional.

Num dia surge do nada, mas inundando as 

redes sociais – o autor deste artigo recebeu o 

projecto de três pessoas diferentes –, um su-

posto acórdão não assinado e sem votos de 

vencido que declarava nulo o Congresso da 

UNITA de Dezembro de 2021. A argumen-

tação do acórdão era sofrível e continha um 

erro clamoroso de português. Isso levantava 

suspeitas, mas não era concludente.

Posteriormente, não existiu reacção oficial do 

tribunal a este vazamento ou falsificação de 

informação. Se for falsificação, é provavel-

mente crime, e a competente queixa-crime 

deveria ter sido de imediato anunciada. Se 

for vazamento, pode também configurar um 

crime, embora de diferente natureza, ligada à 

perturbação do Estado de direito, e o anúncio 

de procedimentos também deveria ter tido 

lugar. Não aconteceu nada, e o projecto nave-

gou “alegremente” pelo espaço digital durante 

horas, criando a maior das confusões.

No entanto, parece que num grupo de What-

sApp a juíza-presidente Laurinda Cardoso e 

outro juiz do tribunal Carlos Teixeira divul-

garam fotos do projecto do acórdão com os 

dizeres “Fake” ou “Falso” apostos. Tal deu ori-

gem a várias interpretações, uma das quais ale-

gando que estes juízes não concordavam com 

Touradas e Deliberações WhatsApp
no Constitucional
Por Rui Verde*

o projecto e o iam “chumbar” ou “arquivar”.

Com o atipicismo tradicional do direito an-

golano, foi portanto inaugurada uma nova 

forma de deliberação judicial: a deliberação 

por WhatsApp. E assim fomos informados de 

que afinal o acórdão não era.

Aparentemente, só passados quatro dias in-

teiros terá surgido um esclarecimento de um 

oficial do Tribunal. A directora do gabinete 

de assessoria técnica e jurisprudência do Tri-

bunal Constitucional, Aida Gonçalves, terá 

afirmado que é falso o acórdão posto a circu-

lar que atesta uma suposta anulação do XIII 

Congresso da UNITA.

A gravidade do caso talvez tivesse merecido 

um pronunciamento do gabinete da presi-

dente do Tribunal e dirigido a todo o país, 

e não a um órgão de comunicação em espe-

cial. E necessariamente o consequentemente 

processo-crime.

O que assusta nisto tudo é que se começa a 

querer tornar o Tribunal Constitucional como 

o problema, e não o guardião da Constituição. 

Este é o mais alto tribunal da terra naquilo 

que respeita aos direitos fundamentais dos 

cidadãos e ao cumprimento dos princípios e 

das regras políticas. Não há nenhum superior.

Desde o político norte-americano Alexander 

Hamilton, primeiro secretário de Estado do 

Tesouro de George Washington, de Alexan-

der Bickel, um prestigiado académico da uni-

versidade de Yale, ou de Stephen Breyer, juiz 

do Supremo Tribunal norte-americano, de 

uma ou de outra forma, ficou bem expressa a 

ideia de que a força dos tribunais não reside 

no exército, na polícia ou nos impostos, mas 

sim na credibilidade e na confiança que ins-

pira aos cidadãos.

O comunicado da UNITA de 21 de Março 

de 2022, emitido pelo Secretariado Executivo 

do Comité Permanente da Comissão Políti-

ca, torna óbvios os perigos de descredibiliza-

ção do tribunal. No seu ponto 11, afirma-se: 

“Contra a ditadura do poder judicial parti-

darizado, o Povo tem de ser mobilizado para 

defender a democracia e as suas conquistas.” 

Obviamente, este convite à desconsideração 

das decisões do Tribunal Constitucional e à 

entrega do poder à mobilização do povo é ex-

tremamente preocupante em qualquer socie-

dade, pois acaba por convidar a uma justiça 

popular e não racional.

Tal obriga a uma reflexão por parte do Tribu-

nal Constitucional, o qual, para exercer a sua 

função e decidir sem medo, garantindo o aca-

tamento das suas decisões, tem de apresentar 

uma imagem de estudo e consciência jurídica 

plena, apartando-se de pequenas discussões 

e dissensões. As pessoas não podem ver as 

discussões que têm na cozinha ou no bar 

transportadas para o WhatsApp por juízes e 

verificar que a argumentação judicial é igual.

Na verdade, um dos maiores problemas do 

mandato de João Lourenço é a incorrigível 

banalização do poder judicial em Angola por 

algumas das suas mais importantes figuras, 

em vez de ser o principal esteio de confiança 

e do cidadão no poder do Estado e da sua 

credibilização.

Isso tem de mudar. O Tribunal tem de se fa-

zer respeitar através da forma como aplica e 

interpreta a lei. A sua legitimidade deriva do 

exercício das suas funções; nessa medida, a 

justiça tem de ser vista a ser feita com digni-

dade, elevação e, obviamente, com raciocínio 

jurídico adequado.

Por isso, é com mais um apelo à dignificação, 

à contenção e à reserva do Tribunal Cons-

titucional que terminamos estas linhas. Isto 

não quer dizer que o Tribunal não deva deci-

dir casos difíceis e enfrentar multidões, se for 

esse o caso, mas deve fazê-lo com a coragem 

da ciência e não o vendaval dos loucos.

*makaangola.org
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46 anos ligado ao atletismo, Castigo Timbane desabafa

Por: Paulo Mubalo

Com cerca de 46 anos 

ligados ao atletismo, 

primeiro como atleta e, 

depois, como treinador, 

Castigo Timbane é uma voz au-

torizada para falar sobre vários 

aspectos ligados à modalidade. 

Actual treinador do Ferroviário 

de Maputo, o técnico recorda 

com nostalgia os tempos passa-

dos em que os atletas nacionais  

ombreavam em pé de igualdade 

com outros da região, chegando, 

em alguns casos, a superiorizar-

-se. Mesmo assim, diz que não é 

tempo de lamentações, mas de 

trabalho árduo para colocar o 

país no lugar que merece.  

Seguem os excertos da conversa.

Está  no atletismo desde o perío-

do pós- independência.  Sempre 

foi  locomotiva?     

