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Sociedade civil e religiosos 
receiam dias cinzentos 

Lei de combate ao branqueamento de capitais

Organizações sem fins lucrati-
vos, com destaque para ins-
tituições religiosas e orga-
nizações da Sociedade Civil 

(SC) mostram-se bastante apreensi-

vas quanto aos moldes de aplicação 

da lei atinente à Prevenção ao Bran-

queamento de Capitais e Financia-

mento ao Terrorismo, recentemente 

revista e aprovada pela Assembleia 

da República (AR).

 Organizações ouvidas pelo SAVA-
NA insistem que nada têm a temer 

quanto à imposição para a prestação 

de contas, mas sublinham que a for-

ma como o executivo está a colocar as 

coisas, pode resultar no fechamento 

do espaço cívico e perseguições, cul-

minando com a cassação das auto-

rizações para o seu funcionamento. 

Não restam dúvidas para a sociedade 

civil, de que se trata do cumprimen-

to de recomendações do “Camarada 

Chefe” para se intensificar a vigilân-

cia sobre organizações que prestam 

serviço útil à sociedade, mas que o 

regime considera de “subversivas”.

Com o pretexto de robustecer a le-

gislação nacional visando dar um 

maior cunho à prevenção e comba-

te ao branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo, a AR 

procedeu, esta semana, à revisão da 

Lei 14/2013 de 12 de Agosto. 

De acordo com a fundamentação do 

Executivo, a proposta estabelece me-

didas de carácter preventivo, com ob-

jectivo de inibir e dificultar a utiliza-

ção do Sistema Financeiro Nacional 

e sectores de actividades económicas 

a ele associadas, como via para a prá-

tica de operações de branqueamento 

de capitas, financiamento do terro-

rismo e à proliferação de armas de 

destruição em massa. 

O dispositivo passa a ser um instru-

mento de controlo rigoroso às movi-

mentações financeiras que ocorrem 

no país, que agora incluem as orga-

nizações sem fins lucrativos. 

Um dos pontos que o dispositivo 

legal apresenta é a obrigatoriedade 

das organizações sem fins lucrati-

vos passarem a publicar demonstra-

ções financeiras anuais que incluam 

uma desagregação pormenorizada 

das suas receitas e despesas. Ainda 

de acordo a mesma lei, as referidas 

organizações devem conservar, por 

um período de oito anos, registos de 

operações nacionais e internacionais 

suficientemente pormenorizadas 

para permitir verificar se os fundos 

foram utilizados em conformidade 

com o objecto e a finalidade da orga-

nização, e devem disponibilizar esses 

registos ao Ministério das Finanças, 

às autoridades que superintendem o 

respectivo sector, ao judiciário e ao 

Gabinete de Informação Financeira 

de Moçambique (GIFIM). 

Há uma percepção segundo a qual a 

lei pode constituir, em certa medida, 

uma verdadeira ameaça a vozes críti-

cas, que na ausência de uma oposição 

formal activa, funcionam como con-

traposição ao poder do dia. 

Expediente político
O director executivo do Centro para 

a Democracia e Desenvolvimento 

(CDD), Adriano Nuvunga, consi-

dera que há uma intenção escondida 

dos governantes de fechar o espaço 

cívico, de intimidar e dificultar as 

operações e actividades da SC sob 

pretexto de poderem estar associadas 

ao financiamento do terrorismo. 

“Há uma intenção escondida dos go-

vernantes de fecharem o espaço cívi-

co. De intimidar as organizações, de 

dificultar as operações e actividades 

de organizações da sociedade civil, 

porque podem estar associadas ao 

financiamento do terrorismo e rapi-

damente se fecharem as suas activi-

dades. Este é um expediente político 

para o fechamento do espaço cívico, 

para atacarem organizações específi-

cas, que já identificaram. É uma lei 

para atingir ABCDF”, frisa.

No entanto, Nuvunga ressalva que é 

importante que Moçambique avance 

com reformas legislativas e de gover-

nação para combater o terrorismo.

“Não há dúvidas sobre a importân-

cia estratégica disso para a protecção 

da soberania nacional. Todavia, a 

recente avaliação que foi feita a Mo-

çambique indica que não é falta de 

legislação, mas é falta da aplicação da 

legislação existente para fechar os fo-

cos de financiamento do terrorismo”, 

sublinha.

Para Nuvunga, o problema não está 

com organizações da sociedade civil, 

mas com partidos políticos que há 

mais de 35 anos recebem dinheiro 

que não se conhece a sua proveniên-

cia, para sustentar as suas actividades 

e financiar as eleições. 

“Não sabemos para que propósito e 

nem como é que gastam. Nem todo 

esse dinheiro entra no sistema finan-

ceiro, porque os partidos políticos 

não têm contratos e recebem dinhei-

ro em sacos. Isso tudo pode muito 

bem ser utilizado para o financia-

mento do terrorismo”, assinala. 

A lei dos partidos políticos de 1991 

obriga os mesmos a publicar anual-

mente as suas contas no Boletim da 

República ou no jornal de maior cir-

culação, mas até agora, impunemente, 

nenhuma formação política publicita 

as suas desmonstrações financeiras.     

Por Argunaldo Nhampossa 

Nuvunga explicou que, contraria-

mente aos partidos políticos, as or-

ganizações da SC recebem fundos 

de parceiros através do sistema fi-

nanceiro nacional, e é através deste 

mesmo sistema que fazem as suas 

transacções. 

Destacou que para que o dinheiro 

dos parceiros seja creditado nas con-

tas das organizações, deve haver au-

torização do Banco de Moçambique, 

após apresentação de um contrato, 

deixando claro que isso não constitui 

nenhum perigo em relação ao estabe-

lecido na lei. 

Disse, ainda, que relatórios interna-

cionais apontam para a existência de 

várias operações que incluem tran-

sacções móveis, actividades comer-

ciais, nas quais muitos comerciantes 

recebem dinheiro e no fim declaram 

apenas resultados, num cenário em 

que o governo não sabe o que acon-

tece com todo esse dinheiro. 

Ou seja, o nível de informalidade 

financeiro existente no país, segun-

do Nuvunga, é terreno fértil para o 

financiamento do terrorismo, mas o 

governo não está preocupado com 

isso, “como também não está preocu-

pado com a boa governação”, o que 

permite que sete mil soldados fantas-

mas recebam dinheiro público. 

Considera, deste modo, que quando 

há soldados fantasmas a serem pagos 

pelo Estado, e se pensa que estão a 

combater quando na verdade não es-

tão, isso é que é crime maior e contri-

buto para financiar o terrorismo. 

O governo, prossegue, está preocu-

pado com organizações registadas, 

que funcionam, que pagam impostos, 

que têm actividades conhecidas e su-

jeitam-se a auditorias sobre as suas 

actividades.

Futuro pode ser sombrio  
A presidente da Rede de Mulhe-

res Jovens Líderes Moçambicanas, 

Quitéria Guirengane, entende que a 

transparência é boa e deve ser culti-

vada por todos. Ademais, a SC não 

tem qualquer problema em prestar 

contas, porque até já o faz através de 

auditorias anuais. 

Guirengane assinala que não há 

medo em prestar contas, o medo que 

existe tem que ver com o futuro que 

pode ser sombrio à SC. 

Esse cenário, segundo a activista, co-

meçou a se desenhar quando o PR 

disse, na abertura do ano judicial, que 

é preciso apertar o cerco a organiza-

ções que chamou de “clandestinas e 

subversivas”, o que Guirengane en-

tende ser uma clara referência à SC 

que tem confrontado o regime sobre 

questões de boa governação, respeito 

aos cidadãos, transparência e presta-

ção de contas. 

Diz que depois seguiu o GIFIM 

a apresentar a avaliação de risco de 

branqueamento de capitais, na qual 

recomendou a adopção de um meca-

nismo rigoroso de supervisão da SC 

e, por fim, foi a aprovação da lei de 

prevenção e combate ao branquea-

mento de capitais e financia-

mento do terrorismo. 

“Porque temos que prestar 

Adriano Nuvunga Quitéria Guirengane Hermenegildo Mulhovo Paula Monjane
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Ainda a ser maquetização

contas ao MEF, se ele não consegue 

fazer o mesmo junto do Tribunal 

Administrativo?”, questionou, avan-

çando a necessidade de clarificação 

do referido mecanismo.

Guirengane insiste na tecla do medo 

do futuro, alegando que com a presta-

ção de contas, o executivo fica com a 

“faca e queijo na mão”, para silenciar 

as organizações da sociedade civil ou 

mesmo optar pelo cancelamento de 

licenças dos financiadores das orga-

nizações da SC que mais afrontam o 

executivo.   

“A SC fica mais fragilizada com a 

entrada em vigor deste dispositivo e 

isto pode degenerar em perseguição 

ou campanhas de caça às ONG pelo 

governo”, assinala.

Ameaça ao espaço cívico 
O director do Instituto para a De-

mocracia Multipartidária (IMD), 

Hermenegildo Mulhovo, diz que o 

princípio de prestação de contas em 

si não tem nenhum problema; pelo 

contrário, é de grande utilidade. Mas 

a forma como isso é trazido, sem ne-

nhum espaço para que a SC dê a sua 

contribuição, cria enormes receios 

daquilo que poderá vir a ser a sua im-

plementação.

Para Mulhovo, é preciso criar garan-

tias concretas para que o espaço cívi-

co não possa ser reduzido na sequên-

cia da implementação da lei.

Avançou que a SC tem obrigações 

estatutárias de fazer auditorias às 

suas contas, esses documentos exis-

tem e podem ser consultados. Assim, 

questionou onde pode estar o risco 

apresentado pelo executivo, subli-

nhando que decorrente da lei, a SC 

vive de fundos doados pelos parcei-

ros e que entram no país através de 

transferências bancárias. 

É seu entender que em caso de dúvi-

da quanto às operações da SC, é pos-

sível consultar os bancos para efeitos 

de verificação. Daqui em diante, Mu-

lhovo diz que é preciso reforçar a ad-

vocacia, estabelecendo contactos com 

o governo para um melhor aprofun-

damento da lei, de modo que nenhu-

ma organização veja o seu espaço de 

acção reduzido ou ameaçado. 

Controlar organizações 
críticas 
A directora do Centro de Aprendi-

zagem e Capacitação da Sociedade 

Civil (CESC), Paula Monjane, de-

fende que o que está vertido na lei 

não ameaça a ninguém, mas receia 

que aquilo seja usado para controlar 

as organizações que criticam o regi-

me do dia. Avança na mesma exigên-

cia de criação de garantias para que o 

controlo não resulte em perseguições. 

Explicou que o GIFIM apresentou a 

avaliação de risco de branqueamento 

de capitais e financiamento do terro-

rismo, onde destaca a corrupção, cri-

mes ambientais, crimes contra flora e 

fauna, fraude fiscal entre outros que 

devem ser analisados em pormenor e 

segui-los ao invés da SC. 

Monjane assinala que não é indo à 

SC e instituições religiosas para en-

contrar indícios de branqueamento 

de capitais e financiamento do terro-

rismo. A directora do CESC diz que 

está atenta aos sinais de fechamento 

do espaço cívico que pode ser um 

grande retrocesso face às conquistas 

até aqui alcançadas. Entende que o 

essencial é criar capacidade de moni-

toria e ver os sectores onde acontece 

o branqueamento, pois o país precisa 

de uma avaliação de risco mais séria 

da que foi apresentada.  

Procedimento questionável
A aprovação desta lei mexe também 

com as instituições religiosas que 

manifestam a sua preocupação quan-

to aos objectivos da mesma. 

O Director do Secretariado geral da 

Conferência Episcopal de Moçambi-

que (CEM), Padre Salvador Bila, diz 

que a igreja é a favor de um Estado 

de Direito, em que as leis comandam 

e não as vontades subjectivas. Ou 

seja, tudo aquilo que concorre para 

que o Estado de Direito se consolide 

tem o apoio da Igreja.

Para Bila, a ideia de fazer com que 

as organizações sem fins lucrativos, 

incluindo instituições religiosas, não 

sejam usadas como canais para ali-

mentar o terrorismo é clara, mas o 

procedimento é questionável, sobre-

tudo pelo facto de não ter passado 

por uma auscultação de modo a per-

ceber a sensibilidade de cada um.   

O sacerdote avançou que há várias 

questões que se levantam no do-

mínio da lei, como, por exemplo, a 

preservação da autonomia das con-

fissões religiosas e ONG, para não 

falar do aspecto prático de como essa 

demonstração financeira deverá ser 

feita, e que destino será dado às audi-

torias anuais que são feitas. 

“Não há nada a esconder relativa-

mente aos movimentos económicos 

que até são claros e públicos. Não 

nos parece que a lei é a única forma 

e conveniente de evitar estes crimes. 

Nós somos contra estes crimes por-

que defendemos um Estado de Di-

reito, mas pensamos que havia outras 

formas alternativas de fazer com que 

as organizações colaborem para esta 

temática”, disse.

Enquanto isso, Sheik Amunidine 

Muhamad diz não perceber como é 

que este dispositivo será implemen-

tado, considerando o papel moral e 

social das confissões religiosas. Pelo 

seu papel, as confissões religiosas, 

segundo o Sheik, têm trabalhado 

na promoção da moral dos cidadãos 

e não se espera que tenham ligações 

com terroristas e branqueamento de 

capitais. 

Evitar uso abusivo 
Reagindo à aprovação da lei, cerca 

de três dezenas de organizações da 

Sociedade Civil dizem esperar que 

os limites das instituições de tutela 

sobre as actividades das organizações 

da sociedade civil carecem de melhor 

reflexão e normalização de modo a 

evitar o abuso de poder e garantir a 

salvaguarda dos principais objectivos 

do Estado moçambicano consagra-

dos na CRM.  

No entender das agremiações, estas 

iniciativas legislativas, que são opor-

tunas e relevantes para a transparên-

cia governativa, não devem contribuir 

para a regressão dos ganhos adquiri-

dos no processo da democratização 

no país. 

Esperam igualmente que este quadro 

não permeie e facilite o fechamen-

to do espaço cívico, incluindo o uso 

discricionário e abusivo, assim como 

a arbitrariedade das instituições de 

tutela para interferir ou, até, inibir o 

exercício de organizações de monito-

ria da governação.

Os processos de avaliação, para estas 

organizações, devem estar baseados 

em metodologias participativas e 

com maior grau de inclusão de acto-

res da sociedade. Esse procedimen-

to, prosseguem, ajudaria na melhor 

identificação e mapeamento dos ris-

cos reais e potenciais, como também 

guiaria uma maior legitimidade, con-

senso e colaboração nas intervenções 

de resposta e combate às más práticas 

que enfermam a sociedade. 

Padre Salvador Bila

Sheik Aminudin



TEMA DA SEMANA4 Savana 20-05-2022

Continua na pág. 6

À 
partida, é apenas uma lei 
contra o terrorismo. Mas 
a proposta de Lei de Pre-
venção, Repressão e Com-

bate ao Terrorismo e Acções Co-

nexas é, também, um duro golpe 

contra as liberdades de expressão 

e de imprensa. Com o instrumen-

to, aparentemente, o governo de 

Moçambique joga a última cartada 

para calar a imprensa privada que, 

a contra-corrente, tem colocado 

em causa o triunfalismo oficial, re-

velando o outro lado da guerra de 

Cabo Delgado. 

A Proposta de Revisão da Lei n° 

5/2018, de 2 de Agosto, que es-

tabelece o Regime Jurídico de 

Prevenção, Repressão e Combate 

ao Terrorismo e Acções Conexas, 

está a agitar o sector da comunica-

ção social. Não é para menos. Mais 

do que combater o terrorismo, o 

instrumento também combate, 

por assim dizer, a imprensa livre 

que tem sido a contra-corrente na 

guerra de Cabo Delgado. 

O SAVANA é um dos órgãos de 

comunicação social que, a con-

tragosto das autoridades gover-

namentais, tem estado a frente da 

cobertura do conflito do norte de 

Moçambique, uma região rica em 

gás. 

Desde 2017, o ano dos primei-

ros ataques, que o Jornal tem do-

cumentado, semana a semana, a 

evolução da guerra, incluindo as 

grosseiras fragilidades [desinves-

timento com corrupção à mistura] 

das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS) de Moçambique, que per-

mitiram que o inimigo avançasse 

até tomar vilas distritais.

Contrariamente ao que se advoga 

nos sectores reacionários do par-

tido Frelimo, o fazemos não em 

apoio aos insurgentes, mas por en-

tendermos que o papel central do 

jornalismo, em sociedades demo-

cráticas, é ser contra-poder, fiscali-

zando os que detêm o poder.

O relativo sucesso das tropas es-

trangeiras, como do Ruanda, só 

vieram comprovar que o avanço 

dos insurgentes não é apenas ex-

plicado pela sua musculatura, mas, 

sobretudo, pelo falhanço das FDS, 

elas próprias vítimas de longos 

anos de desinvestimentos e sangria 

pelas elites corruptas conectadas 

ao partido governamental.

Criminalização do 
jornalismo 
Uma das disposições que está a 

levantar preocupações de mais 

apertos contra as liberdades de ex-

pressão e de imprensa é o Artigo 

19. No seu número um, o Artigo 

estabelece que “aquele que, por 

qualquer meio, divulgar informa-

ção classificada no âmbito da pre-

sente Lei, é punido com a pena de 

prisão de 12 a 16 anos”.

Mas é sempre questionável exigir 

dos órgãos de comunicação social 

e dos jornalistas, por exemplo, a 

protecção de informação classi-

ficada, se a sua missão, em socie-

dades democráticas, é, justamente, 

divulgar toda a informação, desde 

que seja de interesse público. Há, 

por isso, justificados receios de que 

o instituto de “informação classi-

ficada” possa ser usado para calar 

a imprensa, ainda mais quando, no 

passado, órgãos de comunicação 

social críticos à governação do dia 

pararam em Tribunal, acusados de 

violação de segredo de Estado.

O caso mais recente é do semaná-

rio Canal de Moçambique, que foi 

acusado de violar segredo do Esta-

do, quando denunciou a existência 

de um contrato entre o Ministério 

da Defesa Nacional e a Anadarko 

para a prestação de serviços espe-

ciais de segurança sobre os em-

preendimentos de gás, na bacia do 

Rovuma.

No seu número 2, o mesmo Arti-

go 19 estabelece que “aquele que, 

intencionalmente, difundir infor-

mação segundo a qual um acto 

terrorista foi ou é susceptível de ser 

cometido, sabendo que a informa-

ção é falsa, é punido com a pena de 

prisão de 8 a 12 anos”.

No sector da comunicação social, 

esta elaboração é entendida como 

a criminalização, por excelência, 

do jornalismo, uma vez não haver 

clareza para aferir a susceptibili-

dade, o que pode ser usado como 

uma arma de arremesso contra o 

jornalismo independente, na co-

bertura do conflito de Cabo Del-

gado.

Ao longo dos aproximadamente 

cinco anos do conflito de Cabo 

Delgado, por exemplo, o SAVA-
NA publicou, por várias vezes, no-

tícias incómodas ao governo. Uma 

delas, que divulgamos em primeira 

mão, foi o massacre de Xitaxi, em 

Abril de 2020, quando os insur-

gentes assassinaram mais de 50 

jovens numa zona baixa do distrito 

de Muidumbe.

No primeiro contacto que fizemos 

às FDS, elas não confirmaram o 

massacre, mas, dias depois, as au-

toridades vieram a público admitir 

a ocorrência. É apenas um exem-

plo que mostra a volatilidade do 

que, a dado momento, pode ser 

considerado falso, em função dos 

interesses de quem o diz. Para não 

falar dos assaltos às vilas distritais, 

que as autoridades militares nunca 

admitiram, deixando transparecer 

que a ocupação de distritos como 

Mocímboa da Praia era uma fabri-

cação da imprensa. 

É a proibição expressa do 
debate em torno do terro-
rismo – MISA
A Proposta do governo para Re-

visão da Lei n° 5/2018, de 2 de 

Agosto, que estabelece o Regime 

Jurídico de Prevenção, Repressão e 

Combate ao Terrorismo e Acções 

Conexas, gerou uma onda de críti-

cas na praça pública.

Uma das organizações que se po-

sicionaram publicamente sobre o 

assunto é o MISA Moçambique, 

que trabalha na defesa da liberda-

de de expressão e de imprensa.

Numa nota divulgada na tarde 

de terça-feira, a organização diz 

ter tomado, com extrema preocu-

pação, o conhecimento da forte 

possibilidade de aprovação, pela 

Assembleia da República, deste 

dispositivo legal.

De acordo com o MISA, apesar 

de ser um instrumento oportuno 

e cuja aprovação ampliará a salva-

guarda da soberania nacional, esta 

proposta emendada da lei con-

templa disposições que colidem 

com a Constituição da República 

e demais legislação, especialmente 

no capítulo das Liberdades de Ex-

pressão e de Imprensa.

Para o MISA, o número 1 do arti-

go 19, que prevê prisão de 12 a 16 

anos a quem, por qualquer meio, 

divulgar informação classificada, 

encerra injustiças contra o jorna-

lismo.

“Esta disposição reveste-se, em si, 

de injustiça, ao penalizar o jorna-

lismo assim como os cidadãos em 

geral, e não a quem tem o dever 

de salvaguardar o ‘Segredo de Es-

tado’, no caso, o servidor ou fun-

cionário público detentor de tal 

informação classificada”, observa a 

organização. 

Sobre o número 2, que preconi-

za prisão de 8 a 12 anos a quem, 

intencionalmente, difundir infor-

mação segundo a qual um acto 

terrorista foi ou é susceptível de 

ser cometido, sabendo que a infor-

mação é falsa, o MISA Moçam-

bique defende que esta disposição 

apresenta-se bastante subjectiva e 

passível de diversas interpretações 

quanto à noção de “falsidade” da 

informação veiculada sobre uma 

presumível acção terrorista.

“De facto e objectivamente, a ve-

racidade de informações de um 

presumível acto terrorista é veri-

ficável. Todavia, o mesmo não se 

pode dizer da ‘susceptibilidade’ de 

ocorrência, porque tal resulta de 

inferências, de percepções em fun-

ção do contexto, do ambiente e dos 

dados à disposição do enunciador 

da informação. É esta a caracterís-

tica do debate em qualquer maté-

ria (analisar, inferir, alertar, etc.), 

podendo, as inferências, confirmar 

o facto ou não”, refere a organiza-

ção.

E mais: para o MISA Moçambi-

que, esta disposição configura uma 

proibição expressa do debate em 

torno do terrorismo e de qualquer 

fenómeno a ele associado.

“Mantendo-se tal como se propõe, 

estar-se-ia a assumir a proibição 

expressa do debate em torno do 

terrorismo e de qualquer fenóme-

no a ele associado. Outrossim, o 

‘conhecimento da intencionalida-

de’ do enunciador da informação 

potencialmente falsa é igualmente 

problemático, ao abrir espaço para 

múltiplas leituras”, assinala.

Por isso, argumenta, estas normas, 

a serem aprovadas na forma am-

bígua em que estão formuladas, 

Impacto da Lei “anti-terrorismo” na imprensa

Querem nos calar
Por Armando Nhantumbo

Proposta para calar a imprensa divide deputados na Assembleia da República

Sob capa de combate ao terrorrismo, o Governo pretende combater a imprensa livre na cobertura da guerra do norte de 
Moçambique
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criarão um amplo espaço para que 

o exercício do direito à informa-

ção, da liberdade de expressão e de 

imprensa, consagrado no artigo 48 

da Constituição da República, seja 

limitado, dando azo a arbitrarieda-

des de quem, revestido de poderes 

e competências de coerção, preten-

da obstruir ou impedir o desenvol-

vimento das actividades dos media, 

bem como dos activistas sociais, 

defensores dos direitos humanos 

e organizações da sociedade civil.

Estas normas, prossegue a orga-

nização, constituem um enorme 

retrocesso nos ganhos alcança-

dos com a aprovação da Lei nº 

34/2014, de 31 de Dezembro (Lei 

do Direito à Informação) e do 

respectivo Regulamento aprovado 

através do Decreto nº 35/2015, de 

31 de Dezembro, os quais são ou-

sados do ponto de vista de amplia-

ção do exercício do direito à infor-

mação e direitos conexos, além de 

melhor colocarem as restrições ao 

exercício do direito à informação e 

da liberdade de imprensa em con-

formidade com a Constituição da 

República, estabelecendo de me-

lhor forma o que se pode conside-

rar informação classificada.

“Em nenhum momento, a classifi-

cação da informação deve ser im-

putada ao cidadão e tão pouco ao 

jornalista, não sendo, por isso, a ele 

imputada a responsabilidade pela 

sua publicação. O MISA entende 

que não restam dúvidas quanto à 

relevância deste instrumento le-

gal, mas a revisão deve servir para 

conformar o dispositivo com a 

Constituição da República e de-

mais legislação atinente aos media, 

tendo sempre presente a amplia-

ção de direitos e liberdades e não 

o oposto”, refere o MISA, que faz 

saber que já formalizou, junto do 

Parlamento, a sua posição face ao 

risco de limitação das liberdades 

de expressão e de imprensa.

Algemas à imprensa 
– oposição 
A proposta de Lei de Prevenção, 

Repressão e Combate ao Terro-

rismo e Acções Conexas também 

não colhe consenso entre os cha-

mados representantes do povo. Na 

sessão que aprovou a proposta, na 

generalidade, esta quarta-feira, as 

bancadas parlamentares da Rena-

mo e do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), abstive-

ram da votação por considerarem 

o dispositivo inconstitucional.

O deputado e porta-voz do maior 

partido da oposição, Arnaldo Cha-

laua, fez saber que, para a Renamo, 

a Lei em causa é necessária e opor-

tuna, mas coloca em causa a Cons-

tituição da República. 

“Podemos prever consequências 

como caça às bruxas, colocação de 

algemas à imprensa nacional. Mais 

ainda, o artigo 19 da presente lei 

vai criar condições para encher as 

cadeias nacionais”, disse Arnaldo 

Chalaua.

Por sua vez, o MDM argumentou 

a sua abstenção com a necessidade 

de se corrigir a proposta para não 

limitar os direitos fundamentais. 

“Não aprovamos para sinalizar 

a fé e esperança de que esta As-

O 
governo de Filipe 
Nyusi nunca escondeu 
o seu desconforto pelo 
trabalho da imprensa 

independente na cobertura da 

guerra de Cabo Delgado. Des-

de o início, o governo lançou 

uma verdadeira caça às bruxas 

contra jornalistas envolvidos 

na cobertura da guerra. 

O caso de Amade Abubacar 

e Adriano Germano, repór-

teres da Rádio Comunitária 

de Macomia, presos em 2019, 

justamente sob acusação de 

“instigação pública a um crime 

com uso de meios informáticos 

a favor de terroristas”, foram 

os mais mediáticos. No ano 

seguinte, Ibrahimo Mbaruco, 

repórter da Rádio Comunitária 

de Palma, foi preso por milita-

res, conforme sua última men-

sagem enviada por telemóvel a 

seus colegas. Mais de dois anos 

depois, Mbaruco continua de-

saparecido.

Mas, porque mesmo com as de-

tenções, o jornalismo livre con-

tinuava a escrutinar o avanço 

da guerra, incluindo as derrotas 

das FDS perante o inimigo, o 

governo, através de seus servi-

ços de propaganda, passou a 

atacar, publicamente, os órgãos 

de comunicação e profissionais 

que colocassem em causa as 

versões oficiais sobre a guerra. 

Ao seu estilo de recados, Filipe 

Nyusi é um dos rostos desses 

ataques contra o jornalismo in-

dependente. 

Na última semana de Novem-

bro de 2020, por exemplo, o 

presidente da República e co-

mandante chefe das FDS ata-

cou, publicamente, a imprensa 

privada, aquela que tem sido 

contraponto à propaganda ofi-

cial sobre Cabo Delgado.

Nyusi procedia à abertura do 

Conselho Coordenador do 

Ministério da Defesa Nacio-

nal, realizada no Clube Militar 

em Maputo, quando se referiu 

a ameaças contra a unicidade e 

moçambicanidade, entre elas o 

que chamou de desinformação 

e manipulação de opinião pú-

blica.

“Entre as ameaças à nossa uni-

cidade e moçambicanidade, 

lamentámos, por um lado, a 

tendência crescente de desin-

formação e a tentativa de ma-

nipulação da opinião pública, 

recorrendo a mediatização e in-

venção de factos e a sua difusão 

fazendo uso das plataformas de 

redes sociais”, disse.

Mas não era tudo. “Preocupa-

nos, também, o facto de, nesta 

saga de distorção da realidade e 

da divulgação de irrealidades, esta-

rem a ser utilizados alguns órgãos 

de comunicação que, ao invés de 

pautarem pelo profissionalismo, 

acabam deliberada ou inocente-

mente, por agir em vantagem dos 

inimigos ou dos terroristas”, subli-

nhou o estadista.

Nem mais. Para Nyusi, esses ór-

gãos, cujos nomes não citou, nada 

mais fazem senão concorrer para o 

recrudescimento da violência e des-

confiança dos moçambicanos. Mas, 

tal como escrevemos, na altura, 

não eram os órgãos de comunica-

ção que matavam e destruíam, em 

Cabo Delgado. Eram os insurgen-

tes, que estavam a avançar e a tomar 

território aos pés das FDS. O que 

não subscrevemos é o “profissio-

nalismo” pregado pelo presidente, 

que não é nada mais do que um 

mau jornalismo ao serviço da pro-

paganda oficial. Basta, escrevemos 

na altura, o “profissionalismo” da 

comunicação social do sector pú-

blico e de alguns órgãos privados, 

onde reinavam ordens de silêncio 

ou sobre como abordar o conflito 

de Cabo Delgado.

Mas, pior, no Conselho Coorde-

nador do Ministério da Defesa, o 

presidente deixou ordens: que as 

Forças de Defesa e Segurança não 

aceitassem ser denegridas.

“A vigilância deve partir de vocês 

mesmos. Não podem ser dene-

gridos, deliberadamente, e pas-

sivamente estarem a assistir sem 

responsabilizar esse tipo de compa-

triotas”, disse.

Era o presidente e o comandante 

chefe no seu melhor. Homem de re-

cados, o presidente tinha chamado, 

na sua anterior intervenção sobre o 

assunto, de “maldosos” àqueles que, 

segundo ele, não “reconhecem os 

golpes que as FDS estão a infligir 

contra os terroristas”, como são, ofi-

cialmente, designados os atacantes.

Mas nem era a primeira vez. Nyusi, 

que na sua tomada de posse jurou 

respeitar a diferença, tem estado a 

mover uma guerra de recados. Na 

celebração do 12 de Outubro, o Dia 

do Professor, o presidente desdra-

matizou, no mesmo ano, o clamor 

da sociedade sobre a falta de infor-

mações em relação ao que se passa-

va no chamado TON.

“Muitas vezes, algumas frentes da 

sociedade reclamam da falta de in-

formação. De que informação pre-

cisam”, questionou.

Mas o presidente tinha a resposta, 

não fosse aquela uma provocação 

para contra-atacar os “maldosos”.

“Estamos a dizer que pessoas es-

tão a matar, estão a queimar casas, 

estão a assassinar. Estamos a di-

zer que elas não falam, não dizem 

quem são e o que querem. Estamos 

a dizer que as pessoas estão a cor-

rer, até dizendo nomes, números e 

onde se encontram. E dizem que o 

País tem de dizer...O que temos de 

fazer é todos nós, os moçambicanos 

e aqueles que nos ajudam, trabalhar 

para pôr fim a esta frente. Isto é 

uma frente de grande envergadu-

ra”, disse.

Mas sobre as questões estruturan-

tes que a sociedade queria saber, 

na altura, em relação à guerra de 

Cabo Delgado, o presidente pas-

sou de lado. Nada disse, por exem-

plo, sobre a problemática opção do 

negócio da guerra que alimentava 

mercenários e uma conhecida elite 

local.

Mas, dois meses antes, Filipe Nyusi 

também tinha lançado fogo, naqui-

lo que foi interpretado como um 

ataque ao então bispo de Pemba, 

o brasileiro Dom Luiz Lisboa, que 

se vinha notabilizando na crítica 

sobre a actuação governamental no 

conflito de Cabo Delgado.

“Lamentamos por aqueles mo-

çambicanos que, bem protegidos, 

levam, de ânimo leve, o sofrimen-

to dos que os protegem, incluindo 

alguns estrangeiros que, livremente, 

preferiram viver em Moçambique, 

mas que, em nome camuflado dos 

direitos humanos, não respeitam o 

sacrifício dos que mantêm erguida 

esta jovem pátria e garantir a sua 

estadia em Cabo Delgado e em 

Moçambique, em geral”, disse Fi-

lipe Nyusi.

Era tudo o que o grupo de choque, 

popularmente conhecido por 

G40, precisava para destilar 

todo o veneno contra o prelado.

É na governação do presidente 

Nyusi que se agravou a into-

lerância contra o pensamento 

diferente. Foi logo no primeiro 

ano do seu mandato que um 

respeitado Professor tombou 

no alcatrão quente de Maputo. 

Gilles Cistac, o constitucio-

nalista franco-moçambicano, 

foi assassinado em Março de 

2015, quando argumentava ha-

ver enquadramento legal para a 

criação de autarquias de nível 

provincial, principal exigência 

de então de Afonso Dhlakama, 

o líder histórico da Renamo. 

A Frelimo, o partido presidido 

por Filipe Nyusi, era o principal 

opositor à tese do Professor de 

Direito Constitucional. Mas, 

na altura, há quem argumen-

tou que a acção foi protagoni-

zada por um sector reacionário 

dentro do partido Frelimo, que 

achava que Nyusi estaria a pre-

parar-se para dar concessões a 

Afonso Dhlakama e à Renamo, 

que exigia governar nas provín-

cias onde venceu nas eleições de 

2014.

O académico, José Jaime Ma-

cuane, e o jurista e activista de 

direitos humanos, Ericino de 

Salema, dois dos mais críticos 

analistas à governação do dia, 

sofreram atentados duran-

te o mandato de Filipe Nyusi. 

Quando confrontado mais tar-

de, Nyusi alegaria “problemas 

sociais” como motivações, pelo 

menos, para o atentado contra 

Ericino de Salema.

É neste contexto que a proposta 

de Lei de Prevenção, Repressão 

e Combate ao Terrorismo e 

Acções Conexas foi recebida 

com profundas preocupações 

na classe, ainda mais quando as 

propostas de Lei da Comuni-

cação Social e de Radiodifusão 

também são vistas como instru-

mentos visando restringir, ain-

da mais, o espaço das liberdades 

de expressão e de imprensa. 

Para não falar do tristemente 

célebre decreto 40/2018, atra-

vés do qual o governo impunha 

milionárias taxas para o licen-

ciamento de órgãos de comu-

nicação social, também para 

silenciar a comunicação social 

crítica.

No ano passado, foi o Tom 

Browker, editor do Zitamar, um 

portal que se dedica a cobrir, 

criticamente, a guerra de Cabo 

Delgado, a ser expulso do país, 

sob acusação de estar a traba-

lhar clandestinamente no país.

“Terrorismo” do Estado contra o jornalismo livre

sembleia saberá corrigir todos os 

erros e amenizar os exageros que, 

certamente, comporta [a Propos-

ta] quando fala da limitação de 

direitos fundamentais, escutas e 

detenções, sem culpa formada, en-

tre outras sugestões carregadas de 

ambiguidades e imprecisões”, disse 

Silvério Ronguane, deputado do 

MDM.

Apenas a bancada parlamentar da 

Frelimo, o partido que sustenta o 

governo, aprovou, na generalida-

de, esta quarta-feira, dia do fecho 

desta edição, o documento que está 

a agitar o sector da comunicação 

social.

“Votamos a favor da presente pro-

posta de Lei porque esta visa dis-

suadir e reprimir actos criminosos 

aqui referidos, pois um Estado de 

Direito, como é o nosso país, não 

se funde em mentira, calúnias e 

‘inventices’ que podem causar pâ-

nico e dano nas famílias e na socie-

dade moçambicana”, disse Jovial 

Setina Mutombene, deputada pela 

bancada parlamentar da Frelimo.

Continuação da pág. 4
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Quase um mês após o in-
cêndio da sede da Fre-
limo, supostamente por 
desconhecidos, em Guta 

(Honde), no distrito de Barué, 

em Manica, 16 casas de três ex-

guerrilheiros da Renamo foram 

vandalizadas – três das quais re-

duzidas a cinzas – mais a norte do 

mesmo distrito, em Namanham-

ba (Nhabuto), numa operação que 

sugere retaliação: um jogo perigo-

so, num terreno volátil e politica-

mente pantanoso.

Os dois incidentes, aparentemen-

te, políticos, em duas aldeias po-

bres, sem serviços mínimos– Nha-

buto mais encostada às montanhas 

na fronteira com o Zimbabwe e 

Honde, junto a EN7 – chamam 

atenção pela violência com que 

ocorreram, num estratégico cor-

redor do antigo movimento de 

guerrilha, quer durante o último 

conflito político-militar – as zonas 

registaram os ataques mais visíveis 

contra camiões e autocarros -, as-

sim como durante a guerra civil, 

para sua ligação entre Zimbabwe 

e Gorongosa.

A comissão mista, criada no âm-

bito do acordo de paz assinado 

entre o governo e a Renamo, que 

inclui a observação do processo de 

Desmilitarização, Desarmamento 

e Reintegração (DDR) social, foi 

destacada de Maputo para apazi-

guar os ânimos em Barué. 

Em Abril passado, o arcebispo da 

Beira, Claudio Dalla Zuanna, aler-

tou para o risco de a actual paz em 

Moçambique vir a se transformar 

em trégua à espera do próximo 

conflito, se a reconciliação, fruto 

do terceiro acordo de paz entre o 

governo e a Renamo, continuar a 

não ser genuína e a gerar insatis-

fação.

Sede da Frelimo
A 18 de Abril, supostos malfei-

tores incendiaram e destruíram 

por completo a sede do comité do 

círculo da Frelimo em Meque, no 

povoado de Guta (Honde), sem 

se ter recuperado nada, num acto 

descrito como um “mal de outras 

pessoas que não nos querem bem”. 

“A nossa sede não tem casas muito 

próximas, a única casa que é qua-

se limite – o dono varre o nosso 

quintal e nós varemos o dele – é 

de um desmobilizado da Renamo, 

ele que é nosso vizinho”, frisou ao 

SAVANA Cesaltino Gimo, pri-

meiro secretário da Frelimo em 

Barué.

Sem atribuir culpa ao vizinho, 

por falta de provas, o dirigente 

da Frelimo disse que nos últimos 

momentos tem havido registo de 

vários incidentes contra o partido, 

insistindo que sente que “só po-

dem ser pessoas que não querem 

Incêndios e destruições entre Frelimo e Renamo

Um jogo perigoso

ver a forma como estamos a pro-

gredir politicamente”.

Os remanescentes da 
Renamo
Num clima que já vinha tenso 

e que se agudizou desde o início 

do ano, três membros da Renamo 

foram surpreendidos por um vio-

lento ataque no dia 24 de Abril, 

quando um grupo invadiu, vanda-

lizou e destruiu as habitações pre-

cárias – típicas da zona – num ale-

gado esforço para obrigar alguns 

membros da Renamo a se “filiar à 

Frelimo”.

Além do ultimato de se filiar à Fre-

limo ou deixar a zona em 48 horas, 

as três famílias, alvos dos recentes 

ataques, viram suas vidas viradas 

ao avesso, quando uma ordem do 

líder local passou a impedir que 

estes tenham acesso às moageiras, 

para moer a farinha de milho, a 

limitar o  acesso aos mercados lo-

cais, para comprar os produtos bá-

sicos, como sal, sabão e peixe seco, 

além de vender a sua produção, sob 

ameaça de o comerciante que fizer 

trocas com estes, vir a ser expulso. 

Quase todos eles estão a recorrer 

agora a meios rudimentares para 

sobreviver, moendo o grão de mi-

lho em pedras.

“Isso me dói, porque está a parecer 

que este país regressou à guerra... 

nesta zona não há paz, desde 2016, 

até hoje estamos em guerra, aqui 

não há paz”, lamentou Victor Fi-

cha, uma das vítimas da destruição 

de residências, que estranha a for-

ma isolada como a região é tratada 

politicamente.

O ex-guerrilheiro de 55 anos, que 

fugiu da base da Renamo em Ca-

gore, devido à fome – não chegou 

a ser desmobilizado em 1992 – 

contou ao SAVANA que a 24 de 

Abril um grupo destruiu suas seis 

casas com a pretensão de “nos ex-

pulsar da zona, por sermos da Re-

namo”.

“Estávamos a dormir nestas casas, 

e começaram a ser atingidas com 

chuva de pedras, e as pessoas que 

lançavam foram se aproximando, 

quando levei a família e fui escon-

der no mato”, disse enquanto indi-

cava o caminho por onde escapou 

e onde passou quatro noites, de-

baixo da chuva, antes de conseguir 

o auxílio e mediação da delegação 

do partido.

Após uma delegação da Renamo e 

da comissão mista ter mediado a 

tensão e ter assegurado o regresso 

seguro das famílias, o clima polí-

tico não amainou, o que força as 

vítimas a continuarem a passar a 

noite nas matas.

“Ficámos dois dias a dormir nas 

casas após sermos deixados pela 

comissão mista, mas os boatos ini-

ciaram novamente que seríamos 

raptados e mortos caso não deixás-

semos a zona, e assim tivemos que 

regressar nas matas”, desde 10 de 

Maio, quando um grupo enviado 

pelo líder local mandou perguntar 

se “eu tinha voltado para colher 

meu milho e ir embora ou voltado 

para ficar?”