-Abracei a modalidade desde  os 

meados da década de setenta, 

concretamente desde 1976. Pri-

meiro fui atleta, mas depois se-

gui a carreira de treinador. Como 

atleta, tive várias internacionaliza-

ções e competi em vários países, 

como treinador, orientei os para 

olímpicos que competiram em 

Angola e Portugal.  

E apesar de presentemente estar 

ligado ao Ferroviário há já cinco 

anos, já passei pelo Matchedje e 

Desportivo, ambos da capital. 

Sente-se satisfeito com o desem-

penho do Ferroviário no recente 

torneio da abertura?

-Claro que sim, porque apesar de 

ter sido renhido, o Ferroviário ga-

nhou tanto em masculinos como 

em femininos. O que significa que 

a prestação dos atletas  foi muita 

boa.

É  treinador de uma especialidade 

pouco conhecida. Como se sente?

-Sinto-me privilegiado, até por-

que sou o primeiro treinador no 

país a formar atletas para o lança-

mento de martelo em femininos. 

No passado nunca houve lança-

mento de martelo em femininos, 

só havia em masculinos. Neste 

momento tenho atletas em mas-

culinos e em femininos nesta es-

pecialidade, o que é gratificante. 

São atletas com muita margem de 

progressão, mas, infelizmente, o 

número de praticantes desta espe-

cialidade é ainda reduzido.

No geral, como vê o atletismo em 

Moçambique?

-Bem, o nível não está excelen-

te,  mas não há comparação com 

o atletismo que era praticado no 

meu tempo. Não se trata de falar 

bem do que se passou, mas  é um 

facto inegável que no período em 

que eu corria, os nossos atletas 

competiam em pé de igualdade 

com os outros adversários da zona  

austral,  isto em termos de marcas. 

Reconheço o trabalho que está a 

ser desenvolvido, que é bastante 

encorajador, daí que auguro dias 

melhores .  É preciso notar que 

estivemos praticamente parados 

nos últimos dois anos devido à 

pandemia da Covid-19 e isto dei-

xou marcas, mas já recomeçamos 

e vamos ver daqui em diante qual 

vai ser o progresso dos atletas.

Paradoxo?
Mas porque é que  o atletismo 

não está tão bem como nos  seus 

tempos?

-Bem, pode parecer um parado-

xo, mas é verdade que de algum 

tempo a esta parte as condições de  

treinamento dos atletas melhora-

ram muito, mas os resultados em 

contrapartida não melhoraram 

muito. Por outro lado, as condi-

ções de  alimentação para os atle-

tas constituem um grande desafio, 

quando   num passado não muito 

distante essas dificuldades esta-

vam parcialmente ultrapassadas.

Digo que é um paradoxo por-

que antigamente os atletas não 

dispunham de ginásios moder-

nos  e especializados como agora, 

presentemente, nessa vertente de 

infra-estrutura há condições a um 

nível aceitável para atletas de alta 

competição, mas  os resultados 

não superam os dos tempos pas-

sados.

 Mas, também, pode haver outros 

factores que podem estar a con-

correr para  esta situação: é que 

alguns atletas já têm vícios que 

não ajudam no crescimento das 

suas capacidades, como a bebida  

e cigarros.

Está a dizer que no seu tempo 

todos os atletas não tinham esses 

vícios?

-Nos nossos tempos e nos tempos  

subsequentes não havia muito 

disso. Nós sabíamos o que quería-

mos,  e tudo resumia-se no trinó-

mio desporto- escola - casa.  

Mas também não podemos gene-

ralizar, dizer, por exemplo, que to-

dos atletas  são viciados, isto não 

é verdade. Um e outro podem ali-

mentar esses vícios, mas  muitos  

sabem o que querem no desporto.

 Uma pessoa quando quer uma 

coisa tem de se dedicar para essa 

coisa, porque tudo se alcança com 

entrega e sacrifício. Nada vem do 

acaso e há que saber separar as 

coisas, saber priorizar as coisas.

Muita gente tem se queixado do 

estado da pista do parque dos 

continuadores, local onde o Fer-

roviário treina. Que comentário 

tem a fazer?

-A pista podia estar melhor, mas 

está razoável,  e creio que não é 

por falta de qualidade desta infra-

-estrutura que os atletas ou clubes 

devem se queixar.

Deixa–me manifestar a minha 

preocupação pelo facto de algu-

mas especialidades não estarem 

a acontecer no país, como, por 

exemplo, o salto à vara.

Mesmo no salto em altura, o nú-

mero de praticantes está a dimi-

nuir significativamente, à seme-

lhança do lançamento de peso. O 

que é muito triste.

Os atletas têm recebido apoios 

dos seus clubes?

-Nem todos os clubes, mas o Fer-

roviário tem feito o que é possível 

fazer. Diria que  alguns atletas  re-

cebem subsídio, mas são poucos, 

e isso afecta o rendimento dos 

atletas. Contudo, acima de tudo, 

é preciso sacrifício. Mas também  

não posso falar de  outros clubes 

porque não é ético.

Quando é que o país terá atletas 

de nível e categoria da Lurdes 

Mutola?

-A Lurdes Mutola é um caso à 

parte, nasceu com um dom, diria 

de Deus. Neste momento, não é 

fácil aparecer uma atleta de en-

vergadura como ela. No atletis-

mo adaptado a Edmilsa Governo  

diria que é uma outra excepção. 

Podia não ter potencial como a 

Lurdes, mas é uma grande atleta.  

A Lurdes nasceu com um dom, e 

sempre gostou do desporto e cla-

ramente  é um caso à parte. Difi-

cilmente nascerá uma outra Lur-

des. É por tudo isto que eu digo 

que o atletismo não está  bem, 

nem  muito mal. Está no meio.  

Estaria bem se os atletas atingis-

sem marcas que nós atingíamos . 

Para estar bem, os atletas tinham 

que competir de igual modo com 

outros atletas   estrangeiros. O que 

não está a acontecer. Isto porque 

nunca conseguimos estar no pó-

dio, salvo raras excepções.  Vamos 

trabalhando e estou convencido 

de que um dia chegaremos lá.

Sobre Lurdes Mutola
Lurdes Mutola nasceu no bair-

ro de Chamanculo, na cidade de 

Maputo, e desde criança esteve 

ligada ao desporto. Iniciou-se no 

futebol. Pela mão do falecido Cra-

veirinha abraçou o atletismo. Em 

1988  beneficiou-se de uma bolsa 

de solidariedade olímpica para os 

países do  terceiro mundo. Foi as-

sim que passou a residir nos EUA. 

No seu palmarés detém o recor-

de mundial dos 1000 metros em 

pista coberta, e em pista aberta; 

recorde africano dos 1000 metros 

em pista aberta e recorde africano 

dos 800 metros em pista aberta. 

Em 1995 consagrou-se vencedora 

do Grande Prémio da Federação 

Internacional de Atletismo Ama-

dor. 

Foi três vezes campeã africana 

(uma das quais em 1500 metros), 

e duas vezes no campeonato dos 

Jogos Pan-Africanos, Gotembur-

go, Mónaco e Bruxelas. Já venceu 

vários meetings, como de Oslo, 

Zurique, Londres, Langenthal, 

Nice, Havana, Eugene, entre ou-

tros tantos.

Foi 7.ª classificada nos Jogos 

Olímpicos de Seul, e em 2000 

sagrou-se campeã Olímpica dos 

800 metros , em Sydney, Austrá-

lia , nos 800 metros. É a melhor 

atleta moçambicana de todos os 

tempos. Castigo Timbane

Lurdes Mutola
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Realizou-se, no pretérito fim-de-semana, o GP de F1 no Bahrein.

Muito resumidamente e sem desprestigiar a modalidade, na minha 

opinião, o referido GP valeu pelas primeiras 5 e pelas últimas 5 voltas! 

Senão vejamos: A Ferrari selou a dobradinha e a vitória com o seu 

novo F1-75.

É muito evidente que a Ferrari desta vez criou um carro muito competitivo.

Mesmo antes da desistência arrastada de Max Verstappen da Red Bull, Char-

les Leclerc da Ferrari, parecia ter a corrida ganha para a sua Escuderia.

O novo carro parece ter um bom equilíbrio de chassi, uma boa performance 

de potência e vamos ver nos próximos GP´s , se com fiabilidade eficaz.

Mesmo nos dias de shakedown em Barcelona, Toto Wolff da Mercedes, co-

mentou que a unidade de potência da Ferrari parecia a mais forte de todas. 

Foi uma impressão que o Grande Prémio do Bahrein não fez nada para con-

trariar, especialmente devido ao desempenho muito forte das equipes Haas e 

Alfa Romeo, movidas pêlo motor Ferrari…

A unidade de potência tipo 066/7 é totalmente novo, transportando apenas 

o sistema de recuperação de energia e bateria ERS apresentado no Grande 

Prêmio da Rússia, em Setembro de 2021.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto � um mecânico de formação � confirmou 

isso no lançamento do carro, dizendo: �O híbrido é muito semelhante ao que 

corremos no final da temporada, apenas alguns sensores diferentes para os re-

quisitos da FIA 2022. O resto, especialmente o motor de combustão interna, 

devo dizer que é significativamente diferente”.

�Temos um novo combustível, que é 10% etanol, que muda muito a combus-

tão, estamos todos a perder mais ou menos 20 cavalos, o que significa que a 

própria combustão está bastante alterada”.

“Houve muitas oportunidades de desenvolvimento na unidade de potência e 

mudamos bastante, especialmente da própria combustão.”

VENCEDORES E VENCIDOS DO GRANDE PRÉMIO

Vencedor: Charles Leclerc

A sua volta para a pole, foi uma das melhores de todos os tempos e a ma-

neira como ele controlou o Grande Prémio, lutando destemidamente com o 

actual(?) campeão mundial Max Verstappen, mais parecendo que ele era o 

campeão mundial.

Vencido: Red Bull

A Red Bull era a grande favorita para este fim-de-semana, depois de impressio-

nar nos testes do Bahrein. Enquanto eles foram superados pela Ferrari na pole 

e na vitória. Pareciam estar a caminho de terminar em segundo e quarto para 

um bom amealhar de pontos, para dar o pontapé de saída do início da época.

Mas tudo se esfumou nas últimas voltas, com o Verstappen que estava em 2º 

lugar a desistir; com o seu team manager Christian Horner, dizendo ser um 

problema no sistema de combustível.

Isto aconteceu, depois do Verstappen ter abusado dos travões ao querer atacar Le-

clerc e, depois, perder o desempenho com um problema da direção do seu bólide.

O outro Red Bull de Sérgio Pérez estava no pódio após a desistência de Vers-

tappen, com o pião que deu sem sentido ou pela pressão do Hamilton na 

curva 1 da volta final… 

O Horner disse que o mexicano encontrou o mesmo problema no sistema 

de combustível. Isso significou que a Red Bull não viu a bandeira xadrez pela 

primeira vez, desde a Áustria em 2020.

Vencedor: Os carros de F1 2022

A nova geração dos carros de Fórmula 1 com especificações para 2022 esta-

vam em construção há anos. Embora tenhamos apenas uma amostra de uma 

corrida para julgá-lo, os primeiros sinais são positivos.

Ao longo dos testes, os pilotos disseram que era mais fácil de seguirem-se 

entre si e vimos na corrida que os carros podiam ficar a um segundo do carro 

da frente, sem sofrerem muita turbulência.

Isso permitiu algumas disputas boas, como a entre Verstappen e Leclerc, que 

tiveram quatro ultrapassagens no total. Vamos torcer para que tal aconteça, à 

medida que a temporada avança.

Vencido: McLaren

A McLaren antecipou um fim-de-semana difícil no Bahrein, após problemas 

no eixo dianteiro nos testes da semana anterior.

Não esperavam que seu desempenho fosse tão ruim quanto acabou.

Vencedor: Kevin Magnussen

Kevin Magnussen teve pouco mais de uma semana para se preparar para 

o desafio, ao retornar à Fórmula 1 com a sua ex-equipe Haas, substituindo 

Nikita Mazepin que foi banido da F1!...