Um outro ex-guerrilheiro, Pan-

ganai Nhamano, recrutado para 

a guerrilha aos 15 anos em 1989, 

contou ao SAVANA que três dias 

antes da vandalização e destruição 

das suas cinco casas, tinha rece-

bido um ultimato do líder para 

abandonar a área.

“Eles tinham vindo à minha casa 

e devolveram os 100 meticais que 

eu tinha pagado, como uma espé-

cie de tributo para habitar a zona, 

e determinaram que devia deixar 

a zona em três dias, e no terceiro 

dia à noite atacaram a minha casa 

e a casa do meu filho com pedras e 

picaretas”, contou Panganai Nha-

mano, que também teve de fugir 

e viver nas matas, por quatro dias.

“Vínhamos tirar maçaroca nas 

noites e íamos assar atrás de uma 

elevação, para o fogo não ser visto 

e não sermos descobertos, e depois 

vínhamos dormir cá em baixo”, 

explicou o ex-guerrilheiro, reite-

rando que as ameaças continuam, 

mesmo depois da intervenção das 

autoridades distritais e nacionais.

A “brutalidade política”, vincou 

Nhamano, começou quando os 

membros do seu partido hastea-

ram sua bandeira numa sede par-

tidária em Nhabuto, a 13 de Abril 

último, tornando difícil a já crítica 

convivência em Nhamanamba.

“Mesmo depois da equipe de me-

diação ter vindo, e deixar-nos nas 

casas, há sempre boatos que se-

remos sequestrados e mortos se 

dormíssemos nas casas, por isso 

continuamos a dormir no mato”, 

lamenta.

Desordem
O administrador do distrito de 

Barué, David Franque, classificou 

como “desordem” os dois inciden-

tes políticos, reiterando que em 

Nhabuto “não podemos deixar as 

famílias” reféns da intolerância po-

lítica, tendo se deslocado ao local 

para tranquilizar as famílias.

Em tempos de paz, prosseguiu 

David Franque, há que todos vi-

verem em “harmonia social”, sem 

contradição por pensar diferente, e 

insistiu que as autoridades de jus-

tiça estavam a tomar as medidas 

necessárias para devolver o sossego 

às famílias e à referida região.

“Tem pessoas identificadas que 

deverão responder na Polícia, e por 

ser uma questão política, vai ser 

tratada mesmo lá com a Polícia, e 

se há acusados devem responder 

pelos seus actos”, vincou David 

Franque, em declarações a jorna-

listas na vila de Catandica.

O SAVANA apurou que o Ser-

viço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC) iniciou, esta 

semana, a audição, em Catandica, 

dos suspeitos de envolvimento na 

destruição das 16 casas, incluindo 

o filho do delegado da Renamo em 

Namanhamba, que é membro da 

Frelimo, e que participou na des-

truição das casas do pai.

Queixas 
Ainda segundo Cesaltino Gimo, 

a Frelimo submeteu uma queixa 

formal às autoridades contra des-

conhecidos.
Já a Renamo, em queixas-crimes 
separadas, que o SAVANA teve 
acesso, remetidas à Procuradoria e 
ao Comando distrital da Polícia de 
Barué, nos dias 11 e 12 de Maio, 
respetivamente, acusa e pede ac-
ção criminal contra 23 indivíduos, 
todos ligados ao partido no poder, 
por terem dirigido e operacionali-
zado a vandalização e destruição 
das residências dos seus membros, 
sede e símbolos do partido.
A lista inclui o líder de Nhabuto, 
polícias comunitários e um “temi-
do e violento homem” que inte-
grava os esquadrões da morte em 
2016, no auge do conflito político-
militar, que, segundo aquele parti-
do de oposição, vem lutando para 
“exterminar” a Renamo na região, 
tendo já forçado quase 90 por cen-
to dos membros – a Renamo não 
avançou com números – a renun-
ciar para a Frelimo.

Por: André Catueira, em Manica

Victor Ficha [de branco], uma das vítimas da destruição de residências, 
acompanhado da sua família

Sede da Frelimo queimada por desconhecidos  
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Na sequência do provimento 
dado pelo Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo 
a uma providência cautelar 

interposta pela lista do candidato 

Salim Omar, foi adiada a assem-

bleia geral que iria escolher o novo 

presidente da Comunidade Maho-

metana de Moçambique.

A actual direção da Comunidade 

Mahometana de Moçambique não 

teve outra opção, senão aceitar a de-

cisão judicial e anunciar o adiamen-

to do escrutínio.

No documento enviado ao TJCM, 

Salim Omar denuncia a incompe-

tência da direcção em exercício na 

aprovação do regulamento eleitoral, 

a realização da AG às 19:30 desta 

sexta-feira, com uma agenda híper 

carregada que poderia levar o en-

contro a terminar na madrugada do 

dia seguinte. Explicou que um dos 

pontos de agenda da AG era a apre-

sentação e análise de sete relatórios 

e contas referentes ao mesmo nú-

mero de exercícios financeiros. Ou 

seja, a direcção liderada por Saleem 

Karim, que concorria à própria su-

cessão, não apresentou durante sete 

anos os respectivos relatórios, sendo 

que ao fazer isso no mesmo dia e 

sem que tenha adiantado os docu-

mentos aos sócios, obrigaria a que 

a AG terminasse na madrugada do 

dia seguinte e, por via disso, afugen-

tar os participantes.

Na sua exposição fez notar que, ao 

levar ao debate sete relatórios fi-

nanceiros no mesmo dia, a direcção 

em exercício pretende fazer apro-

var contas sem o devido escrutínio. 

Outro ponto que inquieta o reque-

rente tem a ver com a pretensão de 

revisão dos estatutos da agremiação 

que datam de 1935, sem que tenha 

havido um profundo processo de 

auscultação para adequação dos es-

tatutos à modernidade e à realidade 

do país. 

Depois de analisar os factos, o 

TJCM refere que a falta de con-

vocação da AG, durante sete anos, 

contraria o preceituado no código 

civil e viola o direito à informação 

de que os sócios gozam sobre as 

contas da associação. 

Acrescenta que os sócios têm direito 

à informação prévia sobre as altera-

ções a operar aos estatutos da asso-

ciação, bem como a lista dos sócios 

com direitos a participar da AG, 

com o direito de eleger e ser eleito. 

Deste modo, a TJCM decidiu dar 

provimento à providência cautelar 

submetida por Salim Omar. Inti-

mou a comunidade Mahometana 

de abster-se de realizar a AG, mar-

cada para o dia 20 de Maio de 2022.  

Processo conturbado
A contagem decrescente para a rea-

lização da eleição da nova direcção 

foi marcada por forte tensão, com 

relatos de ameaças de morte contra 

membros de uma das listas. 

Contrariamente ao ambiente de ir-

mandade e confraternidade que de-

via caracterizar os pleitos eleitorais 

de muitas agremiações, com maior 

destaque para as religiosas, na co-

munidade Mahometana vive-se um 

clima de ebulição. 

O assunto ganha corpo quando 

instantes depois de depositar a can-

didatura, na última sexta-feira, a 

lista encabeçada por Salim Omar 

comunica que alguns integrantes da 

mesma estavam a receber ameaças 

de assassinato e intimidações por 

via de chamadas telefónicas e de 

mensagens (SMS).  

Segundo mensagens exibidas ao 

SAVANA, os referidos indivíduos 

apelavam para que Salim Omar e 

alguns dos integrantes da sua lista 

retirassem a candidatura, sob pre-

texto de que o actual presidente 

Saleem Karim está a fazer um bom 
trabalho e caso o advogado prossiga 
nessa empreitada pode ser assassi-
nado. 
Salim Omar atribuiu a responsabi-
lidade da autoria das ameaças a gru-
pos ligados ao seu adversário. 
Aponta que o ambiente de intimi-
dação e ameaças faz parte do mo-
dus operandi do grupo que pretende 
continuar na direcção da comuni-
dade, sem se importar com a ob-
servância das regras de convivência 
democrática vigentes na legislação 
moçambicana. 
Salim Omar, também conhecido 
por Chayya nos meandros da sua 
comunidade, repudiou este com-
portamento e apelou às autoridades 
competentes para que criem condi-
ções de modo que as eleições ocor-

ram dentro da ordem de segurança. 

Não é para menos, há desconfiança 

neste processo pelo facto de o mes-

mo ter que ocorrer às 19: 30.  

O SAVANA contactou o actual 

presidente da Comunidade Maho-

metana de Moçambique e candida-

to à própria sucessão, Saleem Karim 

para obter a sua reacção bem como 

o seu manifesto eleitoral, mas este 

não se dignou atender às chamadas 

e muito menos responder às mensa-

gens enviadas pelo jornal.

Karim, de origem paquistanesa, está 

fora de mandato há dois anos e é 

acusado de não apresentar relató-

rios e contas da agremiação desde 

2015, altura em que assumiu a di-

recção da organização. 

Ao que apurámos de fontes inter-

nas, o actual presidente não goza de 

boa simpatia perante alguns mem-

bros e sócios da comunidade que o 

acusam de não ter feito quase nada 

em prol dos associados e simpati-

zantes, senão para um restrito gru-

po que terá beneficiado das referi-

das acções. 

Há um entendimento, por parte dos 

associados, de que Karim, um em-

presário da praça, não cultivou boas 

relações com outras agremiações, 

com o Estado moçambicano e mui-

to menos deu cara da organização 

perante o extremismo violento em 

Cabo Delgado que era associado a 

esta comunidade.

Alta tensão na Comunidade Mahometana
Por Argunaldo Nhampossa

Ainda segundo a Renamo, que 

considera a intolerância política 

como um “ataque terrorista” na 

região, diz que os seus membros 

vivem sob ameaças de “voltarem 

a ver aquilo que viram no passado, 

em 2016, vulgo sequestro e circu-

lação de Mahindra”, caso não re-

nunciem para a Frelimo.

A Renamo diz que incidentes po-

líticos foram registados este ano 

um pouco por todo o distrito de 

Barué, sobretudo em Nhabuto, 

Nhamanamba, Nhassacara, Pata-

guenha e Chicuio.

O chefe regional centro para a im-

plementação da Renamo, Geraldo 

Carvalho, que denunciou um “rui-

do” e “tendência” de as autoridades 

de justiça tentarem atribuir o inci-

dente de Nhabuto  a desconheci-

dos, enquanto os envolvidos estão 

identificados, disse que a intole-

rância política pode trazer de volta 

um clima de violência.

“Ninguém vai permitir que hoje 

alguém seja forçado a pertencer 

ao partido Frelimo, mesmo saben-

do que esse indivíduo é delega-

do, com um histórico de ter sido 

guerrilheiro da Renamo”, reagiu 

Geraldo Carvalho ao ultimato que 

deu origem a destruição de casas 

em Nhabuto, que, segundo disse, 

deixou famílias nas matas e colo-

cou em risco a saúde das crianças 

submetidas a tortura psicológica 

com a situação.

Sobre a vandalização ser fruto de 

retaliação de outros incidentes po-

líticos atribuídos à Renamo, Ge-

raldo Carvalho, vincou haver uma 

manipulação de opinião por se es-

tar “perante uma hiena que se co-

bre de raposa”, argumentado que 

esta “é uma forma de se antecipar 

que a Renamo reaja” à violência.

“É preciso que a Frelimo se rein-

vente, é necessário que a Frelimo 

aceite a realidade das coisas, até vir 

ao nosso quintal nos humilhar, é 

demais, um dia o povo vai se can-

sar da humilhação, pode não ser a 

Renamo como uma organização a 

reagir, mas o povo” e cairmos numa 

violência generalizada, enfatizou.

Entretanto, o porta-voz da Polí-

cia em Manica, Mário Arnaça, ao 

confirmar os incidentes políticos, 

disse que está a decorrer um tra-

balho investigativo, envolvendo 

membros comunitários de segu-

rança, a Polícia e o SERNIC, para 

averiguar as reais motivações da 

intolerância política naquele dis-

trito.

“Estamos a notar com maior preo-

cupação de facto a destruição de 

algumas casas de alguns guerri-

lheiros da Renamo, mas a PRM 

está a desencadear as suas linhas 

operativas com vista a fazer face 

a esta situação. Também notamos 

com preocupação a vandalização 

da sede da Frelimo”, anotou Mário 

Arnaça.

Salim Omar Saleem Karim

Continuação da pág. 7 A 
Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla in-
glesa), instituição do Banco Mundial, vai apoiar o Ga-
binete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa (Gmnk), que será a segunda maior 

hidroeléctrica de Moçambique, anunciou quarta-feira a entidade 
moçambicana. 

O Gmnk refere em comunicado que a IFC vai ajudar na estrutu-

ração do futuro empreendimento de Mphanda Nkuwa, incluindo 

a revisão do projeto técnico, viabilidade ambiental e estruturação 

comercial e financeira.

“O objectivo é ajudar a mobilizar investimento privado competi-

tivo, visando promover a operação comercial do projecto, e ajudar 

na transição energética sustentável do país”, refere o comunicado.

O director do Gmnk, Carlos Yum, disse que a infra-estrutura vai 

ajudar o governo a alcançar a sua visão de acesso universal à energia 

até 2030, estimulando a industrialização do país e o crescimento 

económico, através de uma infra-estrutura de distribuição de elec-

tricidade fiável e competitiva.

Por seu turno, o director da IFC, Carlos Katsuya, apontou o im-

pacto da futura hidroeléctrica no processo de transição energética 

de Moçambique, observando que “energia limpa e sustentável é 

motor-chave para o desenvolvimento económico e social. 

“Estamos satisfeitos por poder colocar a experiência da IFC no 

desenvolvimento e financiamento de grandes projectos hidroeléc-

tricos em África e, no geral, por podermos estimular a capacidade 

de Moçambique disponibilizar energias renováveis e satisfação da 

crescente procura no país”, afirmou Carlos Katsuya.

Mphanda Nkuwa está orçada em USD 4,5 mil milhões e vai com-

preender a construção de uma central eléctrica na província mo-

çambicana de Tete, centro do país, e de uma linha de transmissão 

de alta tensão com uma extensão de 1.300 quilómetros, até à pro-

víncia de Maputo, sul.

O empreendimento irá entrar em funcionamento a partir de 2031.

A energia, que será produzida na infra-estrutura vai alimentar os 

mercados doméstico e da África Austral.

Mphanda Nkuwa será a maior hidroelétrica a ser construída em 

Moçambique depois da independência nacional, e a segunda maior 

do país, depois da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB).

IFC apoia
Mphanda Nkuwa
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1. A intellica é uma empresa moçambicana, de

capital 100% nacional, com mais de 15 anos no

mercado, fruto de spinoff  (separação e venda)

das linhas de negócio de Consultoria de Gestão,

Corporate Finance, Sistemas e Tecnologias de

Informação duma Consultora Global em 2006

e com uma forte actuação nos segmentos

de Finanças, Telecoms, Utilities, Oil and Gas,

Infra Estruturas, ONGs, Público e Organismos

Internacionais.

2. Em 2016, na sequência das negociações havidas

com a Insitec Capital, S.A. (accionista na altura),

foi concretizada a aquisição na totalidade das

acções (100%), numa operação de Management

Buy Out (MBO). Como resultado desta

transacção, as acções da intellica passaram a ser

detidas por um grupo de Consultores/Gestores,

que já faziam parte da consultora desde a sua

génese em 2006, tendo sido indicados entre

os accionistas Noraly Nhantumbo, Fulgêncio

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Matlombe e Fernando Ernesto como membros

do Conselho de Administração da empresa. Os

actuais gestores da intellica têm todos mais

de 20 anos de experiência em Consultoria,

incluindo em empresas multinacionais do ramo

a operar em Moçambique, entidades nas quais

colaboraram antes de abraçar a intellica.

3. De referir que o desenvolvimento contínuo dos

técnicos da intellica é alicerçado através de

acções específicas de formação nas diferentes

áreas da sua actuação, para fazer face às

necessidades do mercado, alavancadas pelas

parceiras globais mantidas com os principais

players do sector da consultoria.

 É visão da intellica ser uma entidade nacional,

que aposta no rigor, qualidade, integridade e

na conjugação do conhecimento local com as

melhores práticas internacionais, de forma a

agregar valor aos seus clientes, colaboradores

e parceiros.

Na sequência da informação que tem vindo a ser veiculada, de forma reiterada, por alguns

meios de comunicação social e nas redes sociais, associando a pessoa de Celso Correia

aos accionistas da intellica, esta consultora serve-se da presente para prestar o seguinte

esclarecimento:

Maputo, 19 de Maio de 2022

DIVULGAÇÃO
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A questão da sustentabilidade deve estar presente em todos os pro-

motivo para o colapso.

-

um consultor sénior em matéria de responsabilidade social corporativa. 
-

-

-

-
mentos que devem ser tomados em conta quando se pretende abordar a questão 

-

-

-

-

o problema. 

-

produtos menos nocivos.

-

-
-

-
nativos ao tabaco de queima.

-

-

-

-

O futuro passa pela sustentabilidade

-

-
-

inclusão.  
-

-
-

-

-

-

-

-

-
poration baseia-se em quatro vectores. O primeiro é a revisão da actual resiliência 

-

-

-
vidade da empresa.
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O 
apoio militar do Ruan-

da no combate aos 

grupos insurgentes 

em Cabo Delgado tem 

motivações económicas e de 

afirmação da influência conti-

nental, considera uma análise 

do Instituto de Relações Inter-

nacionais Francês (Ifri).

A análise é intitulada “Diplo-

macia militar do Ruanda- O uso 

político de meios militares por 

Kigali visando aumentar o pres-

tígio e a influência em África e 

além”.

Sobre a presença das Forças de 

Defesa do Ruanda (RDF, em in-

glês), o estudo não tem dúvidas:

“No caso de Moçambique, os 

acordos de segurança foram o 

prelúdio para o estabelecimento 

de parcerias económicas. Através 

das suas respectivas instituições, 

o Conselho de Desenvolvimento 

do Ruanda (RDB) e a Agência 

para a Promoção de Investimen-

tos e Exportações (APIEX), os 

dois países assinaram um me-

morando de entendimento”, re-

fere a análise, no capítulo sobre 

“Os motivos por detrás da diplo-

macia militar do Ruanda”. 

Com o destacamento de tropas, 

primeiro, e a assinatura de um 

Cabo Delgado

Ruanda procura benefícios económicos*
acordo na área económica, depois, o 

Ruanda abriu caminho para a pre-

sença do seu sector privado em Mo-

çambique, prossegue o texto. 

A análise observa que, no horizonte, 

o regime do Presidente Paul Kagame 

vislumbra em Moçambique opor-

tunidades nos domínios de energia, 

agricultura e infra-estruturas, para os 

seus homens de negócios.

Nas conclusões da análise, o Ifri nota 

que os militares ruandeses têm con-

seguido sucesso no combate aos gru-

pos armados que aterrorizam Cabo 

Delgado, enfatizando que o envio 

do contingente ruandês foi rápido e 

resultou de consensos entre dois ho-

mens: Paul Kagame e o seu homólo-

go moçambicano, Filipe Nyusi.

Ao contrário, a Missão Militar da 

SADC (SAMIM) foi lenta e buro-

crática, porque precisou do consenso 

dos estados membros da organização 

e, no caso de alguns países, de apro-

vação parlamentar.

“O caso de Moçambique realça di-

ferentes níveis de eficácia entre as 

capacidades de resposta multilateral 

e bilateral. O envio da missão militar 

da SADC foi arrastado pela necessi-

dade de consenso entre os membros, 

primeiro, e pelos paralisantes meca-

nismos burocráticos e institucionais. 

Contrariamente, o envio das tropas 

da RDF foi rápido, eficaz e baseado 

num consenso ao máximo nível de 

decisão e interesses recíprocos”, des-

taca-se no documento.

Com a sua presença militar em Cabo 

Delgado, o Ruanda mostrou a dispo-

sição para agir sozinho na sua inter-

venção no estrangeiro ou, pelo me-

nos, que está em condições de actuar 

de forma independente de um qua-

dro multilateral, que, no caso, seria 

com a SAMIM.

O modelo de intervenção militar do 

Ruanda em Moçambique é o mesmo 

que Kigali segue na República Cen-

tro Africana (RCA), assinala.

O bem organizado contingente mi-

litar ruandês logrou resultados posi-

tivos na contenção de alguns grupos 

armados que operam na RCA e a 

sua presença no território deu argu-

mentos a Paul Kagame para o esta-

belecimento de acordos no domínio 

económico.

A aposta de Kagame na chamada 

diplomacia militar e o sucesso daí 

proveniente visa dar ao Ruanda a re-

putação de “provedor de segurança” 

para África.

Carências estruturais
O homem-forte do Ruanda e a sua “en-

tourage” acreditam que o futuro da se-

gurança do regime e do país está na es-

tabilidade dos outros países africanos.