O dinamarquês fez bom uso da equipe Haas revitalizada, que entregou-lhe o 

VF-22, que parece capaz de marcar pontos regularmente. Ele chegou ao top 

10 e classificou-se na P7(leia-se 7ª Posição), dando à Haas a sua primeira 

aparição no Q3 desde o Brasil em 2019.

Vencido: Aston Martin

Durante o fim de semana do Grande Prêmio do Bahrain, a Aston Martin 

disse que estava perder entre 0,5 e 0,7s por volta. Com tanta perca de tempo, 

sair do Q1 sempre seria um desafio.

Vencedores: Mercedes

A Mercedes entra nesta temporada, lutando para soltar o potencial do seu 

W13 e sofrendo mais do que qualquer outro team, com o fenómeno do 

“porpoising�(oscilação da suspensão).

Eles ficaram agradavelmente surpresos por deixarem o Bahrein na P3 e P4, 

com a dupla Lewis Hamilton e George Russell.

A Shell e a KIA juntaram-se em uma parceria estratégica que visa revolucionar 
o mercado automóvel com a entrada da Vivo Energy Moçambique, como 

poderão participar noutra corrida em Pretória.

O Picanto Cup é um troféu monomarca promovido pela KIA Moçambique, 
em que 28 pilotos, divididos em 14 equipas, competem entre si nos 6 
Grandes Prémios agendados. Cada prova é constituída por treinos livres, 

de resistência de 60 minutos em que os pilotos trocam a meio.

Das marcas que patrocinam o Picanto Cup, destaca-se, para este ano, a Vivo 
Energy Moçambique, companhia que comercializa e distribui combustíveis 

clientes comerciais e retalho, respectivamente, que celebrou um contrato 
de parceria com a KIA Moçambique, onde todas as viaturas KIA passam a 

Para garantir que o roncar dos motores não claudique durante o decurso da 

motor sintético concebido a partir de gás natural, que têm níveis de fricção 

dos motores modernos. Este acto vai ao encontro do acordo global onde a 

automóvel e dar mais excelência aos clientes das duas marcas.

Na ocasião, o Director Geral da Vivo Energy Moçambique, Moussa Konate, 

que concretizamos esta parceria. Como companhia pan-africana que opera 

está em constante crescimento e vem demonstrando uma abordagem 
estratégica inovadora que converge com a nossa visão, é uma grande valia”. 

marcas ser algo que já é comum nos outros mercados onde operamos, 
isto é o culminar de uma abordagem que pretendemos estender a mais 
parceiros e marcas de renome. Através da Shell, temos ainda envolvimento 

sectores, desde o industrial, mineiro, energético, construção e transportes”, 
frisou.

Por sua vez, Tiago Água, Director Geral da Kia, fez saber que a união entre 

Moçambique.

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

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

O Conselho de Direcção da Associação 
das Pequenas e Médias Empresas (APME), 
recebeu, recentemente em Maputo, a 
Delegação do Instituto Nacional de Apoio 
às Micros, Pequenas e Médias Empresas 
da República  de Angola (INAPEM), 
acompanhada pelo Instituto das 
Pequenas e Médias Empresas (IPEME). 
Trata-se de uma visita de cortesia 
e troca de experiências entre estas 

dorsal do sector das MPME’s. A iniciativa 
surge no âmbito da operacionalização 
das actividades conjuntas, enquadradas 
na contextualização das actividades 
de funcionamento destas entidades 
e em relação a participação das PME’s 
angolanas na Primeira Feira Internacional 
das Micros, Pequenas e Médias Empresas 
(FIMPME).
A visita foi liderada pelo 2º Vice-Presidente, 
Zimane Dzimba, acompanhado pelo 
Coordenador dos Pelouros, Director 
Executivo e Departamento de Marketing 
da APME, onde durante o encontro várias 
temáticas foram abordadas, desde a 
troca de experiência de associativismo 
em Angola e Moçambique. O Instituto 
Nacional de Apoio às Micros, Pequenas e 
Médias Empresas (INAPEM), representado 
por sua administradora, Sheila Suzete 
da Silva Bandeira, enalteceu o papel que 
a APME está a imprimir em Moçambique, 
no que diz respeito à sustentabilidade do 
sector privado, bem como a expansão 
da Associação para as províncias e na 
constituição de Delegações Provinciais 
da APME. Foi, outrossim, aplaudida e 
encorajada a continuar na defesa das 
Micros, Pequenas e Médias Empresas 
moçambicanas e no estímulo ao conteúdo 
local. Durante o encontro, o 2º Vice-
Presidente da APME, Zimane Dzimba, 
agradeceu a visita da Delegação angolana 
do INAPEM, onde mostrou abertura para 
mais trabalhos de parceria no âmbito da 
internacionalização da APME.

APME e INAPEM de Angola 
FORTALECEM LAÇOS EM 

PROL DAS MPME’s

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

mulher, está patente, 

desde 17 de Março, no 

corredor do auditório 

doCCFM e sala de exposições 

do CCMA, uma exposição 

fotográfica da autoria do 

fotógrafo francês Denis Rion. 

Intitulada “Mulheres Daqui e 

de Outros Lugares” a exposição 

faz uma abordagem sobre ofícios 

femininos em Madagáscar, 

Guiana Francesa e Suriname, 

e estará patente até ao dia 4 de 

Abril.

.A mesma foi inaugurada pelas 

CCFM expõe “Mulheres Daqui e de Outros Lugares”
embaixadas da Franca em Mo-

çambique e da Alemanha em 

Maputo. Trata-se de uma exposi-

ção que representa o percurso de 

trabalho realizado pelo fotógrafo 

tendo como tema transversal os 

ofícios femininos naqueles países. 

Consta que no contexto desta ex-

posição, Denis Rion passará três 

semanas em Maputo a fim de 

continuar a sua pesquisa fotográ-

fica sobre as mulheres e o sector 

de actividades em torno da água, 

particularmente na zona costeira 

de Marracuene, com o apoio da 

Embaixada de França e da IRD.

Designer de iluminação para 

teatro e dança durante 20 anos, 

a criação de luzes para espec-

táculos levou-o naturalmente à 

fotografia. A foto-reportagem é 

o aspecto actual da sua actividade 

fotográfica.

Cinco continentes: uma riqueza 

de culturas, modos de vida, siste-

mas de pensamento, ritmos…

Conhecer o “outro” na sua arte 

e na sua vida sempre o fascinou. 

Tenta trazer de volta algumas 

essências de outros lugares para 

falar das nossas diferenças, mas 

também para dizer que o mundo 

é um só.

Este trabalho tem sido realiza-

do em vários continentes, e tem 

sido objecto de várias exposições, 

nomeadamente, no Mali, Mada-

gáscar, Guiana Francesa, Brasil, 

África do Sul e França, claro. 

Agora continua em Moçambi-

que. A. Pacule

“Becos sobre a casa” é o título do 

livro de poesia de estreia do escri-
tor, Adérito Guirrugo, publicado, 
na semana passada, em Maputo. 
Trata-se, como escreve o prefa-
ciador, Mélio Tinga, de uma poe-
sia marcada pela contemplação da 
natureza, que se vai evidenciando 
ao longo dos textos, o que deixa 
clara a sua visão do mundo e o 
sentido que o atribui.
E, igualmente, segundo acrescen-
ta Tinga, é um livro de carácter 
simples, mas não simplório, em 
que a evocação das imagens, a ex-
pressão curta dão-nos a sensação 
de bolas jogadas ao ar que se vão 
rebentando, passando-nos a sen-
sação de frescor necessário.
“Poderíamos imaginar estes be-
cos, como lugares de solidão, um 
canto, um beco, conforme sugere 
o título. Mas esta evidente que 
não se trata disso, mas sim de 
um lugar aberto, onde o autor se 
coloca a ler o mundo, a descobri
-lo, a questioná-lo, sobre a casa, o 
que lhe dá uma visão panorâmica 
ainda mais precisa. Guirrugo pro-
va-nos que a poesia não se limita 
apenas a ser um instrumento de 
adorno, de prazer individual, mas 
uma ferramenta de sobrevivência 

e de encontro de si mesmo” escre-

ve Mélio Tinga no prefacio.  

Adérito Guirrugo nasceu em 

Maputo, aos 21 de Marco de 

1994. Escreve poesia lírica. Foi 

finalista da primeira Edição do 

Premio de Poesia Gala-Gala, em 

Novembro de 2020, com o texto 

Lagarto Gingão. É formado em 

Administração Pública, pelo Ins-

tituto Superior de Relações In-

ternacionais, actual Universidade 

Joaquim Chissano. 

A. Pacule

Lançado “Becos 
sobre a casa”
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Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculos (Fotos)

Depois de navegar sobre as ondas aéreas, o tio Chelito, como é carinho-

samente tratado em Luanda e Maputo, o presidente Marcelo Rebelo de 

Sousa, depois de desembarcar na capital das taxas, numa região que bem se 

pode vir a ser tratada por Xilândia. É a fama que Maputo vem ganhando 

por estes dias, com exigências excêntricas da edilidade, a “mamar o tacho”, ofer-

ecendo pouco ao cidadão, quase nada, e cobrando tudo, sacrificando os munícipes. 

Enfim, coisas muito nossas,  de velhos ou de jovens sem idade...

- Como vai, Filipe?

- Bem-vindo, irmão Marcelo.

*

E depois da coreografia, da calorosa recepção, o tio Chelito deixou-se fotografar 

com os bailarinos, muito empolgados nos abraços, o suor a correr nas veias ávidas 

de afecto. É que por cá essas coisas de fotos com estruturas só nas redes sociais, eles 

já mais bebidos de espíritos do índico, mais para lá do que pra cá... Bem digamos, 

coisa rara, como o combustível para as viaturas do povão. Quem sabe se o vovô 

grande ainda vai a tempo de txunar uma taxa para este desiderato... 

-Mas aquele vovô não é de bem, sabe! – reclamam os meus amigos nas redes para 

inglês ver. E esquecem que os filhos da Rainha Elizabeth II não percebem portu-

guês...

Já no gabinete do povo, perdão da presidência é que o protocolo das terras de 

Camões, Pessoa e CR7 se deu conta do erro crasso do alfaiate.

- Alfaiate? perguntou em voz baixa, o colega Ilec Vilanculos, antes de flagrar-lhes 

com as fraldas da “capulana vermelha e verde” nas mãos. A célebre “capulana” que 

valeu ao grande poeta moçambicano Virgílio de Lemos uma vida inteira no exílio.

- Pois é, Zé. A bandeira não cumpre com as medidas protocolarmente aceites. Não 

temos outro remédio que esconder a bandeira, num cantinho aqui da Polana.

O frenesim da equipa do protocolo foi tal, mas ainda bem que os dois presidentes 

nessa altura estavam ocupadíssimos, passando em revista a guarda, para a fotografia 

oficial.

- Oh Arsénio, desde a última vez que trocamos aquela conversinha no avião nunca 

mais...

- Pois, pois, sim senhor.

- Qual senhor, o senhor está no céu.

- Brincandeira minha, amigo. 

- Olha que eu depois deste mandato vou a Timor numa outra missão. E tu já pen-

saste nisto ou estes ares ainda te inebriam?

- Não sei, sei lá. Bem, lá na baixa, na Timor Leste, não sei se ainda sirvo. Mas é 

como dizes, amigo: logo se vê.

Ninguém se deu tempo para contar o esquadrão de jornalistas que andava pelo 

gabinete presidencial... Foi preciso, outra vez, que o presidene Marcelo baixasse o 

vidro fumado para saudar o povo inteiro que sorria muito contente. Talvez ele se 

tenha lembrado das famosas fotografias do pai no Xipamanine e em Matalane, nas 

festas populares, com a maioria... 

- Esta é a minha segunda pátria. Moçambique tem futuro! - Rematou o tio Chelito. 

Só ele para nos recordar do que andamos a esquecer, à força das circunstâncias...
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Eleitoral da União Europeia 

(UE) a Moçambique criticou 

terça-feira a actuação da po-

lícia nos actos eleitorais no país, as-

sinalando que o comportamento dos 

agentes da corporação está fora dos 

“padrões internacionais”.
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AdRMM lança campanha “Consumo Ilegal Zero” 
Aempresa Águas da Região 

Metropolitana de Ma-

puto (AdRMM) lançou, 

nesta terça-feira, na ci-

dade de Maputo, uma campanha 

denominada “Consumo Ilegal 

Zero”, que visa a redução de Água 

Não Facturada (ANF) até 33%, 

nos próximos três anos, no siste-

ma de Maputo.