Por outro lado, com parceiros estáveis, 

será possível estabelecer e intensificar 

relações económicas e comerciais ge-

radores de maior desenvolvimento 

económico para o Ruanda e outros 

países.

E com o desenvolvimento económi-

co, virão também maiores garantias 

de segurança e sobrevivência do regi-

me, refere a análise.

Paul Kagame vê no estreitamento dos 

laços económicos com outros países 

africanos um instrumento vital para 

o seu país vencer carências estrutu-

rais.

O Ruanda, prossegue, não dispõe de 

recursos naturais, como outras nações 

africanas, é um território pequeno e 

encravado e com escassa demografia.

Paul Kagame não está convencido 

da sustentabilidade dos factores que 

catalisaram o desenvolvimento social 

e económico do pequeno país nos úl-

timos anos.

O investimento privado estrangeiro, 

observa Ifri, não é um motor de de-

senvolvimento fiável, a longo prazo, 

e é um elemento gerador de depen-

dência e ameaça à segurança nacional 

do país.

No campo militar, o sucesso da tro-

pa ruandesa no estrangeiro deve-

-se à experiência, profissionalismo e 

conhecimento de técnica de guerra 

assimétrica.

A eficácia das RDF em Cabo Del-

gado contra um grupo islamita 

extremista, em particular, fortale-

ceu a imagem do Ruanda como 

um país capaz de combater o ter-

rorismo, mas também actuar de 

forma unilateral e eficaz.

O poderio militar do pequeno 

país tem atraído a atenção in-

ternacional, particularmente no 

ocidente.

Uma provável nomeação de um 

diplomata ruandês para liderar a 

Missão das Nações Unidas para 

a Estabilização da RCA (MI-

NUSCA) pelo secretário-geral 

da ONU, António Guterres, será 

mais um endosso à crescente 

influência internacional de Paul 

Kagame.

“O exército ruandês parece ade-

quado para agir ao serviço de in-

teresses internacionais na África 

Sub-sahariana, assumindo uma 

sintonia com os interesses de Ka-

game”, refere a análise.

*Por uma falha de paginação, 
na edição passada, foi publicada 

apenas uma parte deste artigo, que, 
neste número, repetimos na íntegra. 
Pelos transtornos que tal erro possa 

ter causado apresentamos, aos 
nossos leitores e ao público em geral, 

as nossas sinceras desculpas.

As operações de extracção de 
carvão na antiga mina da Vale 
Moçambique, actualmente 
explorada pela Vulcan, estão 

semi-paralisadas há mais de 10 dias. 

Em causa está a greve de mais de 500 

trabalhadores [representam 10% do 

total], que garantem a remoção e a 

retirada do carvão do interior da mina 

para o centro de processamento. 

Os grevistas reivindicam indemini-

zações face à transição que se operou 

da brasileira Vale para a indiana Vul-

can. Entretanto, enquanto a direcção 

da empresa, o governo provincial e os 

representantes dos trabalhadores ne-

gociavam o fim da grave, nesta quarta-

-feira, comunidades de Bagamoyo, 

Liberdade, 1° de Maio e Ntinga, cer-

carias da área de exploração mineira, 

barricaram acessos à mina exigindo 

explicação sobre os pendentes que a 

Vale ficou por resolver. 

Nestas manifestações juntaram-se os 

oleiros que viram suas fontes de renda 

paralisadas e que ainda aguardam pelas 

indeminizações da parte da empresa 

Vale.

Trabalhadores ouvidos pelo SAVA-
NA contam que a as indemnizações 

têm que ver com o tempo de trabalho, 

pois há trabalhadores que estão há 

mais de 10 anos de serviço e alguns 

com problemas de saúde e temem que 

o novo patronato os ignore.

Frisam que, após as indeminizações, a 

empresa pode, querendo, assinar no-

vos contratos. Sustentam que as suas 

pretensões se justificam pelo histórico 

do relacionamento da Vulcan com os 

seus trabalhadores em vários projectos. 

“Esta empresa tem fama de maltratar 

seus trabalhadores”, desabafam. 

A massa laboral queixa-se ainda da fal-

ta de informação e dizem que tudo o 

que sabem é através da imprensa.

Um dia após o início da greve, repre-

sentantes da Vale e da Vulcan, sob 

mediação do governo provincial e do 

comité sindical local ensaiaram uma 

aproximação aos grevistas, mas não 

ouve consensos.   

Sem resultados, o grupo saiu com pro-

messas de analisar as reivindicações 

dos trabalhadores.

No referido encontro, em algum mo-

mento, os grevistas aceitaram fazer 

cedências, substituindo as indemini-

zações pelo pagamento de um valor 

de reconhecimento na ordem de 100 

mil meticais para cada um dos traba-

lhadores.

A proposta ficou por ser analisada pe-

las direcções da Vale e da Vulcan.

No entanto, para a surpresa dos traba-

lhadores, na mesma quinta-feira (12), a 

empresa inutilizou os crachás de aces-

so ao complexo mineiro, o que no en-

tender dos grevistas, pode ser falta de 

vontade de dialogar e o prenúncio de 

despedimento.

Os nossos entrevistados contam ainda 

que, desde que a greve começou no dia 

11 de Maio, a empresa cancelou a ali-

mentação e transporte dos trabalhadores.

Mesmo com as ameaças, os grevistas 

dizem que não regressam aos seus 

postos enquanto as suas reivindicações 

não forem respondidas.

No fecho da edição, o SAVANA sou-

be que as direcções da Vale e da Vul-

can, o governo e o comité sindical vol-

tam à mesa nesta sexta-feira.

Em comunicado, publicado nesta 

segunda-feira, a Vulcan Mozambique 

confirma a ocorrência de uma parali-

sação parcial por parte de um grupo 

de trabalhadores afectos à secção de 

extracção mineira, na mina de carvão 

de Moatize.

Sublinha que a empresa manteve con-

versações com o grupo de trabalhado-

res de forma a auscultar e entender as 

reivindicações, e nas negociações ficou 

acordado que as exigências seriam res-

pondidas até esta sexta-feira, 20.

Embora a paralisação tenha sido ade-

rida por cerca de 10% de um total de 

5300 trabalhadores da empresa, a mi-

neradora diz que está a somar enormes 

prejuízos avultados. 

Nesta quinta-feira, a ministra de Tra-

balho e Segurança Social, Margarida 

Talapa, chegou a província de Tete 

para junto das empresas e dos traba-

lhadores encontrar uma saída do im-

bróglio.    

Recordar que, esta não é a primeira vez 

que a massa laboral paralisa activida-

des na mina da Vale. Em 2015, os tra-

balhadores interromperam trabalhos 

reivindicando o corte de remuneração.

Comunidades também se 
rebelam  
Enquanto os responsáveis da mine-
radora procuravam consensos, nesta 
quarta-feira, a população da vila de 
Moatize marchou a partir do Parque 
Infantil, localizado em frente à resi-
dência protocolar do administrador 
do distrito de Moatize até à entrada 
principal da então empresa Vale, ten-
do bloqueado a estrada, protestando a 
violação dos seus direitos. 
A população fala de pendentes com a 
Vale como é o caso das compensações 
aos oleiros, camponeses que perderam 
suas machambas e famílias que vivem 
nas redondezas da mina, cujas casas 
vão desabando devido às detonações 
dos explosivos.
Ao SAVANA, o presidente do Con-
selho Autárquico de Moatize, Carlos 
Portimão, disse que a edilidade está a 
acompanhar o caso e, junto do governo 
do distrito e da direcção da minerado-
ra, estão a trabalhar para uma solução 
urgente.
Entretanto, a Indiana Vulcan Mo-
çambique, através de um comunicado 
emitido no final desta quarta-feira, ex-
plica que está ciente das exigências das 
comunidades, e para tal foi constituída 
uma comissão composta pelo governo 
do distrito, Conselho Municipal, re-
presentantes da comunidade e da so-
ciedade civil para apurar no terreno a 
causa da reclamação das comunidades.
Sobre os oleiros e os camponeses que 
perderam suas machambas, a Vulcan 
diz que esses assuntos já estão ultra-
passados e que as pessoas já foram 

compensadas em 2019.
No entanto, estas declarações são refu-
tadas pelo director executivo da Asso-
ciação de Apoio e Assistência Jurídica 
às Comunidades, Rui Caetano.
Caetano disse ao SAVANA que a fal-
ta de informação é a principal causa 
das revindicações, porque todo proces-
so de trespasse da Vale para Vulcan foi 
feito de forma sigilosa e no meio de 
um total secretismo.
A fonte conta que a Vale tinha pen-
dentes com oleiros, camponeses e com 
as comunidades que vivem em redor 
do cercado da mina.
Sublinha que há muitos oleiros e cam-
poneses que ainda esperam pelas in-
deminizações devido à ocupação das 
suas áreas de trabalho e das comuni-
dades circunvizinhas da mina que têm 
as suas residências completamente 
danificadas devido à violência dos ex-
plosivos que são detonados durante a 
extração de carvão.
Recordar que dias antes da saída da 
Vale, o director global de carvão da 
mineradora, Paulo Couto, garantiu, 
durante um encontro com o então 
ministro dos Recursos Minerais e 
Energia de Moçambique, Max Tonela, 
que a empresa queria sair do negócio 
de carvão de forma responsável, e ga-
rantiu que deixaria activos e mão-obra 
com valores competitivos.
Depois de 15 anos de operações em 

Moçambique, a Vale concluiu a venda 

de activos nas minas de Moatize à Vul-

can Minerals por USD 270 milhões. A 

Vulcan é uma empresa indiana que faz 

parte do Jindal Group.

Futuro dos trabalhadores e das comunidades após a saída da Vale 

Greve paralisa mineração em Moatize  
...Margarida Talapa escala Tete para “apagar o fogo”

Por Caetano Ntsico, em Moatize
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Água da Namaacha única no sector 

AÁgua da Namaacha aca-

ba de se tornar a única no 

sector das águas engar-

rafadas em Moçambique 

certificada internacionalmente 

com a ISO 22000, a mais exigen-

te certificação internacional para 

uma empresa do ramo alimentar.

Em reacção a esta certificação, a So-

ciedade de Águas de Moçambique 

(SAM), proprietária da marca Água 

da Namaacha, considera que tal sig-

nifica que a empresa cumpre os mais 

altos níveis de rigor em todo o seu 

processo de Captação, Produção de 

Embalagens (Garrafas e Garrafões), 

enchimento, Produto Acabado e Ex-

pedição, garantindo que todo o seu 

produto se encontra nos mais eleva-

dos padrões de qualidade em contex-

to internacional.

Filipe Pereira, Director da Qualidade 

da SAM, refere que a aplicação de 

um sistema integrado da ISO 9001 

e ISO 22000 permite que na Uni-

dade Fabril de Namaacha se consiga 

cumprir com os mais elevados níveis 

de Higiene, Segurança Alimentar 

e Gestão, focados numa óptica de 
melhoria contínua dos processos, de 

forma a ser facultado um produto su-

blime aos nossos clientes. 

“Esta certificação internacional de 

excelência no tocante à qualidade de 

todo o processo produtivo, obtida pela 

Água da Namaacha, é mais uma valo-

rização que esta marca, que já nos ha-

bituou a este standard de triunfos, traz 

para Moçambique, para a indústria 

nacional e para a capacidade huma-

na da nossa pátria”, sublinha Pereira.

Com a certificação, Pereira considera 

igualmente que a Água da Namaacha 

atinge o topo a nível mundial no seu 

sector, tornando-se um farol funda-

mental para os desígnios de desen-

volvimento nacional.

“A pouco mais de um mês da cele-

bração do 47º aniversário da inde-

pendência nacional, da comemoração 

do Dia de Moçambique, a Água da 

Namaacha colabora, uma vez mais, 

de forma concreta e assertiva, para 

a consolidação do sonho de Samo-

ra Machel e de milhões de outros 

patriotas, na construção de um Mo-

çambique empreendedor, dinâmico e 

próspero”, assinala Pereira.

de dessalinização da água
s residentes do posto 

Administrativo de 

Bombofo, no distri-

to de Chókwé, pro-

víncia de Gaza, deixaram de 

consumir água salobre, com 

inauguração, semana finda, 

de um sistema multifuncional 

de dessalinizarão de água de 

poços.

Trata-se de um projecto ainda 

na fase piloto que visa prover 

água potável dentro dos níveis 

recomendados pela Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS). 

A infra-estrutura foi inaugura-

da, na passada sexta-feira, pelo 

ministro das Obras Públicas, 

Habitação e Recursos Hídri-

cos, Carlos Mesquita e deverá, 

numa primeira fase, beneficiar 

cerca de 1.200 pessoas, e, mais 

tarde, três mil. 

Na ocasião, Mesquita explicou 

que a infra-estrutura foi cons-

truída numa zona de grande 

escassez de água e, se existe, ela 

ocorre a grandes profundida-

des e com alto teor de sal e, por 

isso, imprópria para o consumo.  

Antes da construção do sistema, 

o abastecimento de água, segun-

do o governante, era assegurado 

com recurso a poços não prote-

gidos e riachos intermitentes e 

a água era salobre, sem qualquer 

tipo de tratamento. 

O sistema de Bombofo faz parte 

de um conjunto de três já insta-

lados, que inclui o de Singanha-

ne e Chinhanguane, situados em 

Massangena, para beneficiar, no 

conjunto, cerca de nove mil pes-

soas.

O projecto funciona na base de 

um sistema fotovoltaico alimen-

tado por 60 painéis solares e um 

dessalinizador contentorizado. 

O valor da obra foi de cerca de 

20 milhões de meticais, num fi-

nanciamento total de cerca de 90 

milhões de meticais do Banco 

Mundial para a implementação 

do Projecto de Recuperação Re-

siliente de Emergência (ERRP)-

-Gaza, que incluía a construção 

do sistema de abastecimento de 

água de Bombofo.

A Eni acaba de publicar 

o seu 16º relatório vo-

luntário de sustenta-

bilidade, que descreve 

o contributo e os objectivos da 

empresa para uma transição 

justa, com vista a partilhar os 

resultados sociais e económi-

cos ao longo do seu percurso 

para a neutralidade carbónica 

até 2050. 

“Como Eni, sentimos forte-

mente a responsabilidade de 

contribuir para que todos te-

nham acesso à energia, apoiar 

o desenvolvimento dos países 

onde estamos presentes e con-

tribuir para o alcance das mais 

altas ambições do Acordo de 

Paris. Este compromisso é hoje 

mais forte, à luz da guerra na 

Ucrânia, num momento his-

tórico em que é necessário ser 

ainda mais inclusivo e não divi-

sivo, procurando o bem comum 

e aumentando os esforços para 

garantir a segurança energética da 

Europa, e acelerar o processo de 

descarbonização”, disse Claudio 

Descalzi, Administrador Delegado 

da Eni. 

Especificamente, no que diz respei-

to à estratégia de neutralidade car-

bónica 2050, a Eni reforçou ainda 

mais os seus objectivos, ao anunciar 

uma redução de 35% nas emissões 

líquidas do escopo 1, 2 e 3 até 2030 

e 80% até 2040, em relação aos ní-

veis de 2018 (em comparação 

com os -25% e metas de -65% 

do plano anterior). 

Para as emissões líquidas do es-

copo 1 e 2, a empresa atingirá 

-40% até 2025 (em comparação 

com os níveis de 2018) e zero 

emissões líquidas até 2035, um 

adiantamento de cinco anos em 

relação ao plano anterior. 

Segundo o documento, a Eni 

vai também incrementar a 

parcela de investimentos de-

dicados a novas soluções ener-

géticas, visando 30% até 2025, 

duplicando para 60% até 2030 

e atingindo 80% até 2040.

Ao alcançar os objectivos de 

descarbonização, acrescenta a 

Eni, maior atenção será dada 

ao conceito de “transição justa”, 

nomeadamente a gestão do im-

pacto da transformação ener-

gética nas pessoas, começando 

pelos colaboradores directos e 

indirectos, e incluindo as co-

munidades e clientes.
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Recordando as palavras de Nelson Mandela, declaramos 
que as nossa vitórias sobre o colonialismo e o apartheid 
serão sempre incompletas sem a total libertação dos 
palestinos.
Apelamos, portanto, a todas as forcas progressistas e 
a todas as pessoas amantes da justiça em África e na 
diáspora africana para que assinalemos estes dez dias 
contra o colonialismo, o racismo e o apartheid com 
acções de solidariedade com a Palestina em todo o nosso 
continente e para além dele.
No dia 15 de Maio recordamos o inicio da “Nakba” 
(catástrofe em árabe), a fundação do Estado de Israel e a 
continua violência do colonialismo israelita contra o povo 
palestino.
No dia 15 de Maio de 1948 as forças sionistas de Israel 
massacraram milhares de homens, mulheres e crianças 
palestinas, forçaram mais de 700.000 palestinos a 
tornarem-se refugiados e destruíram cerca de 550 
cidades e aldeias palestinas. Desde então os palestinos 
estão sujeitos a um cruel sistema de apartheid e de 
ocupação militar. Setenta e quatro anos mais tarde a 

a violência e o roubo de terras dos palestinos e está 
conduzindo assim sempre mais pessoas ao exílio, 
procurando apagar a presença palestina e promovendo a 
limpeza étnica do povo palestino. Desde Abril deste ano o 
regime de Israel matou mais de 23 palestinos (41 desde o 
inicio de 2022), prendeu e feriu centenas de outros. Israel 

força os palestinos das suas casas nos bairros de Silwan 

muçulmanos e cristãos da cidade. As forças de ocupação 
e os colonos ilegais na Cisjordânia atacam diariamente 
agricultores palestinos, destruindo oliveiras e punindo 
colectivamente os palestinos, ao mesmo tempo que 
destroem aldeias inteiras no Naqab. Enquanto Israel 
fortalece a sua ocupação militar na Cisjordânia ocupada, 
bombardeia regularmente os palestinos sitiados na faixa 
de Gaza.
A Organização de Unidade Africana (OUA) instituiu o dia 
25 de Maio como o Dia de Libertação de África. Todos 
os anos no dia 25 de Maio celebramos a libertação 
dos povos e das nações africanas do colonialismo, ao 
mesmo tempo que prosseguimos a luta contra os efeitos 
do neocolonialismo, incluindo a ofensiva do Apartheid 
Israel em África. Sob o pretexto de oferecer “soluções 
de desenvolvimento” através da venda de hidro e agro 
tecnologia, Israel oculta as suas vendas de armas e de 
sistemas de vigilância de alta tecnologia, compradas por 
elites autoritárias africanas. Esses equipamentos militares 
e de segurança que Israel vende a ditadores africanos 
foram “testados” em palestinos e são agora usados contra 

É portanto inconcebível que em 2021 a União Africana 
(UA) tenha concedido a Israel – um Estado de Apartheid 
– o estatuto de observador junto da UA. Essa decisão 
contradiz o espírito do Acto Constitutivo da União 
Africana, o qual vincula os estados membros a prevenir 

Rede Pan-Africana de Solidariedade com a Palestina

DEZ DIAS DE ACÇÃO EM SOLIDARIEDADE COM A PALESTINA - DE 15 A 25 DE MAIO
DO DIA DA NAKBA AO DIA DE ÁFRICA – DO APARTHEID À LIBERTAÇÃO!

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a qual vincula 
os Estados membros da UA a “eliminar o colonialismo, o 
neocolonialismo, o apartheid e o sionismo”. Como é então 
possível que a Israel seja concedido o estatuto de observador 
junto da UA quando a mesma UA está comprometida com 
a eliminação do sionismo, a ideologia politica que mantém 
a Nakba, assim como o genocídio e a limpeza étnica dos 
palestinos?
Como africanos e palestinos estamos juntos na luta contra 
todas as formas de racismo, discriminação, colonialismo 
e apartheid e exigimos a implementação do direito dos 

que continuam a ser violentamente roubados desde 1948.
A Rede Pan-Africana de Solidariedade com a Palestina 
(PAPSN) exige que os Governos Africanos :

Parem imediatamente a compra de armamento  e de 
software de espionagem a Apartheid Israel, assim como 
todas as outras formas de cooperação militar;

Assegurem que não haja lugar para um estado de 
apartheid no seio da União Africana;

Defendam as suas tradições anticoloniais usando o 
seu peso colectivo no seio da ONU por forma a forçar uma 
investigação completa sobre o Apartheid em Israel assim 
como o restabelecimento de mecanismos anti-apartheid, 
contribuindo assim para isolar o regime de Israel a nível 
mundial.

Levantemos as nossas vozes e os nossos punhos em 
solidariedade com o povo palestino!
Algumas ideias para a acção:

Protesto junto das embaixadas de Israel em África 
ou piquetes junto de empresas israelitas ou outras que são 
cúmplices do Apartheid Israel, como são os exemplos da 

africana ou produção de um documento para os media 
locais com o objectivo de promover a consciencialização 
dos africanos sobre a Nakba, a explicar os motivos pelos 
quais os governos africanos não devem estabelecer relações 
comerciais com Israel, nem devem aceitar que Israel tenha 
qualquer estatuto junto da União Africana.

Aumentar a consciencialização dos africanos sobre a 
situação na Palestina através da divulgação de documentos, 
vídeos etc do @papsn, do @bdsmovement e de sites da 
Palestina.

Organizar uma greve de fome simbólica ou uma 
reunião pública presencial ou online.

Para obter mais informações entre em contacto com o 
Comité Directivo da PAPSN:
Dialo Diop: +221 77 632 53 53 (Senegal)
Zahid Rajan: +254 722 344900 (Quénia)
Sion Assidon: +212 661-139622 (Marrocos)
Roshan Dadoo: +27 82 816 2799 (África do Sul)
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A 17 de Maio de 1990, a OMS, Organização Mundial da Saúde, retirou 
a Homossexualidade da lista de doenças mentais. Facto considerado 
histórico pela comunidade LGBT do mundo inteiro, que elegeu essa 
data como o Dia Internacional de Combate a homofobia. Efetivamente, 
a patologização dos actos afetivos e sexuais entre pessoas do mesmo 
sexo, constituía uma forma grave de violência homofóbica. Durante 

negar direitos as pessoas LGBT
A constituição da República de Moçambique, no seu artigo 35 estabe-
lece igualdade de direitos entre todos os moçambicanos, Moçambique 
é considerado um país tolerante em relação as questões de orientação 
sexual e identidade de género, em 2014 descriminalizou as relações 
sexuais consensuais entre adultos do mesmo sexo, facto considera-
do progressista tendo em conta a realidade no continente africano.
A comunidade LGBT tem estado paulatinamente a lutar para ter o 
seu espaço devidamente reconhecido e com o apoio de parceiros de 
cooperação e algumas instituições públicas são notáveis avanços sig-

e vale a pena destacar os progressos alcançados no sector de saúde 
com a inclusão demostrada no Plano Estratégico Nacional da Resposta 
ao HIV e SIDA 2021-2025, aprovado em Maio de 2021 pelo Conselho 
de Ministros, bem como pela Directriz para integração dos serviços de 
prevenção, cuidados e tratamento do HIV e SIDA para a População-
chave no sector de saúde, que apesar de serem instrumentos muito 
orientados para a resposta nacional ao HIV e SIDA abrem espaço para 
a provisão de serviços inclusivos e amigáveis para parte da comuni-
dade LGBT e é notável a expansão pelo País de programas na área da 
prevenção ao HIV e promoção de Direitos Humanos. 

-
teção das minorias sexuais e de género no país, pois continua-se a 
vivenciar vários problemas de violação de direitos humanos deste seg-
mento da população. Persiste a situação de violação do direito de as-
sociação a cidadãos LGBT, com efeito, a Associação LAMBDA (a única 
associação assumidamente LGBT) mantém-se a operar sem registo 
formal desde 2008, sem que haja uma fundamentação legal clara para 
o efeito. 
O código penal de Moçambique (lei 35/2014 de 31 de Dezembro) crimi-
nalizou a discriminação (243CP), mas não incluiu a orientação sexual e 
a identidade de gênero, na sua revisão de 2019 (Lei 24/2019 de 24 de 
Dezembro) somente a identidade de género foi incluída nas caracterís-
ticas protegidas, por consequência a discriminação por orientação se-

do Estado moçambicano em relação as questões SOGIE (Orientação 
Sexual, Identidade e expressão de Género), sempre vistas como não 
prioritárias, apesar dos compromissos internacionalmente assumidos 
com os direitos humanos de todos os cidadãos. 
A política nacional de gênero aprovada a 11 de Setembro de 2018 
pelo Conselho de ministros é omissa em relação as identidades, em-

estão necessariamente ligadas ao sexo biológico masculino. Ou seja, 
é uma política centrada na dicotomia homem/mulher e pouco ou nada 
preocupada com a proteção daqueles que tendo nascido com deter-

Em Moçambique, ainda não há acções concretas com vista a assegurar 
serviços especializados para mulheres lésbicas e bissexuais, homens 
e mulheres trans no contexto da saúde sexual, reprodutiva e direitos, 
bem como terapia hormonal e no contexto do HIV e SIDA, a atenção 
continua focalizada nos Homens que fazem sexo com Homens e mu-
lheres trans, pois se alicerça na ideia de que fazem parte de um grupo 
de baixo risco de contágio, o que tem o efeito perverso de lhes colocar 
numa situação de vulnerabilidade. 
Apesar da lei do trabalho moçambicana (artigo 4, lei 23/2007 de 1 
de Agosto) proibir a discriminação por orientação sexual, não existe 

norma. Com efeito, estudos indicam que pessoas LGBT no país são 
obrigadas a omitir sua real orientação sexual para preservar seus pos-

tos de trabalho. 
Ainda no mesmo diapasão, existem evidencias (estudo sobre situação 
económica, social e política de pessoas LGBT nas cidades de Maputo, 
Beira e Nampula-LAMBDA/Centro de Direitos humanos Universidade 
Eduardo Mondlane 2017) que indicam que um grande número de pes-
soas assumidamente LGBT em Moçambique não possui nenhum vín-
culo laboral formal, estando relegadas ao setor informal com todos os 
inconvenientes que dai advêm.  
Um estudo sobre violência com base na Orientação Sexual e identidade 
de género perpetrada contra jovens estudantes nas cidades de Maputo, 
Beira e Nampula, LAMBDA (2021) revelou que jovens estudantes LGBT 
são vítimas de vários tipos de violência nas escolas, com destaque para 
o abuso verbal, o bullying, o cyberbullying e a violência física. Sendo 
que tal violência ocorre em todos os espaços escolares, com destaque 
para as salas de aulas, os pátios, os ginásios e as portas de entrada 
das casas de banho. O resultado desta violência segundo o estudo é 
que grande parte destes jovens se isolavam, evitando o contacto com 
os colegas, chegando a reprovar por faltas frequentes as aulas e até a 
abandonar a escola. 
Em suma, cidadãos e cidadãs LGBT em Moçambique vivem sob o apa-
rente clima de tolerância, mas não de aceitação. 
O Amsterdão Rainbow Dress, ou vestido arco-íris, desde a segunda-
feira, 16 de Maio, na fortaleza de Maputo, é uma obra de arte em forma 
de vestido, com o objetivo de incentivar o debate e a conscientização 
sobre inclusão e igualdade de direitos em todo o planeta. É um vestido 
monumental com um diâmetro de mais de 16 metros. Composto pelas 
71 bandeiras de países onde ser LGBTIQ+ é punível por lei, incluindo 
oito países em que atos homossexuais podem resultar em pena de 
morte. O corpete do vestido é feito com a bandeira da cidade de Ams-
terdão. Em Moçambique, para além de Maputo, a obra de arte será 
exposta nas cidades da Beira e Nampula, marcando a celebração do 
Dia Internacional do Combate a homofobia. 
A LAMBDA, agradece a tod@s que de forma evidente e inequívoca têm 
dado o seu apoio incondicional, para que se possa construir e consoli-
dar uma sociedade justa e inclusiva, onde a diversidade nunca seja um 
problema, mas sim factor de celebração. 

-
ta e inclusiva. 

Maputo, 17 de Maio de 2022

CELEBRAMOS O DIA DE COMBATE À HOMOFOBIA – POR MAIS RESPEITO 
E MENOS PRECONCEITO
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 Nós, organizações da sociedade civil moçambicanas signatárias deste posicionamento, temos acompanhado com 
muito interesse a recente iniciativa legal e de política que visa a prevenção, repressão e combate ao branqueamento 

 A proposta de revisão da Lei n.º14/2013, de 12 de Agosto, atinente à prevenção e combate ao branqueamento 
12 de Maio de 2022, pela 

Assembleia da República;

 A proposta de revisão da Lei n.º 5/2018, de 2 de Agosto
à prevenção, repressão e combate ao terrorismo e acções conexas, arrolada para discussão na Assembleia da 
República;  

 Relatório de Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo 
publicado em Março de 2022
ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, de Maio de 2021.

 Estamos convictas, enquanto colectividades cívicas e de interesse no bem-estar das comunidades moçambicanas, 
de que estas acções são oportunas e bem-vindas particularmente no contexto actual do País marcado por uma 

 A complexidade destes problemas exige uma resposta multifacetada e de vários actores da sociedade. É nosso 
entender que os processos de avaliação devem estar baseados em metodologias participativas e com maior grau 

reais e potenciais, como também guiaria uma maior legitimidade, consenso e colaboração nas intervenções de 
resposta e combate. 

 É do nosso interesse e compromisso que o sector das organizações da sociedade civil não seja um veículo de 

essa via, continuamos abertas a colaborar com as instituições do Estado com informação relevante para garantir  
a transparência das nossas operações bem como ao estabelecimento de mecanismos de desenvolvimento integrado 
da sociedade moçambicana. Prosseguiremos com acções que melhorem a implementação de princípios e valores 
de boa governação e democracia e queremos, por essa via, contribuir na luta contra qualquer acto prejudicial às 
populações, tal como o terrorismo.

 
e constitucionalmente garantidos serão salvaguardados na aplicação das políticas e medidas que visam o combate 

 
e relevante da transparência governativa quanto esta não contribua para a regressão dos ganhos adquiridos no 

discricionário abusivo, assim como a arbitrariedade das instituições de tutela para interferir ou, até, inibir o exercício 
de organizações de monitoria da governação. Aliás, os limites das instituições de tutela sobre as actividades das 

 
e salvaguar os principais objectivos do Estado moçambicano consagrados na Constituição da República e no que ao 
exercício da cidadania diz respeito.

 Reiteramos o nosso compromisso de contribuir para uma efectiva implementação das normas de transparência e, 
sobretudo, de luta contra o terrorismo. E assumimos uma postura de responsabilidade à necessidade de monitoria 
da implementação objectiva e efectiva deste quadro que se mostra oportuno para imprimir maior transparência na 
governação, em particular dos seus actores mais relevantes. No entanto, não vamos permitir que o mesmo quadro 
seja um pretexto para uma prática de ditatura e legalização dos actos arbitrários por parte das autoridades contra 
as organizações da sociedade civil. 

POSIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL MOÇAMBICANAS 
EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
E FINANCIAMENTO AO TERRORRISMO
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Cartoon
EDITORIAL
De algum lado tem de 
vir o comando para a 
mudança

Amaior tragédia para Moçambique não é que o país tenha 

sido engolido pela corrupção. Ela configura-se nos diri-

gentes do Estado, ao mais alto nível, saberem como é que 

a corrupção actua e porem-se a lamentar como qualquer 

outro cidadão, sem capacidade de agir para contrariar a situação.

Ver o Presidente da República, num encontro com a Ordem dos 

Engenheiros, a lamentar sobre a má qualidade das obras públicas, 

e de forma detalhada descrevendo os meandros da corrupção no 

sector, terá sido motivo para ficar desanimado, com o sentimento de 

que, se quem tem o poder de reverter a situação se sente igualmente 

incapaz de o fazer, então, mais ninguém o pode fazer.

Na verdade, o problema não é que não haja nada a fazer para com-

bater a corrupção, sobretudo no sector das obras públicas. A maior 

dificuldade em combater este flagelo resulta no facto de ela ter 

atingido um estágio em que se alojou e se acomodou no seio do 

poder do Estado, provocando a incapacidade natural de agir para 

a debelar. São os agentes do poder político os principais actores da 

corrupção, sendo que eles não se podem combater a si próprios.

Se formos a analisar o perfil de todas as empresas envolvidas no 

sector da construção em Moçambique, que é onde abundam casos 

de obras malparadas ou de má qualidade, veremos que elas ou per-

tencem a indivíduos com responsabilidades políticas de destaque 

ou a alguém com conexões no seio do poder político.

É preciso dizer isto com toda a firmeza, porque, dada a forma como 

os negócios do Estado são adjudicados em Moçambique, ninguém 

que não esteja ligado ao poder político pode ter acesso a obras pú-

blicas ou outros processos inerentes a aquisições para o Estado. Este 

é um sentimento generalizado, conduzindo a uma resignação total 

e colectiva sobre a capacidade de lutar para que as coisas mudem. 

De facto, a questão das obras públicas de má qualidade ou que nun-

ca chegaram a ser realizadas ou concluídas, apesar de os seus em-

preiteiros terem sido pagos, enquadra-se num quadro mais amplo 

de concursos públicos, em que o mérito dos vencedores não é o 

critério de eleição.

Segue a mesma lógica aplicada para o procurement das carteiras 

escolares, na importação de medicamentos e para uma infindável 

lista de aquisições onde o Estado é simplesmente sujeito a saque 

por parte das mesmas pessoas que deviam defendê-lo. Os que par-

ticipam nestas negociatas lesivas ao interesse público são os mes-

mos que detêm o poder para as contrariar, sendo lógico que com 

os benefícios ilícitos que acumulam, nunca tomarão decisões que 

prejudiquem os seus próprios interesses. Todos os que estiveram 

presentes naquela sala sabem disso, e os seus sucessivos discursos de 

lamentação serviram apenas para fazer o povo acreditar que estão 

do seu lado. 

As suas acções obedecem a um sistema de relações promíscuas e 

incestuosas onde parte dos proventos destas más práticas são apli-

cados para a compra de votos, num processo de autêntica aquisição 

de impunidade perante a delinquência económica que está a tornar 

este país num caso de esgoto, sem um único grão de credibilidade. 

O descalabro que foram as obras públicas resultantes das adjudica-

ções directas, no âmbito da Covid-19, foi apenas a confirmação de 

uma regra não escrita que se verifica há anos, sem qualquer inter-

venção de quem de direito para salvar o país.  

Se é do conhecimento oficial que as escolas de formação em en-

genharia não dispõem de condições que permitem produzir enge-

nheiros de qualidade, de quem se está à espera que venha intervir 

para inverter esse quadro?  

Obviamente que este tipo de lamentações se repetirá ad-nauseam, 
até que não haja mais nada sobre o que lamentar. Este país preci-

sa de um renascimento, de um novo conjunto de valores éticos e 

de respeito próprio, que guiem os que são escolhidos para o servir. 

Continuar nesta senda, fazendo de contas que está tudo bem, é 

certamente o caminho para a auto-destruição. De algum lado tem 

de vir o comando para a mudança.  

,

Lembrança de Jezebel
Passava pouco das onze da ma-

nhã daquela quarta-feira, quan-
do vi o chefe da Redacção sair 
tranquilamente do gabinete do 

director com o meu trabalho na mão 
e dirigir-se à secção de maquetização. 
Era o tempo em que o trabalho circula-
va em formato físico, desde a máquina 
de escrever do jornalista até às mãos do 
leitor, em forma de jornal ou revista. 
Quarta-feira era o dia das grandes de-
cisões na revista em que eu trabalhava 
e, naquelas circunstâncias, certifiquei-
-me de que a minha reportagem tinha 
sido aprovada para ser tema de capa da 
edição da semana seguinte. Senti-me 
aliviado, para não dizer até um pouco 
orgulhoso. Não era fácil ter dois tra-
balhos de capa publicados em menos 
de quarenta e cinco dias numa revista 
do calibre da “Tempo”, onde eu me en-
contrava. 
Postas as coisas neste pé, decidi usar 
o meu tempo de intervalo de almoço 
da forma mais agradável e útil possível. 
Coloquei de lado a hipótese de enfren-
tar o sol e o calor húmido para ir a casa 
desafiar o prato de xima amarela com 
repolho, ou no sentido inverso, ir ao 
centro social da Organização Nacio-
nal dos Jornalistas (ONJ) para ter pela 
frente aquela mesma xima amarela a 
nadar num prato de molho de água 
salgada com peixinhos vermelhos, pes-
cados no aquário do Jardim Tunduru, 
embora houvesse a atracção de poder 
beber uma ou duas cervejas. 
Três ou quatro dias antes, tinha recebi-
do uma carta da Jezebel do seu refúgio, 
algures no Norte de Portugal, já lá ia 
um bom par de anos. Queixava-se do 
frio, mas era só isso. O resto, dizia ela, 
era de reconfortar a alma, desde o espí-

rito solidário e fraterno das pessoas até 
aos bons queijos e enchidos e a sempre 
agradável companhia, a qualquer hora 
do dia ou da noite, de uma boa taça de 
vinho tinto. 
Sendo ela ceramista e escultora por op-
ção e modo de vida, dizia que naquele 
meio e ambiente tinha N motivos de 
inspiração, energia sem fim para traba-
lhar, usando do prazer de dar passeios 
mais ou menos longos, sozinha, ao 
princípio da manhã ou ao fim da tarde. 
Tinha saudades, apesar de tudo, do 
sol de Moçambique onde, afinal, ti-
nha nascido e crescido, onde, afinal, 
também nos tínhamos conhecido e, 
enamorados, passámos bons e longos 
momentos juntos, até que, desavinda 
com os caciques da cultura do pós-
-Independência, viu-se obrigada a res-
cindir o seu contrato de professora na 
Escola de Artes Visuais e ir à procura 
de raízes e origens de cuja existência 
nem sequer tinha a certeza. 
Trauteando a letra da canção que diz 
“cartas de amor / quem as não tem”, 
respondi-lhe que, depois de passar al-
guns anos a murchar atrás de uma se-
cretária como escriturário de uma em-
presa do Grupo A, frustrado e à beira 
de um colapso precoce, tinha dado um 
salto, que, se não desse certo, poderia 
ter sido suicida, mas deu certo, e eu 
estava naquele momento a celebrar o 
meu sétimo mês como jornalista num 
órgão de grande circulação. 
Sentado ao lado da janela no sexto 
andar do prédio em que funcionava a 
revista, relanceava o olhar para lá da 
Baía, e foi sobre as casas brancas do 
outro lado que falei, na carta para a 
Jezebel, falando-lhe também do verde 
misterioso e denso do mar, falando-lhe 

também da alegria das acácias em flor, 

de pétalas umas vermelhas, outras ama-

relas, dos jacarandás, da areia quente e 

macia, boa de pisar, na praia do Costa 

do Sol, da Macaneta ou da Catembe, 

das manhãs madrugadoras e do sol sem 

fim que, ao cair, convidava a uma boa 

cerveja e uma bandeja de camarão fres-

co, grelhado, na esplanada de um res-

taurante ou tasca qualquer. 

Vida dos trópicos, enfim, que, como ela 

bem sabia, não se deixa amarrar pelo 

movimento dos ponteiros do relógio 

nem das agendas, cumpridas milime-

tricamente, de uma correria sem prin-

cípio nem fim. 

Era uma carta de amor e, como a can-

ção bem diz, as cartas de amor são, 

por excelência e sem contorno, longas, 

iguais, vulgares, porque, no fundo, são 

o retrato de uma imensa dor. A dor de 

uma separação imposta, de um regresso 

improvável e de um reencontro mais 

improvável ainda. 

Mas, e também, como diz outra canção, 

“quando a tarde cai, a noite levanta a 

magia / quem sabe a gente vai-se ver 

outro dia / quem sabe o sonho vai ficar 

na conversa / quem sabe a vida pague 

essa promessa”. 

Levantei-me, pus-me de pé no para-

peito da janela, olhei para o infinito, lo-

calizando a Jezebel bem viva na minha 

memória, coloquei a carta na palma da 

minha mão esquerda, soprei-a leve-

mente e, quando ela começou a voar, 

agarrei-me a ela pela ponta dos dedos 

e saímos assim para um voo cujo fim só 

nós é que poderíamos imaginar, porque 

os voos que têm como destino os gran-

des sonhos só existem para quem tem a 

coragem de encetá-los. 
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Vivemos um momento his-

tórico. Nunca, desde as 

primeiras eleições legisla-

tivas, em 1992, a UNITA 

procurou apresentar uma frente 

oposicionista unida e liderar uma 

coligação de partidos políticos para 

confrontar o governo. Ademais, 

talvez com a excepção de 1992, 

nunca como agora houve um dese-

jo e uma esperança tão grandes de 

vitória. Faltam pouco mais de três 

meses para as eleições.

Assim, a chamada Frente Patriótica 

Unida (FPU) surge como uma for-

ça com especiais responsabilidades 

históricas.

É público e notório que na lide-

rança da FPU estão Adalberto da 

Costa Júnior, presidente da UNI-

TA, Filomeno Vieira Lopes, presi-

dente do Bloco Democrático (BD), 

e Abel Chivukuvuku, designado 

como coordenador do projecto 

político Partido de Renascimen-

to Angolano – Juntos por Angola 

(PRA-JA).

Há poucos dias, os três líderes presi-

diram formalmente a uma cerimó-

nia em que empossaram a estrutura 

operacional da FPU. Destaca-se a 

nomeação do deputado Lukamba 

Paulo “Gato”, ex-secretário-geral 

da UNITA, como director de cam-

panha. O activista Nuno Álvaro 

Dala, do famoso processo 15+2, 

foi nomeado director nacional de 

pesquisa e análise. Outras persona-

lidades foram também designadas 

pelos três líderes da FPU.