Uma nota da empresa faz notar que 

a campanha está inserida no âm-

bito da implementação do PAIRP 

- Programa Acelerado e Integrado 

de Redução de Perdas 2020-2024, 

e tem por objectivo desencorajar 

o consumo ilícito de água potável, 

que contribui negativamente para a 

sustentabilidade da empresa. 

A acção teve como ponto de parti-

da o bairro Luís Cabral, localizado 

nos arredores da capital do país, 

onde foram desmanteladas pouco 

mais de 50 ligações clandestinas, 

no primeiro dia de sensibilização.

Na ocasião, o Administrador de 

Negócio da AdRMM, Inácio Iná-

cio, referiu que um dos objectivos 

da iniciativa é a reversão de todos os 

mana, os analistas de consumo de-

vem trazer ligações clandestinas, de 

modo a que o cliente suspenso se 

converta em cliente activo”, expli-

cou Inácio Inácio.

Por sua vez, o Director do PAIRP, 

Joaquim Bié, disse que a iniciativa 

“Ilegal Zero” enquadra-se nos es-

forços da empresa AdRMM em 

reduzir as perdas de água e o bairro 

Luís Cabral foi escolhido por apre-

sentar maior índice de ANF.

“Este consumo ilegal decorre em 

quase todas áreas operacionais de 

Maputo, mas a área operacional de 

Chamanculo, exactamente no bair-

ro Luís Cabral, apresenta maior in-

cidência de consumo de água ilegal. 

Só em um dia, foram detectadas 

mais de 50 ligações ilegais. O com-

promisso é manter o cliente com 

água. O que fazemos é desactivar o 

bypass e facturar os encargos, por-

que há um consumo perdido”, con-

cluiu Joaquim Bié.

Importa referir que parte das ini-

ciativas do PAIRP prevê a instala-

ção de cerca de 10.200 contadores 

pré-pagos ainda este ano.

clientes suspensos em activos, atra-

vés da campanha “Consumo Ilegal 

Zero”, em todos os bairros das três 

Áreas Operacionais (Chamancu-

lo, Maxaquene e Laulane) e duas 

Delegações (KaTembe e Guava) da 

Região da Cidade de Maputo. 

“Estaremos a actuar em bloco para 

encontrar situações de clientes ile-

gais. A primeira abordagem não é 

desmantelar e incorrer a um pro-

cesso, mas sim sensibilizar e fazer 

com que se regularize a situação. 

Temos zonas de fácil localização 

que com uma intervenção é possí-

vel desmantelar. Os nossos analis-

tas de consumo sabem onde estão 

localizados os ilegais. Em uma se-

Moçambique aposta na Biotecnologia

Está formalizada a 

adesão de Moçam-

bique ao Fórum 

Aberto de Biotec-

nologia Agrária - OFAB, 

uma plataforma insti-

tucional que opera no 

continente africano des-

de 2006, e que congrega 

cientistas e investigado-

res ligados à Biotecnolo-

gia.

A cerimónia de adesão e 

lançamento da platafotrma 

OFAB Moçambique de-

correu em Maputo, nesta 

quarta-feira. A OFAB, é uma 

iniciativa que visa incentivar o 

desenvolvimento da agricul-

tura no continente africano 

através da adopção da biotec-

nologia, perspectivando-se, 

assim, na melhoria do quadro 

da qualidade da agricultura em 

África na sua cadeia de produ-

ção. 

Na ocasião, o vice-ministro 

da Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural, Olegário Banze, 

destacou que o lançamento da 

plataforma OFAB em Mo-

çambique, decorre numa altu-

ra em que o país e a região de-

batem-se com problemas 

climáticos (cheias e ciclo-

nes) e desafia aos cientistas 

do sector a encontrarem 

soluções para minimizar os 

seus impactos. Olegário re-

forçou ainda que é preciso 

que os produtores estejam 

suficientemente informa-

dos e acompanhados para 

garantir resultados positi-

vos na produção.

O evento contou com a pre-

sença de organizações que 

trabalham no sector, prove-

nientes do Quénia, Zâm-

bia, Malawi e Zimbabwe.
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Empreendedoras recomendam 
participação no iCreate

Em p r e e n d e d o r a s , 

que participaram 

na última edição do 

programa de apoio ao 

empreendedorismo feminino, 

destacam a importância do 

#iCreate no desempenho e 

crescimento do seu negócio, isto 

numa altura em que decorrem, 

até ao dia 27 do corrente mês, 

as inscrições gratuitas para a 

próxima edição.

O #iCreate visa reforçar a 

capacidade das Pequenas e Médias 

Empresas (PME), já estabelecidas 

no mercado e com elevado 

potencial de crescimento, de forma 

a torná-las mais competitivas e 

sustentáveis a longo prazo. Para 

além da formação, a iniciativa 

inclui aconselhamento estratégico 

às empresas.

Para a representante da RHDC 

Villa Luísa Empreendimentos, 

Imelda Mafunhana, a 

implementação do módulo de 

liderança, que esteve inserido 

na última edição do #iCreate, 

promovido pelo Standard 

Bank, já está a surtir efeitos 

positivos no processo produtivo: 

“Anteriormente, tínhamos vários 

conceitos sobre como liderar e 

gerir a empresa, bem como a 

definição de prioridades. Agora 

operamos mudanças nestes 

aspectos, particularmente no 

que se refere à interacção com os 

colegas, trabalho em equipa e o 

exercício de avaliação”, precisou.

As ferramentas adquiridas durante 

a mentoria, particularmente sobre 

como fazer face aos desafios, con-

forme explicou Imelda Mafunha-

na, estão a ajudar na adaptação dos 

processos, de acordo com a nova 

realidade: “Antes da pandemia do 

coronavírus, dedicávamo-nos à 

realização de eventos sociais, ago-

ra surgiram eventos corporativos e 

tivemos que nos adaptar”, frisou.