Em simultâneo, estes líderes e ou-

tras entidades várias têm emitido 

comunicados e memorandos onde 

se exige o respeito, por parte do go-

verno, da legislação em vigor rela-

tivamente às campanhas eleitorais. 

Invocam, e muito bem, a necessi-

dade inegável da realização de elei-

ções livres e justas, correspondentes 

à vontade soberana do povo.

O elefante na sala: a inexis-
tência legal da FPU
Tudo isto está certo, mas há uma 

espécie de “elefante na sala”. É me-

lhor falar agora sobre ele, em vez de 

calar e, depois, quando o problema 

surgir, desencadear enorme contro-

vérsia e quiçá fomentar a violência.

A FPU não existe legalmente: este 

é o “elefante na sala”.

A actividade dos partidos políticos 

e as regras das eleições e respectivas 

campanhas estão regulamentadas 

exaustivamente na lei, como aliás 

acontece em todos os países. Mes-

mo as democracias mais antigas, que 

se estribavam em costumes e “acor-

dos de cavalheiros” têm vertido em 

lei escrita essas regras tradicionais.

Em Angola, a lei mais relevante so-

bre os partidos políticos – o ponto 

de partida para toda a actividade 

político-partidária, designadamen-

te a eleitoral – é a Lei dos Partidos 

Políticos (LPP), Lei n.º 22/10 de 3 

de Dezembro.

A LPP foi discutida na Assembleia 

Nacional após a Constituição de 

2010, e é uma lei estruturante da 

República. Na altura, foi aprovada 

com 138 votos favoráveis e 22 votos 

Eleições, Frente Unida e estratégias de confusão
Por Rui Verde*

contra. Naturalmente, o MPLA e a 

UNITA participaram na discussão 

desta lei e têm conhecimento da 

mesma. Não se trata de uma lei se-

creta ou secundária, ou agora apro-

vada à pressa. Está lá há 12 anos.

A questão é que a LPP impõe al-

guns, embora poucos, procedimen-

tos para a criação de coligações. Em 

concreto, o artigo 35.º garante que 

a criação de coligações é livre, mas 

obedece ao seguinte processo ante-

rior à sua criação: “Tem de existir 

a aprovação da coligação pelos ór-

gãos representativos competentes 

dos partidos políticos, e é neces-

sário haver a definição clara do 

âmbito, da finalidade e da duração 

específica da coligação.”

Após esses dois actos, deverá pro-

ceder-se- à comunicação escrita da 

decisão de coligação ao Tribunal 

Constitucional, para mero efeito de 

anotação (cfr. artigo 35.º, n.º 1 da 

LPP).

Seria impossível que tal tivesse 

acontecido no caso do projecto 

político PRA-JA, porque este não 

existe como partido político.

Também não há notícia de que 

a decisão de criação da coligação 

tenha sido enviada para o Tribu-

nal Constitucional para anotação. 

Simultaneamente, nos termos do 

n.º 5 do mesmo artigo 35.º da LPP, 

as coligações devem apresentar ao 

Tribunal Constitucional os estatu-

tos, a denominação e a sigla, bem 

como os demais símbolos identi-

ficadores da coligação, que não se 

devem confundir com os símbolos 

dos partidos que a integram.

De notar que, para efeitos eleitorais, 

os partidos coligados perdem a sua 

individualidade durante o tempo 

em que dura a coligação. Assim, são 

obrigados a apresentar candidatos 

comuns às eleições, e adoptam sigla 

e símbolo próprios.

Quer isto dizer que, sem esta en-

trega de elementos para anotação 

ao Tribunal Constitucional, não há 

coligação em acção, quer se dedique 

a eleições, quer a outro tipo de acti-

vidades partidárias.

Este tipo de procedimentos é ha-

bitual nas várias legislações – não 

é um atipicismo angolano, como o 

são outras soluções.

Se apenas analisarmos legisla-

ções lusófonas, no Brasil, a Lei n.º 

9.096, de 19 de Setembro de 1995, 

que sofreu várias actualizações, a 

última das quais em 2021, regula 

aquilo a que chama federações de 

partidos, determinando que “dois 

ou mais partidos políticos pode-

rão reunir-se em federação, a qual, 

após sua constituição e respectivo 

registro perante o Tribunal Supe-

rior Eleitoral, actuará como se fosse 

uma única agremiação partidária” 

(art.º 11). Como se vê, também é 

necessário um acto junto do tri-

bunal eleitoral, no caso o Tribunal 

Superior Eleitoral. Não entrando 

aqui em grandes discussões jurídi-

cas acerca da lei brasileira, convém 

explicitar que a situação lá é um 

pouco mais confusa, pois existe 

uma distinção entre federações e 

coligações.

No Brasil, em 2017, as coligações 

foram extintas nas eleições propor-

cionais, que elegem representantes 

políticos para câmaras legislativas 

(cargos de deputado federal, depu-

tado estadual, deputado distrital e 

vereador). Em 2021, com a criação 

das federações, os partidos poderão 

unir-se para apoiar qualquer cargo, 

desde que assim permaneçam du-

rante todo o mandato a ser con-

quistado.  A federação de partidos 

vale para eleições maioritárias, bem 

como para as proporcionais. Assim, 

a principal diferença é o carácter 

permanente das federações, uma 

vez que as alianças firmadas nas 

coligações valem apenas até à elei-

ção, podendo ser desfeitas logo em 

seguida.

O importante desta referência ao 

Brasil não é sublinhar a diferença 

entre federação e coligação na lei 

do outro lado do Atlântico Sul, 

pois isso é, neste momento, irrele-

vante para Angola. O importante é 

perceber que as matérias referentes 

a uniões ou alianças de partidos são 

objecto de cuidada atenção legisla-

tiva. A lei existe e a lei tem de ser 

cumprida.

Em Portugal, a lei dos partidos po-

líticos é a Lei Orgânica n.º 2/2003, 

de 22 de Agosto, que sofreu várias 

alterações. Em relação ao nosso 

tema, prescreve o artigo 11.º, decla-

rando que as coligações são livres, 

mas obrigando a uma comunicação 

ao Tribunal Constitucional (artigo 

11.º, 4).

Também aqui existe uma liberda-

de de constituição de coligações, 

aliado a um dever de comunicação 

dos elementos básicos ao Tribunal 

Constitucional.

Portanto, a lei angolana não reve-

la qualquer habilidade ou perfídia, 

apenas exigindo o que outros tam-

bém exigem.

Regressemos agora à FPU. Até ao 

momento, tanto quanto é públi-

co, a FPU não requereu nenhuma 

anotação ao Tribunal Constitucio-

nal angolano. Portanto, não pode 

concorrer a eleições, não pode fazer 

campanha eleitoral, não pode reali-

zar actividades de tipo político-par-

tidário. Isso é muito nítido, de modo 

que só poderá haver aqui algum 

equívoco ou precipitação por parte 

dos futuros responsáveis da FPU.

A UNITA pode escolher para seu 

candidato quem quiser, nos limites 

da lei (artigo 30.º da LPP).

No entanto, a candidatura de al-

guém pertencente a um partido 

político ao exercício de cargo polí-

tico no Estado por parte de outro 

partido político implica a cessação 

do vínculo partidário ao partido 

de origem (artigo 28.º g da LPP). 

Quer isto dizer que é proibido a 

um filiado de um partido político 

candidatar-se por outro partido 

político. Por exemplo, um filiado 

no BD não se pode candidatar pe-

las listas da UNITA sem antes se 

desfiliar do BD.

A ambiguidade equívoca da 
posição da UNITA
Fonte da UNITA garante que, no 

acto de lançamento da plataforma 

de campanha da FPU, o director de 

Gabinete do Presidente da UNITA 

leu o despacho deste a confirmar a 

integração de candidatos do PRA-

-JA e do BD na estrutura de cam-

panha da UNITA.

“A intenção não é e nunca foi a de 

transformar a FPU em ente-jurídi-

co. Vamos concorrer com a bandei-

ra da UNITA e com candidatos da 

UNITA. Como tudo em Angola é 

estranho e atípico, teremos também 

uma frente atípica”, revela a fonte 

da UNITA, que prefere não ser 

identificada.

Acresce a questão financeira. A 

UNITA teria de dividir com o BD 

(o outro parceiro legal da FPU), e 

em partes iguais, os recursos finan-

ceiros provenientes do Orçamento 

Geral do Estado, que financia os 

partidos políticos com assento par-

lamentar. Em termos pragmáticos, 

não parece ser uma opção viável 

para a UNITA.

Segundo o interlocutor, “a inexis-

tência jurídica da FPU pode pa-

recer estranha, pode parecer con-

fusão. O Tribunal Constitucional 

[que legaliza os partidos políticos e 

as coligações] é uma força de João 

Lourenço. Ninguém se vai dar ao 

trabalho de legalizar a FPU para 

não ser chumbado”.

O PRA-JA não é uma entidade 

jurídica. Logo, o Tribunal Consti-

tucional chumbaria qualquer coli-

gação que integrasse uma entidade 

inexistente do ponto de vista legal.

É ainda notório, nesse exercício po-

lítico da FPU, o regresso prático de 

Abel Chivukuvuku, coordenador 

do PRA-JA, à UNITA da qual se 

havia desfiliado em 2011, para criar 

a Convergência Ampla de Salvação 

em Angola – Coligação Eleito-

ral (CASA-CE). É ele o putativo 

número dois da lista de candidatos 

da UNITA, um lugar reservado ao 

candidato a vice-presidente da Re-

pública. O seu regresso à UNITA, 

mesmo que se apresente como in-

dependente, como fez o deputado 

David Mendes, pode ser exibido 

como um trunfo eleitoral da capa-

cidade de reconciliação e abertura 

democrática da UNITA. É o que 

basta.

Logo, percebe-se facilmente que 

não é legal uma FPU inexistente 

andar a fazer campanha eleitoral 

(ou pré-eleitoral), para depois sur-

gir no boletim de voto a UNITA. 

Há aqui uma violação das regras de 

transparência.

E, estranhamente, esta situação 

ambígua de uma FPU que não 

existe mas aparece, tem impedido a 

UNITA de se afirmar como verda-

deira e séria alternativa ao governo. 

A UNITA é a única força que o 

pode fazer, em termos de apoio de 

massas e mobilização.

Se repararmos bem, a UNITA 

ainda não tem estrutura oficial de 

campanha própria, nem manifesto 

eleitoral próprio, nem nada que a 

identifique eleitoralmente. Sabe-

-se, no entanto, que o deputado 

Lukamba Paulo “Gato” é o director 

de campanha da UNITA.

Esta situação gera uma grande con-

fusão, quer no eleitorado tradicio-

nal da UNITA, quer no eleitorado 

que busca alternativas ao poder do 

MPLA.

Trata-se de movimentos num vazio 

legal e operacional que apenas é 

pernicioso para a própria UNITA. 

Nada disto, contudo, é inultrapas-

sável.

As exigências de justiça 
e celeridade ao Tribunal 
Constitucional
A solução é simples: basta requerer 

a anotação com os elementos men-

cionados ao Tribunal Constitucio-

nal. Obviamente, o TC tem um 

dever acrescido de celeridade nesta 

anotação pré-eleitoral.

No entanto, deixamos já aqui uma 

nota e uma palavra de censura so-

bre a lentidão do Tribunal Consti-

tucional, lentidão esta que pode ser 

tomada como obedecendo a uma 

cronologia político-partidária. Não 

se compreende que ainda não haja 

decisões finais sobre todas a provi-

dências referentes à UNITA. Se é 

exigível que a UNITA respeite as 

regras do jogo, o mesmo deve acon-

tecer em relação ao Tribunal Cons-

titucional. O impasse gerado pelo 

TC em período de pré-campanha 

pode ser encarado como um verda-

deiro atentado à democracia.

Do lado da UNITA, todo o imbró-

glio parece mais fácil de resolver 

com o anúncio formal da data das 

eleições. “No momento em que o 

Tribunal Constitucional validar a 

candidatura da UNITA e do seu 

candidato à presidência da Re-

pública, já não se poderá falar da 

Frente Patriótica Unida, por conta 

da sua inexistência jurídica. Será 

apenas a campanha da UNITA 

com a lista de candidatos da UNI-

TA, que integrará outros cidadãos 

numa frente patriótica”, justifica o 

interlocutor do Maka Angola.

Logo, os angolanos assistem ago-

ra à sementeira de uma confusão. 

O Tribunal Constitucional arrasta 

propositadamente as suas decisões 

sobre os partidos políticos, sujei-

tando-se a ser acusado de beneficiar 

o MPLA. Por sua vez, a UNITA, 

achando que não pode contar com 

o Tribunal Constitucional, lança-se 

numa FPU sem enquadramento le-

gal, em vez de lançar mão dos ins-

trumentos legais ao seu dispor.

Temos ainda um avanço até se ins-

talar definitivamente a confusão. 

É tempo de reavaliar a situação e 

inserir todos, o quanto antes, no 

jogo legal e democrático. O Tribu-

nal deve decidir em tempo útil e os 

partidos têm de agir de acordo com 

a lei.

Aqui fica o alerta. Não é tempo de 

alimentar as confusões, mas sim de 

tentar seguir com a bússola possível 

em situações de fronteira como a 

que se vive agora no país. A bússola 

é a lei em vigor. Fora disso, só te-

remos confusão política, violência e 

ameaças à paz e à democracia.

*makaangola.org
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Fomos obrigados a regressar ao res-

taurante onde o cidadão exógeno 

maquinava os maxilares musculosos 

pirilampando a refeição. Voltamos a 

sentar nos mesmos lugares. Pelo requintado 

excesso de zelo com que o nosso cidadão 

exógeno se empenhava na finalização do 

prato deu para perceber que a sua carreira 

como “binador” continuava em dia. Evi-

tamos, por isso, distraí-lo. Pouco depois, 

enquanto tocava no telemóvel maior, pediu 

arrogantemente mais um prato. A arrogân-

cia que exibia era suportada pelas gordas 

carteiras sufocadas por vários cartões abar-

rotados de cifrões. Pedimos que nos servis-

sem na esplanada, distante dele, para estar-

mos mais à vontade. Mesmo assim, o que 

temíamos aconteceu. Conseguíamos ouvir 

a voz do tipo, abafando consistentemente 

o perturbador ruído do televisor. Rezamos 

para que o prato por ele pedido fosse ime-

diatamente servido. Isso não aconteceu. Ele 

fez uma pausa para limpar metodicamente 

o brilho de gordura que ainda lhe sobrava nos 

lábios e continuou:

— Não é aquilo que eu sempre digo? As pessoas 
não entendem… Como é que falam em má quali-

dade dos tipos que são formados na engenharia? 

Veja só, quem fala essas coisas de má qualidade, 

falta de laboratórios, inércia na actualização dos 

laboratórios que vem lá da segunda metade da 

década oitenta, saudosos tempos do rádio táxi e 

repolho, afinal o que fazem estes tipos? Por que 

não falam da má qualidade de políticos, má qua-

lidade de elite política? Este é que é o problema! 

Tiraram o nosso ministro das pontes e estradas, 

coitado. Afinal o problema é profundo, é estru-

tural. Entendes quando digo que é estrutural? 

Chorões! Mas, se estes nossos, na posição em 

que se encontram, põem-se a chorar semelhante 

a um cidadão comum é porque o problema é 

grave. Os bebés não estão a conseguir localizar a 

mama. Concordas comigo, eu sei. Eles choram, 

reclamam, apontam erros, falam até de chave 

onze, chave doze, que de certeza ainda se lem-

bram do formato… chave dezasseis… mas, estás 

a perceber, estão a transmitir-nos uma mensa-

gem de que nada tem a ver com a sua incapa-

cidade, mas com as limitações administrativas 

impostas pelo sistema e, até mesmo, políticas, 

em dar um basta aos problemas que muito bem 

conhecem. Falta-lhes o bom manuseio dessas 

chaves para corrigirem o sistema. Falaram mui-

to, e bem, mas foi preciso o “maior” pôr na mesa 

a corrupção. É esta a principal cereja abençoada 

pela pobreza. Mas olha, meu caro: por causa da 

corrupção é que temos um sistema altamente 

burocratizado. É preciso uma chave universal 

para desburocratizá-lo. Mas, como alguns acre-

ditam, o custo seria o aumento do tamanho da 

corrupção. Vivemos num ciclo de contradições. 

Sim, gostas muito de falar de e-SISTAF. Vale 

até onde é útil. Mas, precisa de ser repensa-

do no sentido de agilizar-se o funcionamento 

do Aparelho de Estado. Como às vezes dizes 

a brincar “as pontes vão abaixo por causa da 

partidarização do Estado”. Eu me pergunto: 

não será, isso, verdade? As coisas não andam. 

Chegamos ao ponto de algumas instituições 

devolverem o dinheiro ao Tesouro mesmo 

passando por apertos logísticos para o seu 

funcionamento. Como equipar um labora-

tório com tecnologia actualizada quando o 

problema estrutural vai acentuando a nossa 

pobreza como País? Se não entras no jogo 

dos “teus”, aliás, dos “nossos”, aqueles que 

politicamente têm muita influência e bas-

tantes mãos para consultorias, logo, tens 

os dias contados. Tens razão, meu caro, é 

preciso termos um Estado normal, des-

partidarizado… As pessoas não entendem… 

Desculpa-me, tenho que atender uma cha-

mada. Depois conversamos, valeu!

O nosso cidadão exógeno ajustou o prato, 

enquanto o servente se retirava. O ruido 

do televisor, ao fundo, voltou a impor a 

normalidade àquele espaço. Na esplanada 

conversávamos em volta do funcionamento 

das instituições do Estado e da resiliência 

da corrupção. Poucas horas depois, aban-

donamos aquele local, ladeados pelo cida-

dão exógeno.

Chorões sem dó nem chaves

Os bem informados tinham-nos avisa-

do de que em 9 de Maio, no discurso 

do Dia da Vitória, Vladimir Putin iria 

anunciar, cumulativamente ou em al-

ternativa, as seguintes coisas: a vitória militar na 

Ucrânia, a mobilização geral com vista à vitória, 

a declaração formal de guerra à Ucrânia ou — o 

mais assustador de tudo — a ameaça de utili-

zação de armas nucleares para garantir a vitória. 

Verdade se diga que as suas previsões não se fun-

damentavam em nada que Putin ou os russos 

tenham deixado antever, mas sim nas suas parti-

culares fontes e privilegiadas intuições.

E em 9 de Maio, na Praça Vermelha, com o ha-

bitual aparato, mas menos soldados e sem força 

aérea, Putin fez tudo ao contrário das doutas pre-

visões dos bem informados.

Chamou à colação duas das batalhas históricas 

dos russos contra invasores externos, para lem-

brar que as batalhas determinantes da história da 

Rússia não foram para invadir território alheio, 

mas sim para repelir invasões no “solo sagrado” 

da “Mãe Rússia”. 

E, deixando de fora qualquer referência aos 26 

milhões de mortos russos na Grande Guerra 

Patriótica contra a Alemanha nazi, sustentou a 

invasão da Ucrânia como uma “acção preventiva 

e sem alternativa”, fundamentada num argumen-

tário em parte já conhecido — o cerco da NATO 

nas fronteiras da Rússia e a ausência de resposta 

às propostas de Moscovo para uma solução mú-

tua de segurança — e noutra parte desconheci-

do e por provar — que a Ucrânia estava a tentar 

dotar-se de armamento nuclear. 

Aliás, no capítulo do nuclear — onde tanta espe-

culação e tantos temores tinham sido avançados, 

e com alguma razão —, Putin, dirigindo-se di-

rectamente aos soldados, teve uma frase que, não 

sendo hipócrita, é merecedora de reflexão: 

“É vosso dever evitar que o horror da guerra glo-

bal aconteça novamente.”

Em suma, o tão temível discurso de guerra de 

Vladimir Putin desiludiu todos os bem informa-

dos e todos os que, a milhares de quilómetros de 

distância, sentados em frente ao conforto do seu 

computador e contemplando na televisão as ima-

gens de destruição e morte na Ucrânia, escrevem 

como Pacheco Pereira: “Estou todos os dias mais 

belicista.

Com isto não é possível nem entender, nem pac-

tuar, a não ser por covardia, nem negociar.  Isso 

mesmo, nem negociar.” 