Por sua vez, Mafalda Ferreira, 

representante das empresas Au-

toArt e Alumaq Tecnologia, con-

siderou que o módulo liderança 

faz toda a diferença: “Fez-me 

perceber que tudo se trata de um 

processo de aprendizagem, sendo 

que o caminho a trilhar faz parte 

dessa dinâmica”, indicou.

Na sua opinião, “é sempre valioso 

ter sessões de networking, assim 

como obter ferramentas que nos 

possam socorrer sempre que 

precisarmos. Acho importante 

que a mulher empreendedora seja 

apoiada de modo a desenvolver o 

seu negócio e as suas capacidades 

de empreendedorismo”.

Já a co-fundadora da Nemala, Ana 

Carolina, sustentou que o #iCreate 

permitiu à sua empresa fazer uma 

avaliação sectorizada do mercado: 

“Fruto das ferramentas adquiridas 

no #iCreate sobre a estruturação, 

gestão e marketing, nós decidimos 

empreender mudanças e o negócio 

está a registar um crescimento”, 

enfatizou.

Numa parceria entre a Embaixada 

do Reino dos Países Baixos, 

Standard Bank e a ideiaLab como 

parceiro de implementação, a 

próxima edição do #iCreate terá 

lugar, entre os dias 12 de Abril e 1 

de Julho, em formato virtual.

As inscrições são gratuitas e estão 

abertas até 27 de Março, a partir 

das redes sociais do Standard Bank.

AT destaca proactividade e inovação da CDM
A 

Autoridade Tributária de 

Moçambique (AT) desta-

cou, esta terça-feira, em 

Maputo, a proactividade e 

inovação da Cervejas de Moçam-

bique (CDM) no tocante ao uso 

de plataformas tecnológicas para o 

cumprimento de obrigações fiscais.

Nesse âmbito, a CDM foi convi-

dada, no decurso da cerimónia de 

lançamento do Portal do Contri-

buinte, a partilhar a sua experiên-

cia no uso da tecnologia, com en-

foque específico na e-Tributação, 

que aquela empresa está pioneira-

mente a usar desde Junho de 2021.

Hugo Gomes, administrador da 

CDM, explicou na ocasião que uma 

das vantagens do uso da plataforma 

e-Tributação em sede da liquidação 

de impostos tem que ver com o facto 

de aquela empresa ter passado a cum-

prir com obrigações tais sem neces-

sidade de deslocação física dos seus 

colaboradores às estâncias fiscais.

Até ao lançamento, esta semana, do 

Portal do Contribuinte, a CDM li-

quidava o Imposto de Rendimento 

de Pessoas Colectivas (IRPC), Im-

posto de Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRPS) - nos termos da 

obrigação legal de retenção na fonte - 

e Imposto sobre o Valor Acrescenta-

do (IVA) na plataforma e-Tributação.

Com o lançamento do Portal de 

Contribuinte, o IVA passou a ser 

electronicamente liquidável ape-

nas nesta plataforma, mantendo-se 

o IRPC e o IRPS na e-Tributação. 

Ambas as plataformas estão in-

terligadas, sendo que, progressiva-

mente, a facilidade de pagamento 

digital de todos os impostos migra-

rá para o Portal do Contribuinte. 

No mesmo evento, dirigido pela Pre-

sidente da AT, Amélia Muendane, a 

CDM foi premiada como a segunda 

melhor contribuinte do IVA em Mo-

çambique. A Vodacom e a Movitel 

foram igualmente alvos de premia-

ção, como, respectivamente, primeiro 

e terceiro melhores contribuintes.

Na ocasião, foi destacado o facto de 

as três empresas estarem a contribuir, 

de forma exemplar, para a redução do 

déficit fiscal do país, o que se traduz, 

progressivamente, na redução da de-

pendência externa de Moçambique.

A 
Fundação MASC 

(Mecanismo de Apoio 

à Sociedade Civil) 

realizou, esta segun-

da-feira, 21, em Maputo, uma 

mesa-redonda sobre os desa-

fios da reconstrução pós-con-

flito, em Cabo Delgado. No 

evento, administradores dos 

distritos afectados pela insur-

gência sentaram-se, à volta da 

mesma mesa, com represen-

tantes do corpo diplomático 

e sector privado para discutir 

os caminhos para a reconstru-

ção do que a guerra destruiu.

A mesa-redonda sobre os de-

safios da reconstrução de Cabo 

Delgado contou com a presença 

dos administradores de Palma, 

Macomia, Muidumbe, Nangade 

e dos secretários-permanentes 

(SP) de Mocímboa da Praia e 

Quissanga, seis dos distritos 

mais afectados pela violência 

extremista que eclodiu em 2017.

Frente-a-frente com parceiros de 

cooperação e sector privado, os 

dirigentes locais apresentaram, 

na primeira pessoa, as perspecti-

vas e os desafios da reconstrução 

pós-conflito dos seus distritos. 

Nas prioridades, que são trans-

versais aos distritos, consta a 

necessidade de reconstrução 

de edifícios das administrações 

locais, o restabelecimento de 

serviços públicos como saúde, 

educação, água, a reabilitação de 

empreendimentos socioeconómi-

cos, a criação de meios de subsistên-

cia para permitir aos deslocados a 

reiniciarem suas vidas, entre outras.

O SP de Mocímboa da Praia, 

João Saraiva, por exemplo, disse, 

na ocasião, que o governo do seu 

distrito “necessita de apoio em 

várias áreas de actividades para 

alavancar a sua economia e impul-

sionar o desenvolvimento socioe-

conómico e cultural da população”.

Por sua vez, o administrador do 

distrito de Palma, João Buchili, 

afirmou que, “de um modo geral, 

a situação de segurança no dis-

trito é estável, o que tem vindo a 

contribuir para o retorno gradual 

das actividades de subsistência 

das populações, bem como a rea-

lização das actividades na Sede do 

distrito. Contudo, contamos com o 

apoio de todos intervenientes para 

o desenvolvimento do distrito”.

Nas palavras do governador de 

Cabo Delgado, Valige Tauabo, 

“em geral, precisamos de recur-

sos para materializar o Plano de 

Reconstrução e, para tal, con-

tamos com o apoio de todos os 

parceiros, interessados no desen-

volvimento de Cabo Delgado”.