E, por isso, no dia seguinte, de Nova Iorque a 

Londres, de Helsínquia a Lisboa, na ausência 

de um discurso de guerra de Putin, o “Clube 

NATO” já tinha uma resposta perfeitamente afi-

Os bem informados
nada e sincronizada:  “Putin não teve um discur-
so de vitória para apresentar.” 
Seria uma oportunidade, então, para lhe propor a 
paz?  Não, pelo contrário. 
Foi uma oportunidade para o que Lloyd Austin, 
o secretário da Defesa americano, anunciou se-
rem os objectivos da NATO na guerra da Ucrâ-
nia: enfraquecer a Rússia até ao ponto de a deixar 
impotente. 
E se Putin, aparentemente, excluiu o recurso à 
arma nuclear, tanto melhor, a guerra é grátis para 
a NATO.  Só a Ucrânia é que paga!!!
“Aliás, a guerra não só é grátis como é um ex-
celente negócio para a NATO:  vende armas a 
todos os membros, que agora não podem negar-
-se ao esforço de rearmamento, acrescenta novos 
membros e nova geografia,  ganha nova razão 
geoestratégica sobre um cadáver anunciado, testa 
em campo de batalha, e não apenas em manobras 
de rotina, as suas capacidades militares e de ar-
mamento e descobre, com volúpia, as fraquezas 
do inimigo russo.  Tudo graças ao erro de ava-
liação e à soberba de Putin e ao sacrifício dos 
ucranianos.”
No mesmo dia 9 de Maio, Zelensky resolveu res-
ponder à parada da Praça Vermelha desfilando 
sozinho numa das principais avenidas de Kiev. 
A cena foi patética: vestido com o habitual uni-
forme militar, o herói de nenhuma batalha tra-
vada, o Churchill da Ucrânia, pop star de todos 
os Parlamentos, e descrito como um génio da 
comunicação, dizia a Putin que em breve iria ter 
dois dias da vitória para celebrar, contra nenhum 
do russo. 

Há um mês, Zelensky desdobrava-se em ofertas 

de negociações, dizia já ter abdicado da Crimeia 

e da NATO e acusava o Ocidente de estar a pro-

longar a guerra à custa da destruição da Ucrânia. 

Hoje mudou radicalmente: diz que não cederá 

nem um centímetro de território, que está a lutar 

contra nazis e que só a vitória lhe interessa. 

O que mudou, entretanto, foi que a NATO o con-

venceu de que, com o apoio que não lhe faltaria, 

ele iria derrotar os russos e entrar para a História 

como o homem que venceu o Exército Verme-

lho, mesmo que à custa da destruição da Ucrânia. 

Um grande líder patriótico dirige a resistência do 

seu povo a uma invasão externa — e isso Ze-

lensky soube fazer. 

Mas também sabe negociar quando percebe que 

é melhor para o seu povo um acordo com o in-

vasor do que a glória pessoal de uma hipotética 

vitória militar sobre ele. 

E isso Zelensky já deixou de estar interessado em 

fazer. Dir-me-ão que Putin também não, e eu es-

taria de acordo até segunda-feira passada.

Mas, se é possível ler entre linhas, o discurso da 

“não-vitória” de Putin talvez tenha mostrado um 

líder cansado de uma guerra que o arrasta cada 

vez mais para um beco sem saída. 

Já sucedeu antes no Afeganistão, e a então URSS 

retirou-se.

O problema também é que, neste momento, Ze-

lensky é prisioneiro da imagem que o Ocidente 

criou dele, a de um herói da liberdade, numa so-

ciedade e em tempos sem heróis a sério e com 

heróis instantâneos, prontos a consumir. 

Políticos medíocres, sem nenhuns horizontes 

além das próximas eleições, como Boris Johnson, 

encostam-se a Zelensky vegetando na sua boleia, 

da mesma forma que a NATO enfrenta a Rússia 

à boleia da Ucrânia. 

E isso é facilitado por uma coisa que já antes aqui 

escrevi e que tem passado tranquilamente face à 

indiferença geral: estamos perante a mais unila-

teral cobertura mediática de um conflito a que 

alguma vez assisti. 

Não culpo por isso directamente a imprensa ou 

os jornalistas, que relatam o que vêem e o melhor 

que podem, cumprindo a sua missão de denun-

ciar o horror de uma guerra e o estendal de morte 

e destruição que a Rússia levou à Ucrânia. 

A questão é que eles estão apenas junto de um dos 

lados e reportando apenas aquilo que esse lado 

deixa e só depois de as coisas acontecerem: não 

assistem aos combates nem aos invocados massa-

cres, não falam com o outro lado nem têm acesso 

à sua versão do mesmo acontecimento. 

E é sobre isso que depois os “analistas” e os “espe-

cialistas” extraem as suas conclusões, sempre de 

sentido único.

Um bom exemplo disso é o que se passou com 

os civis encurralados com os militares na fábrica 

Azovstal, em Mariupol. 

Durante dois meses foi-nos contado que mais de 

1200 civis, mulheres e crianças, estavam refugia-

dos nos subterrâneos da Azovstal, impedidos de 

sair pelos russos, que violavam sistematicamente 

todos os acordos de evacuação estabelecidos, in-

cluindo os propostos pelos próprios russos. 

Ninguém nunca contestou a versão ucraniana e 

ninguém no terreno a confirmou. 

Mas quando António Guterres conseguiu colo-

car pessoal da ONU em Azovstal, em dois ou três 

dias, como que por milagre, todos os civis que qui-

seram foram evacuados sem qualquer incidente. 

A pergunta é:  por que razão nunca alguém le-

vantou a hipótese de os civis estarem a ser retidos 

pelos próprios militares do Batalhão Azov, que 

os usou como escudo, tentando assim garantir 

uma coisa impossível na guerra — saírem em li-

berdade juntamente com os civis sem terem de 

se render? 

O mesmo aconteceu em relação às incansáveis 

imagens de destruição de edifícios civis bombar-

deados pelos russos e às infindáveis entrevistas 

aos sobreviventes civis desses bombardeamentos. 

As imagens são tão revoltantes como as de qual-

quer outro conflito, como no Iémen ou na Síria, 

só que aqui, em maior escala e diariamente filma-

das por centenas de jornalistas, transmitem uma 

narrativa de absoluto caos e de destruição quase 

sem precedentes. 

Em contrapartida, são escamoteadas quaisquer 

imagens dos alvos militares onde se sabe que os 

russos têm concentrado o grosso dos seus bom-

bardeamentos, de modo a passar a ideia de que 

o alvo é indiscriminado e atinge sobretudo civis. 

E, todavia, segundo os números divulgados pela 

ONU, em 9 de Maio, morreram na Ucrânia, ao 

fim de 75 dias de guerra, 3381 civis, embora es-

tes números possam vir a ser “consideravelmente 

maiores”. 

Mas sabem quantos civis morreram no bombar-

deamento aéreo de dois dias dos Aliados a Dres-

den, durante a II Guerra Mundial? 22 mil. 

E em Hamburgo 50 mil. 

E 100 mil em Hiroxima  e 70 mil em Nagasá-

qui, só no primeiro dia após despejada a bom-

ba atómica, sem que em nenhum caso se tenha 

falado em “crimes de guerra” ou em “genocídio”, 

como agora se fala a propósito dos mortos civis 

na Ucrânia.

Sendo que em Dresden bombardeou-se delibe-

radamente o centro da cidade, com o objectivo 

declarado de atingir a “força de trabalho alemã” 

— ou seja, as mulheres, visto que os homens es-

tavam na guerra. 

Aqui, na guerra da Ucrânia, confunde-se o hor-

ror que qualquer guerra é com o horror particular 

que se pretende atribuir a esta, como se houvesse 

guerras limpas em que só morrem combatentes.

Nada disso torna a invasão e a guerra que Putin 

levou à Ucrânia mais justificável ou menos con-

denável. 

Esta é, como disse Charles Michel, uma guerra 

do século passado, que julgávamos já não ser pos-

sível no século XXI. 

Porque acreditávamos que existiam suficientes 

mecanismos internacionais capazes de a evitar, 

assim houvesse vontade. 

Mas esses mecanismos falharam e continuam a 

falhar, como está à vista. 

E, se há um só culpado pela invasão, há mais 

culpados pela continuação da guerra, e a desin-

formação, a informação truncada, incompleta ou 

unilateral é a sua principal arma. 

Um dia saberemos a história toda.

(expresso.pt)

Por Miguel Sousa Tavares
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A indústria extractiva é vista por muitos governos Africanos como uma das 
principais apostas para impulsionar o tão necessário desenvolvimento nos 
seus países. No entanto, as companhias transnacionais envolvidas nestes 
megaprojectos contribuem inúmeras vezes para a degradação ambiental 
e impactos socioeconómicos sobre as comunidades locais, e os benefícios 
reais deste investimento directo estrangeiro são, no mínimo, questionáveis.
A companhia transnacional Vale S.A., fundada em 1942 no Brasil, é uma das 
maiores companhias do sector extractivo a nível global, e está presente em 
mais de 30 países, incluindo em Moçambique, onde explora carvão na mina 
de céu aberto no distrito de Moatize. Ao longo dos cerca de 15 anos das 
suas actividades em Moçambique, inúmeros estudos e análises elaborados 
por pesquisadores moçambicanos e estrangeiros e denúncias feitas pelas 
comunidades locais têm trazido ao de cima os graves impactos negativos 
provocados pela mineradora Vale no país. 
Mas os impactos da Vale não se restringem a Moçambique – há registos de 

actividades de mineração, como é o caso no Brasil, no Peru, na Austrália, 
na Indonésia, no Canadá, na Nova Caledónia, na Argentina, na Malásia e 
na Guiné. Geralmente, os grupos impactados pela Vale são as camadas 
mais desfavorecidas, sendo que as suas vidas e meios de subsistência são 
afectados pela degradação do meio ambiente e pela usurpação da terra 
resultante das actividades da Vale.
Em 2015, o rompimento da barragem de Mariana, no Brasil, controlada por 
uma subsidiária da Vale, levou a que 44 milhões de m³ de rejeitos tóxicos 
tivessem sido despejados no Rio Doce causando a morte de 20 pessoas, a 
destruição total do rio e de pelo menos 1.469 hectares de terras. 
Em 2019, outro desastre socioambiental envolvendo a Vale: o rompimento da 
barragem I da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, também 
no Brasil. Embora noticiado como um ‘acidente’, a Vale tinha conhecimento 
da falta de estabilidade da barragem I e da probabilidade de ocorrência 
de um rompimento a qualquer momento, tendo actuado negligentemente. 
Investigações da Polícia Federal do Brasil provaram que a Vale cometeu pelo 
menos duas infracções que contribuíram para a ocorrência do rompimento 
que causou a perda de vidas humanas e destruição ambiental.

A EMPRESA VALE S.A. E O SEU LEGADO DE DESTRUIÇÃO
E INJUSTIÇAS PELO MUNDO

Durante o ano de 2020, o mundo e vários sectores da economia mundial 

COVID-19. No meio desta pandemia mundial, o valor de mercado da Vale 
S.A. duplicou, chegando perto dos R$ 500 bilhões. A inclusão do sector de 
mineração no conjunto de actividades essenciais possibilitou que a Vale S.A, em 
plena recessão em vários sectores da economia mundial, obtivesse um lucro 
de R$ 27 bilhões, o que permitiu remunerar os accionistas ao longo do ano.
Talvez mais preocupante ainda, a empresa Vale S.A. possui um histórico de 
vender os seus activos de projectos sem reparar os danos ambientais ou 
compensar as comunidades que são afectadas pelas suas actividades. Em 
vários países da América Latina, como foi o caso do complexo siderúrgico da 
TKCSA no Brasil, as explorações de cobre no Chile, de fosfato no Peru, ou 
de potássio na Argentina, a empresa vendeu projectos de mineração sem 
compensar as comunidades pela degradação ambiental. Em Moçambique, 
a Vale acaba de fazer o mesmo, com a cumplicidade do Governo de 
Moçambique, e vendeu os seus activos no país à companhia Vulcan Resources 
– apesar das inúmeras denúncias e apelos por parte de comunidades locais 
e organizações da sociedade civil para que a empresa resolvesse os seus 
pendentes antes de se retirar do projecto.
Este artigo, ao trazer exemplos dos impactos da mineradora Vale pelo 
mundo, tem como objectivo analisar os efeitos sociais e ambientais destas 
actividades, tendo como principal argumento a existência de grandes 

materiais de comunicação e relatórios para accionistas e a sua forma de 
actuação nos territórios onde desenvolve a exploração mineira. 
Torna-se evidente que os impactos causados pela Vale, bem como as suas 
negligências, são resultado do modus operandi da empresa nos territórios 
onde explora os recursos naturais e os seus trabalhadores, em cumplicidade 
com autoridades locais e elites políticas e económicas, e da sua política 
implícita de privilegiar o lucro em detrimento da vida e do meio ambiente.
Para ler o artigo na íntegra, acesse: www.omrmz.org / www.justica-
ambiental.org

Por Alberto Tovele e Erika Mendes
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Rady Gramane e Alcinda Panguane exibem musculatura

Quando o querer suplanta 
as adversidades

Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Rugby em Moçambique
(Será desta?)

O Mafalala Rugby Clube é um Clube sem fins lucrativos que 

foi fundado em 2016 no bairro da Mafalala.

O treinador é o Rui Veríssimo, não confundamos com o Nel-

son Veríssimo do Benfica…, o Nuro é jogador e o Paulo, que 

já participou num Mundial da modalidade, é o outro treinador.

 Mafalala Rugby Clube participou no último sábado, na quinta 

jornada do circuito de Rugby da cidade de Maputo, onde os 

xibedjanas terminaram os jogos com duas vitórias.

No escalão sub18: Mafalala Rugby Clube 13 vs Adedar 10. 

Escalão sénior Mafalala Rugby Clube 5 vs Maputo Rugby 

Clube 3.

O Rugby não só é um desporto, mas sim, onde os corações de 

todos ficam ligados. 

Rugby ou Rúgbi é um jogo em que uma bola oval é conduzida 

pelos pés ou pelas mãos dos jogadores até à linha de fundo do 

campo, onde há uma trave semelhante a um H. O objectivo 

principal é fazer um “try”, que consiste em passar com a bola 

através da linha de fundo e conseguir encostá-la no chão. Este 

é o lance que mais vale.

 Em Moçambique, esta modalidade está, agora, a ser reintro-

duzida, com o objectivo de descobrir talentos e fazer com que 

haja mais uma modalidade no desporto nacional. Atenção 

províncias…

Os promotores da iniciativa estão muito animados e cheios 

de vontade de fazer aquilo que digo muitas vezes, que é: nós 

os mais velhos e quem nos dirige temos a obrigação de, com 

iniciativas desportivas e ou culturais, “tirar o gás” aos jovens 

para que elas e eles não descampem para caminhos erróneos, 

que enfestem a nossa sociedade.

Omar Ali

Os jogadores em pleno jogo                                                                     jjjjjjjjjjjjjjjjjjj gggggggggggggggggggggg pppppppppppppppppppppppppppppppppppp jjjjjjj gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Briefing antes dos treinos

No próximo sábado, por volta das 10h:30, no Par-

que dos Continuadores no Maputo, haverá mais 

um jogo de Rugby.

Força aí gente amiga!

No sábado haverá também no Autódromo do 

ATCM a 3ª prova do Troféu  Kia Picanto e dos 

Modificados. Ou seja: vamos ter um sábado em 

grande!

Depois da conquista, em Mapu-

to, do Campeonato Africano de 

Boxe da Zona IV, evento que ser-

viu de antecâmara para o mun-

dial que está a decorrer, desde a semana 

passada em Istambul, Turquia, Moçam-

bique voltou a ser notícia a nível interna-

cional graças às brilhantes prestações das 

atletas Rady Gramane e Alcinda Pan-

guane naquela prestigiada competição.

E mais do que os resultados conseguidos, a 

passagem da Alcinda Panguane para as fi-

nais, depois de despachar nas meias-finais 

uma pugilista do Cazaquistão, Valentina 

Khalzova, representa um rude golpe à me-

diocridade que insistentemente caracteriza 

o nosso desporto, salvo raríssimas excep-

ções, como é o caso de futebol de praia 

que igualmente tem logrado trazer vitórias 

ao país em competições internacionais. Já 

Rady  Gramane, apesar de ter perdido com 

uma atleta do Canadá, deixou perfume da 

sua estoicidade.

Aliás, a selecção de futebol de praia tem 

feito das tripas coração, impondo-se pe-

rante várias adversidades, contrariedades e 

obstáculos, aos colossos africanos e mun-

diais.

Em parte devido à entrega, o sentido de 

responsabilidade, o querer, a ambição, o lu-

tar sem desfalecimentos, o espírito de sa-

crifício dos seus atletas, à mistura com uma 

boa leitura de jogo do seu seleccionador, 

Abineiro Ussaca, do que propriamente 

do apoio e visão estratégica da Federação 

Moçambicana de Futebol.

Já em relação ao boxe, o sucesso de Mo-

çambique é visto como a materialização 

de um sonho, no sentido de que quando 

o actual elenco venceu as eleições, traçou 

como meta o rejuvenescimento da moda-

lidade, o que passava por dotar os atletas 

de conhecimentos e técnicas de modo a 

poderem ombrear em pé de igualdade com 

pugilistas de reconhecido mérito de outros 

quadrantes.

No meio de desconfiança, não fosse Ga-

briel Júnior “paraquedista” na modalidade, 

houve a percepção, nos primeiros dias do 

seu mandato, de que o manifesto que ti-

nha sido apresentado configurava meras 

intenções populistas, tal como acontece 

em várias modalidades, onde o importante 

é chegar-se ao poder para depois mandar 

passear tudo o que se tinha prometido.

Felizmente não foi o caso e o desiderato 

foi alcançado, a começar pela massificação 

da modalidade, ainda que mais na cidade 

de Maputo do que nas restantes províncias 

e a realização, no Big Brother, do” sexta 

no ringue”, uma iniciativa que contribuiu 

decisivamente para a massificação e credi-

bilização da modalidade.

E porque o difícil é começar, daí em dian-

te as coisas começaram a acontecer com 

toda a naturalidade. Mas convenhamos 

que do seu programa de massificação de 

modalidade, Gabriel Júnio tem uma dívida 

com quase todas as associações provinciais, 

pois falta a materialização da sua promessa 

eleitoral “uma província um ringue”, o que 

é de prever que tal seja concretizado tendo 

em conta que o seu segundo mandato ape-

nas está a iniciar.

Entretanto...
Se em femininos a modalidade está em 

alta, cuja prova foi a participação das atle-

tas, Rady Gramane e Alcinda Panguane, 

nos últimos  Jogos  Olímpicos com méritos 

próprios, onde deixaram claras indicações 

de que com trabalho árduo, querer e sen-

tido de responsabilidade chegariam mais 

longe, o nó de estrangulamento reside nos 

masculinos, apesar da ascensão meteórica 

dos atletas, Tiago Muchanga , Solomone 

Júlio  e Ibraimo Ussene, que no africano 

da zona IV  surpreenderam os espectado-

res com boxe da primeira água. Porém, há 

que fazer fé às ideias de Gabriel Júnior, 

quando disse que está lançada a base para 

que em masculinos Moçambique se desta-

que como uma potência à semelhança dos 

femininos, desde que os atletas continuem 

a trabalhar com afinco e determinação.

Mas se a participação nos Jogos Olímpi-

cos foi o ponto mais alto de Moçambique, 

houve, sim, outras provas em que a pres-

tação do nosso país não foi má, a exem-

plo dos jogos da Juventude da Região 5 

de África, organizados pelo Conselho do 

Desporto da União Africana (AUSC) e 

que decorreram de 3 a 12 de Dezembro do 

ano passado, em Maseru.

Nessa competição, Moçambique con-

quistou 23 medalhas, sendo 5 de ouro, 6 

de prata e 12 de bronze, tendo terminado 

na oitava posição. Para alguns segmen-

tos, essa posição mostrava que Moçam-

bique não estava no caminho certo, mas 

para outros foi meritória, tendo em conta 

que o país já nos habituou a tomar par-

te em eventos internacionais, como jogos 

africanos, jogos olímpicos e ocupar as 

últimas posições, e em muitos casos sem 

nenhuma medalha, o que não foi o caso.

Já no que se refere ao último africano da 

Zona IV, Moçambique voltou a dar indi-

cações de ter uma grande selecção apesar 

do espectáculo anedótico em que foram 

submetidos inicialmente pela organização, 

a qual queria lhes tirar o título ganho com 

todo o mérito, terá valido a pressão do pú-

blico, da imprensa e de vários segmentos 

da sociedade civil, que, de várias maneiras, 

todos juntos, insistiram para que a justiça 

fosse feita. 

Na conferência de Imprensa realizada, al-

guns dias depois, no Comité Olímpico de 

Moçambique, que juntou a direcção, selec-

cionadores e atletas, Gabriel Júnior expli-

cou que, provavelmente, muitos países, in-

cluindo juízes, não tinham a dimensão do 

boxe masculino e estavam convencidos de 

que Moçambique só poderia alcançar duas 

ou três medalhas apenas em femininos.

Porém, o tiro saiu-lhes pela culatra, pois o 

trabalho que a federação vinha realizando 

tratou de desmentir essa ideia.

Por  Paulo Mubalo

Rui, Nuro e Paulo



PUBLICIDADE 23Savana 20-05-2022 DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
A PROPOSTA DE ANTE-PROJECTO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

TERRAS
De 16 de Maio a 16 de Julho

“Por um acesso equitativo, posse segura e uso sustentável da 
terra e dos outros recursos naturais, ao serviço da sociedade e 

economia moçambicanas”.
1. Contextualização

No âmbito do processo de revisão do quadro político e legal da ges-
tão e administração de terras em curso no país, o Ministério da Terra 
e Ambiente promove, de 16 de Maio a 16 de Julho do corrente 
ano, a consulta pública em torno da proposta do Ante-Projecto da 
Política Nacional de Terras.
A consulta pública enquadra-se na implementação do Plano de Ac-
ção do Processo de Revisão da Política Nacional de Terras que prevê 
a realização de duas rondas de Auscultação Públicas. 
A 1ª Ronda da Auscultação Pública, lançada em Julho de 2020, con-
duzida a nível nacional, abrangeu as comunidades locais, Bairros e 
Distritos, tanto nas zonas rurais como urbanas, através da adminis-
tração de inquéritos qualitativos aos cidadãos na sua capacidade in-
dividual e aos actores institucionais. Consistiu em ouvir os diferen-
tes actores da terra e aos outros actores sociais interessados sobre 
o que pensam em relação às questões colocadas, as suas opiniões e 

diplomas legais a resultarem do processo.
A 2ª Ronda iniciou no passado mês de Fevereiro, com a socialização 
do Draft 0 do Ante-Projecto da Política Nacional de Terras, passando 
pela realização da Reunião Nacional de Terras, em Março. Após a 
incorporação das contribuições, a Proposta do Ante-Projecto da PNT 
será objecto de um processo de consulta pública, para merecer con-
tribuições adicionais visando o seu enriquecimento e harmonização 
com as demais políticas em implementação.
No âmbito da promoção da inclusão, transparência e participação, a 
consulta pública visa conferir se as questões levantadas, as opiniões 
e recomendações colocadas pelos cidadãos durante as anteriores 

adoptadas na proposta do Ante-Projecto da Política. 
A terra é, ainda, um dos recursos mais importantes do país e a 
maior riqueza do povo moçambicano pelo que, a participação na 
tomada de medidas de política sobre a sua gestão e administração, 
é direito e dever de todos os moçambicanos.
As linhas aqui apresentadas visam levar ao conhecimento dos cida-
dãos, organizações da sociedade civil e outras entidades interessa-
das, os momentos, formato e mecanismos de participação e envio 
de contribuições no âmbito do processo de consulta pública sobre a 
Proposta do Ante-Projecto da Política Nacional de Terras.

2. Objectivos da Consulta Pública
O objectivo deste exercício é de oferecer um espaço de debate e 
aprofundamento dos consensos sobre as principais questões de política 
e de legislação sistematizadas na proposta do Ante-Projecto da PNT, 
envolvendo os diferentes segmentos da sociedade junto dos actores 
institucionais, organizações da sociedade civil, cidadãos e comunidades 
locais.
3. Resultados Esperados
a) Maior divulgação e envolvimento da sociedade na formulação da 

Política Nacional de Terras;
b) Melhorado o conhecimento sobre o processo da revisão da Política 

Nacional de Terras;
c) Melhorados os conteúdos da proposta do Ante-Prejecto da Política 

Nacional de Terras.
4. Âmbito e Destinatários da Consulta Pública
O processo de consulta pública decorre em simultâneo em todos os 
Distritos e Províncias do país, de forma descentralizada, transparente 
e participativa, de 16 de Maio a 16 de Julho do corrente ano. 
Todos os cidadãos e actores institucionais podem participar do processo 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

GABINETE DA MINISTRA

COMISSÃO DE REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

COMUNICADO
de consulta pública. A participação e envolvimento pode ser tanto via 
por via da divulgação do processo, como através de contribuições em 
torno das temáticas da Ante-Proposta da Política Nacional de Terras.

A consulta pública vai abranger as diferentes sensibilidades da socie-
dade, incluindo, individualidades, empresários, académicos, funcio-
nários públicos, operários, camponeses, organizações da sociedade 
civil, comunidades locais, autoridades tradicionais, mulheres, jovens, 

-
teresse.
Todos os cidadãos são convidados a participar deste processo de con-
sulta pública, expressando as suas opiniões e deixando as suas valio-
sas contribuições em torno da Proposta do Ante-Projecto da Política 
Nacional de Terras.

5. Formato e Responsabilidade na Condução da Consulta Pública
O processo de consulta pública é promovido pelo Ministério da Terra e 
Ambiente, através da Comissão de Revisão da Política Nacional de Terras, 
com o envolvimento das organizações da sociedade civil parceiras de 
implementação, instituições académicas e outros actores interesses.
A condução da consulta pública consiste na promoção e realização de 
sessões de trabalho, audiências públicas, audições, debates temáticos, 
mesas redondas e contribuições espontâneas pela Comissão de Revisão 
da Política Nacional de Terras ou por qualquer entidade interessada.
Qualquer entidade pode realizar sessões de divulgação e de condução 
de consulta pública, bem como pode solicitar a presença e orientação 
da equipa da Comissão de Revisão da Política Nacional de Terras para a 
condução e facilitação de sessões de consulta aos seus associados ou em 
debates públicos ou outros fóruns.
A realização de sessões de consulta pública deve decorrer dentro do 
prazo estabelecido, devendo as contribuições ser sistematizadas e 
enviadas ao Ministério da Terra e Ambiente, através da Comissão de 
Revisão da Política Nacional de Terras.

6. Envolvimento das Organizações da Sociedade Civil (OSC) e 
Outras Entidades
O Ministério da Terra e Ambiente estabeleceu Memorandos de Enten-
dimento com as organizações e/ou entidades interessadas em parti-
cipar e apoiar o processo de Revisão da Política Nacional de Terras, 

-
ciamento, mobilização dos públicos-alvo, organização das reuniões 
de consulta pública, elaboração das respectivas sínteses e o seu en-
caminhamento a Comissão de Revisão da Política Nacional de Terras.

Neste processo de consulta pública todas as OSCs e outras entidades com 
interesse na gestão e administração de terras, individualmente ou em 
parceria, são convidadas a engajar-se no processo, elaborando os seus 
próprios programas e calendários de consulta pública, para promover 
um maior envolvimento, inclusão e transparência.
Com efeito, as organizações da sociedade civil, tanto a nível central como 
provincial, para além de serem ouvidas como actoras, serão igualmente 
capacitadas para promoverem e realizarem sessões de consulta junto dos 
seus associados, das comunidades locais e outros grupos de interesse à 
sua escolha.
Em articulação com a Comissão de Revisão da Política Nacional de Terras, 
as organizações da sociedade civil assumem a dianteira na mobilização 
da população, divulgação, discussão e condução do processo de consulta 
pública em torno da Proposta do Ante-Projecto da Política Nacional de 
Terras.
7. Canais de Consulta e Envio de Contribuições
A Proposta do Ante-Projecto da Política Nacional de Terras e outros 
documentos de referência são de acesso público e estão disponíveis para 
consulta no portal www.crpnt.gov.mz ou, solicitados pelo e-mail info@
crpnt.gov.mz.
As contribuições podem ser canalizadas para o endereço electrónico 
acima indicado ou, para o endereço físico da Comissão de Revisão de 
Revisão da Política Nacional de Terras, na Av. Kim Il Sung, 1156, cidade 
de Maputo.
8. Esclarecimentos Adicionais
Para esclarecimentos adicionais, favor contacte o Secretariado Técnico 
da Comissão, através do número 846340554 ou, por e-mail: info@crpnt.
gov.mz.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

“Por uma gestão sustentável, participativa e transparente do 

é

garantir a perpetuação e aumento 

equilibrado do País

“É obrigação criar mecanismos adequados para 

elaboração de políticas, legislação relativa à gestão de 
recursos naturais do país

Destaque Rural Nº 170

REVISÃO DA LEI FLORESTAL: CONSULTAS PÚBLICAS EXCLUDENTES E PROPOSTAS DE REFORMAS 
AMBIENTALMENTE NOCIVAS

2. O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA DO ANTEPROJECTO DA 
LEI FLORESTAL 

Tabela 1:

Região Província Data

Sul
Gaza 05 e 06/04/22

Inhambane 09 e 10/03/22
Maputo 11 e 12/05/22

Centro

Tete 16 e 17/03/22
Manica 23 e 24/03/22

Zambézia 30 e 31/03/22
Sofala 13 e 14/03/22

Norte
Cabo Delgado 20 e 21/04/22

Nampula 27 e 28/04/22
Niassa 04 e 05/05/22
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3. DEFICIÊNCIAS NO PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA E 
POSSÍVEIS PROPOSTAS DE REFORMA DESAJUSTADAS

c

é

princípio da 
conservação e da utilização sustentável

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O recurso internet

internet

é
internet
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Reunião pública
da mozal para as partes
interessadas
A MOZAL tem a honra de convidá-lo(a) a participar na reunião 
pública semestral para as partes interessadas, que irá decorrer no 
próximo dia 26 de Maio, quinta-feira, pelas 9:00 horas, no 
Complexo Palhota, Rua da Mozal, Posto Administrativo da 
Matola-Rio no Distrito de Boane.

A presente reunião tem como objectivo colher e dar feedback à 
comunidade e a todo público interessado sobre o desempenho da 
Mozal no que concerne aos temas de Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho, Gestão Ambiental e Responsabilidade Social 
Corporativa. Este encontro irá oferecer a oportunidade de discutir 
assuntos relacionados com as actividades da Mozal.

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

• Mozal SA
• Telemóvel: +258 843200093 ou + 258 84 3333145
• Telefone: 21 735132 ou 21 735106 ou 21 735000
• E-mail: info.mozal@south32.net
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Pedro Madruga (Texto)

Refrescos no Museu
ou Museu do Refresco?

Ilec Vilanculos (Fotos)

A 
buzinadela da viatura da Fernanda ainda não tinha dobrado a esqui-

na. Mas que sinal era aquele, logo naquele ponto da cidade? Fernanda 

não quis ver, nem saber. Apenas corrigiu a maquilhagem nas boche-

chas, um pouco mais húmidas que a testa, mudou de rua e foi direc-

tamente ao Cala-a-boca Lounge, um lugar fino, onde tudo que é novidade 

não escapa. Talvez por isso a elite dos engenheiros, empresários emergentes, 

as chamadas influencers, não se sabe bem quê e de quem, frequentam como a 

chuva em Chimoio e Lichinga...

- Ainda bem que chegaste, minha irmã!

- Eu? O que foi que fiz desta vez, temos alguém preso na família, Zefa?

-Não, relaxa um pouco. Até porque nesta festa da polícia as mulheres estão em 

peso... Senta-te aí e diga ao Tonecas a marca do teu refresco. Isto está animar, 

filha...

- Maigode. Isto vai mesmo arder. A polícia devia celebrar todos os dias. Até 

porque motivos não lhes faltam. Não nos faltam motivos, bem dito no plural, 

perdão.

- Daqui a pouco vais receber a tua patência de comissária da rádio-boca! Fi-

zeste um belo serviço a divulgar aquelas bocas da Ordem dos Engenheiros, 

tantas coisas que já esqueceste. Afinal o nosso Mozão enfiou-se no beco dos 

sete cães...

- Xissá, pá. Ainda por cima são os rafeiros de raça... Mas rosnaram bem...

- Esta coisa de txunar tudo, um dia destes os prédios construídos por esses 

engenheiros vão desabar como uma torre de bolachas... pipocas, sabe lá Deus...

- Tazáver, nem. Eu agora só estou a aplaudir o boxe. Só podiam ser mulheres 

a alegrar o país.

- Yah. Aquelas são umas campeãs, irmã.

- Aquelas medalhas vão directamente ao Museu do desporto. 

- Calma aí, Nanda. Eu só conheço o Museu da Mafalala, Geologia, História 

Natural, Artes e o Museu da Revolução que já não sei se ainda existe. Que 

museu é esse?

- Epá! Deixa ver. Mas afinal onde colocamos as medalhas dos desportistas 

neste país?

- Boa pergunta.  Andamos a brincar com coisas sérias...Parece que é preciso 

um projecto, um investidor, um patrocínio e até desportistas medalhados..

- Vou perguntar à inspectora da polícia onde é que eles guardam as medalhas 

que recebem...

- Mas aquilo que praticam nas estradas é desporto também, Zefa?

- Mas tu estás a dormir. Ainda temos uma cidade por percorrer. Pega teu take 
away de refrescos. Nunca se sabe... O seguro morreu de velho, filha!

- Oraite. Os refrescos nunca fizeram mal a museu algum. Um dia destes va-

mos ter um Museu do Refresco... Tou-tá-falar!



À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1480

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Ilec Vilanculos

Sessenta e sete moçambica-

nos possuem 350 proprie-

dades avaliadas em USD 78 

milhões no Dubai, refere 

o estudo da EU Tax Observatory 

Working Paper No.1, uma entidade 

europeia independente, consultado 

pelo SAVANA.

Desse número, 72% dos imóveis de 

moçambicanos no Dubai pertencem 

a homens e 28% a mulheres, refere 

o estudo, intitulado “Quem possui 

imóveis em paraísos fiscais: Evidên-

cia de Dubai, Maio 2022”. 

Cinco das propriedades estão locali-

zadas na marina do Dubai, e menos 

de cinco na luxuosa zona de Palm 

Jumeirah, ainda de acordo com os 

dados daquela entidade.

-

suem mais bens naqueles emirados, 

em termos de valor, quando compa-

imóveis de cidadãos moçambicanos 

no Dubai corresponde a 0,53% do 

15 biliões. 

economia do continente, controlam 

no Dubai propriedades avaliadas em 

-

centagem do Malawi.

imóveis avaliados em 0,24% do total 

da riqueza do país.

-

priedades e concluiu que o merca-

do imobiliário off shore de Dubai 

biliões investidos por estrangeiros. 

do que o aplicado no sector imobi-

-

-

metros de tutela da privacidade da 

qualquer referência à identidade de 

supostos proprietários dos imóveis 

escrutinados e atribuída à referida 

avaliação.

a protecção de dados e privacidade 

estão descritas na nossa Protecção 

de Dados e Ética”, frisam os autores. 

Horas após a libertação do estudo da 

circulou, nas redes sociais em Mapu-

to, uma lista de 50 personalidades, 

que, supostamente, têm propriedades 

não traz nenhum nome, sugerindo-se 

integrantes da lista, que circula nas 

redes sociais, desmentiram, quando 

abordados pelo SAVANA, possuir 

alguma propriedade no Dubai.    

-

recurso a Dubai como paraíso fiscal 

para investimentos imobiliários.

E, para atestar essa tese, observa que 

20% de propriedades de estrangeiros 

naquele território são de investidores 

-

Dubai, os investidores indianos estão 

em menor peso, em contraste com os 

russos, que dominam nessas zonas.

que investidores de países em guerra 

ou governados por autocratas tam-

off shore do sector imobiliário.

Em Dubai, colocam o equivalente 

países.

Esta dimensão mostra que a posição 

oficial dos activos estrangeiros de 

muitas economias de baixa renda são 

subestimadas.

poderão estar relacionadas com as 

naturais fragilidades institucionais de 

autocratas.

internacional entre as autoridades 

fiscais tem falhado, dando como 

exemplo o caso dos investidores no-

ruegueses no sector imobiliário dos 

emirados.

De acordo com os dados, 70% das 

propriedades detidas por investidores 

noruegueses não foram reportados 

para efeitos fiscais em 2019. 

“Estes resultados sugerem que a falta 

de troca de informação transfron-

teiriça sobre propriedade de imóveis 

fiscal. 

Há anos, um governador ganhou triste notoriedade ao referir que os 

que fugiam à violência na sua província, “não eram moçambicanos, 

eram da Renamo”. Há neste momento uns milhares de moçambi-

-

-

propriedades no Dubai, como se fosse crime ter bens no exterior. 

Com a onda de raptos a que as autoridades parecem não querer por 

cobro, acaba por ser natural que quem vai amealhando procure pôr 

o dinheiro a salvo no exterior. Mesmo que se arrisque a ser conside-

rado anti-patriota.

-

que os “venenosos” se exibam contra as tropas de PK em solo dos 

-

-

mente, todos sabem onde está o problema, mas as soluções parecem 

Este ano, com um calendário particularmente calamitoso, há famí-

lias, independentemente do seu grau de poder económico, que se ar-

as suas casas e quintais cheios de água. Pela capital, há um vereador 

premonitório que avisa: muitos dos arrogantes palácios de betão, da-

-

lamidades, uma daquelas vices, que faz os jobes que o boss passa ao 

lado, foi rápida de língua ao caracterizar a qualidade das obras chi-

problemas de concepção. Mas as “mudanças climáticas” têm costas 

aos princípios constitucionais de liberdade de expressão e de liber-

cidadãos, e não aos que por função são guardiões desses segredos, 

parece ter a intenção de impedir que se partilhe na esfera pública 

-

ção classificada. 

-

impor, com o pretexto de verem as contas. Esquecem-se que grande 

parte destas organizações dão muitas verdes a ganhar às auditoras 

com as contas escrutinadas todos os anos, porque senão não há di-

nheiro fresco dos doadores.

-

lização, advogando pelo reconhecimento dos direitos humanos das 

-

-

rou que esta situação faz com que este grupo viva, permanentemente, 

em instabilidade. Há outros, tal como a avestruz, preferem dizer que 

aquela famosa moçambicana da bola ao cesto, que esta semana fez 

-

em Maputo, tendo como pano do fundo as eleições naquela popular 

aparentemente, não está com vontade de ceder à posição e, dizem, 

há ameaças de morte a alguns integrantes da lista opositora, liderada 

chumbada por alegadas irregularidades, mas o causídico submeteu 

discretos pequenos almoços e conversas amenas para pôr os pontos 

-

Moçambicanos têm 
USD 78 milhões em imóveis
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1. Nota Introdutória

2. Declaração da Responsabilidade

Aviso 16/GBM/2017

3. Âmbito de Aplicação

4. Objectivos e Políticas de Gestão de Riscos
(i) Declaração sobre adequação dos sistemas de gestão de 

risco

(ii)
com  a  estratégia empresarial

stress

(iii) Estratégia e Processos

Identificação

Mensuração:

Controlo:

Acompanhamento

5. Órgãos de Estrutura Intervenientes

Gapi - Sociedade de Investimentos, SA
Disciplina de Mercado

31 de Dezembro de 2021

Tipo de Risco

Risco de crédito

Risco de taxa de 
juro

Risco de taxa de 
câmbio

Risco de liquidez (funding liquidity risk) (
)

Risco operacional outsourcing

Risco estratégico

Risco reputacional stakeholders

Risco de complian-
ce

Risco de tecnolo-
gias de informação

hardware software

software hardware

Estrutura de Capital
a. Divulgações Qualitativas

Milhares de MT

de

Total 200,000 195,642 



PUBLICIDADE2 Savana 20-05-2022DIVULGAÇÃO

2

1990 - 20203 + Relatório de Disciplina de Mercado a 31 de Dezembro de 2021

b. Divulgações Quantitativas

7. Risco de Crédito – Divulgações Gerais
a. Divulgações Qualitativas

1.1.

Crédito Vencido: 

Crédito em Incumprimento:

Imparidade de Crédito: 

(ECL) lifetime 

1.2. Metodologia de Apuramento de Imparidade e Provisões 
Regulamentares Mínimas

Estágio 3: 

Estágio 2: 

Estágio 1: 

1
 2 e 3 

lifetime

1.2.1. Modelo de Imparidade da Gapi

Análise Individual:

6. Adequação de capital
a. Divulgações Qualitativas

stakeholders

b. Divulgações Quantitativas

Aviso 
11/GBM/2013 

Core Tier 1 e Tier 1
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Relatório de Disciplina de Mercado a 31 de Dezembro de 2021
1990 - 20203 +

Going Concern 

Gone Concern 

Análise Colectiva:

1.2.2. Provisões Regulamentares Mínimas

1.3. Risco de Concentração

a)

Milhares de MT

   638,945    135,154      93,382    867,481 

Outros
       4,702        2,177             -          6,879 

       6,879 

Milhares de MT

Total        176,490        135,154         93,382        405,026        179,262        111,482        88,405        379,150 

–

b)

–

–

b. Divulgações Quantitativas
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1990 - 20203 + Relatório de Disciplina de Mercado a 31 de Dezembro de 2021

9. Risco Cambial
a. Divulgações Qualitativas

b. Divulgações Quantitativas

Milhares de MZN

Total 47,656 15,368 32,288 

10. Risco Operacional
a. Divulgações  Qualitativas

Basic Indicator Approach

Milhares de MZN

Participações patrimoniais
b. Divulgações Qualitativas

c. Divulgações Quantitativas

8. Mitigação de  Risco de  Crédito
a. Divulgações  Qualitativas

b. Divulgações  Quantitativas