Para Maura Martins, Gestora 

de Desenvolvimento de Capa-

cidades da Fundação MASC, 

depois da intensa devastação 

causada pelo extremismo vio-

lento, este é o momento de todos 

juntarem-se aos esforços pela 

reconstrução de Cabo Delgado.

“Este é o momento de, todos 

juntos, darmos a nossa mão a 

quem tudo perdeu para a vio-

lência armada. É o momento 

de, cada um e no que pode, fazer 

algo por quem mais precisa para 

reiniciar a vida dos escombros 

deixados pelo extremismo vio-

lento”, destacou Maura Martins.
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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

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, Domin
gos e Feriados a partir 

das 18h30
Os Resistentes da Towen 

Xima  Bar
Sexta, dia 11  de Março

a partir das  18h  
ZOCO DIMANDE

Sábado, dia 12 de Março
a partir das  18h  

JIRBO NTUTA

        

DIVULGAÇÃO

O Mês Internacional da 
mulher é ainda mais 
especial na ZAP, com 
ofertas imperdíveis, 
sendo que, na compra 
da ZAP BOX HD, a Zap 
oferece uma mensali-
dade grátis (Mahala) 
do Pacote Mini, com 
mais de 45 canais re-
pletos de conteúdos 
educativos, informati-
vos, desportivos, cul-
turais, entretenimento, 
desenhos animados e 
muita diversão.

A presente Campanha 
encontra-se em vigor 
até o dia 31 de Março 
do ano em curso, onde 
igualmente possuímos 
ofertas imperdíveis 
para os clientes da fa-

mília ZAP, que dispõe das suas contas ativas nos pacotes Mini e Mini+, que 
passam a desfrutar de 5 canais em sinal aberto a destacar Fox Movies, Fox 
live HD, Cubayo, Sic Mulher e Food Network.

A ZAP é líder na distribuição do sinal televisivo no formato digital em língua 
-

bicana desde 2011, com cobertura a nível nacional, estando igualmente em 
Angola e Portugal.

Celebre o Mês da Mulher com a melhor experiência da era digital, porque “O 
MELHOR QUE HÁ, É NA ZAP QUE DÁ”

O MÊS DA MULHER É ESPECIAL 
NA ZAP

Moçambique participa na reunião 
do SADCOPAC
Termina, nesta sexta-feira, 

em Harare, uma reunião do 

Conselho de Governação e 

Capacitação dos Comités 

de Contas Públicas (PAC) da Or-

ganização da Comunidade de De-

senvolvimento da África Austral 

(SADCOPAC), uma encontro de 

cinco dias que tinha como objec-

tivo fortalecer a capacidade insti-

tucional das Comissões de Con-

tas Públicas em matérias de boa 

governação e gestão transparente 

das finanças públicas, fiscalização 

e auditoria das contas públicas e 

da actividade dos Governos do 

Dia.

A SADCOPAC é uma organiza-

ção regional criada em 2003, que 

actua sobre umbrela da SADC 

no domínio das finanças e contas 

públicas, visando contribuir para 

a boa governação, transparência 

financeira, gestão das contas e fi-

nanças públicas e promover a pres-

tação de contas e responsabilização 

governativa dos estados-membros.

Moçambique faz-se represen-

tar no evento por uma delegação 

chefiada pelo Presidente da Co-

missão do Plano e Orçamento e 

Co-Presidente do Pelouro de Fi-

nanças da SADCOPAC, António 

Rosário Niquice e por José Manuel 

Samo Gudo, Relator da Comissão 

do Plano e Orçamento. Para além 

de Moçambique, participaram 

do Evento as lideranças das Co-

missões das Contas Públicas dos 

países-membros da SADCOPAC, 

concretamente, Zimbabwe, Zâm-

bia, Botswana, Malawi, Angola, 

Seychelles, Namíbia, Africa do Sul, 

Seychelles, Eswatine e o respectivo 

secretariado.

Durante o decurso da reunião 

do Conselho de Direcção, ficou 

evidente a necessidade de inten-

sificar as actividades que visam 

promover e contribuir para a boa 

governação, transparência finan-

ceira, gestão das contas e finanças 

públicas, através dos parlamentos 

dos estados-membros da SADC, 

empoderando os comités de contas 

públicas com instrumentos legais 

e de políticas que estimulem a boa 

gestão transparente da coisa públi-

ca, combate à corrupção, capacitan-

do permanentemente as respectivas 

instituições para que possam exer-

cer na plenitude as suas atribuições 

e competências.

Igualmente, ficou notória a necessi-

dade de incrementar a colaboração 

institucional dos Comités de Con-

tas Públicas e o papel dos Tribunais 

de Contas nos sub-sistemas de Au-

ditoria e Fiscalização das Contas e 

Finanças públicas e no controle dos 

fluxos financeiros ilícitos ao nível 

regional.

Durante a sessão, foi reconhecido o 

papel estratégico da SADCOPAC 

no concernente a boa governação 

e gestão transparente das finanças 

públicas, tendo sido frisado que o 

recente Memorando de Entendi-

mento entre a SADCOPAC e o 

Fórum Parlamentar da SADC vai 

impulsionar e dinamizar a aproxi-

mação entre ambas entidades.

O Memorando de entendimen-

to prevê uma série de actividades 

de capacitação institucional dos 

países-membros e visa fortalecer 

a intervenção dos respectivos par-

lamentos e demais entidades que 

intervém no processo de gestão da 

coisa pública, troca de experiência 

em matérias de gestão transparen-

te e criteriosa da coisa pública, vi-

sando o bem servir dos respectivos 

povos e promover boa governação, 

combate a corrupção e desvio de 

fundos públicos.

Intervindo durante a Sessão, o Pre-

sidente da Comissão do Plano e 

Orçamento de Moçambique e Co-

-Presidente do Pelouro de Finanças 

da SADCOPAC assinalou que os 

países-membros reconhecem haver 

necessidade de se prosseguir com as 

acções preconizadas nos principais 

instrumentos regionais que visam 

promover a boa governação ao nível 

regional e minimizar o impacto da 

apropriação inapropriada dos re-

cursos públicos com vista a melhor 

servir os interesses públicos. 

EVENTOS


