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Lei de combate ao branqueamento de capitais

Sociedade civil e religiosos
receiam dias cinzentos
O
Por Argunaldo Nhampossa

rganizações sem fins lucrativos, com destaque para instituições religiosas e organizações da Sociedade Civil
(SC) mostram-se bastante apreensivas quanto aos moldes de aplicação
da lei atinente à Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, recentemente
revista e aprovada pela Assembleia
da República (AR).

Organizações ouvidas pelo SAVANA insistem que nada têm a temer
quanto à imposição para a prestação
de contas, mas sublinham que a forma como o executivo está a colocar as
coisas, pode resultar no fechamento
do espaço cívico e perseguições, culminando com a cassação das autorizações para o seu funcionamento.
Não restam dúvidas para a sociedade
civil, de que se trata do cumprimento de recomendações do “Camarada
Chefe” para se intensiﬁcar a vigilância sobre organizações que prestam
serviço útil à sociedade, mas que o
regime considera de “subversivas”.
Com o pretexto de robustecer a legislação nacional visando dar um
maior cunho à prevenção e combate 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 medidas de carácter preventivo, com objectivo de inibir e diﬁcultar a utilização do Sistema Financeiro Nacional
e sectores de actividades económicas
a ele associadas, como via para a prática de operações de branqueamento
de capitas, ﬁnanciamento do terrorismo e à proliferação de armas de
destruição em massa.
O dispositivo passa a ser um instrumento de controlo rigoroso às movimentações ﬁnanceiras que ocorrem
no país, que agora incluem as organizações sem ﬁns lucrativos.
Um dos pontos que o dispositivo
legal apresenta é a obrigatoriedade
das organizações sem ﬁns lucrativos passarem a publicar demonstrações ﬁnanceiras anuais que incluam
uma desagregação pormenorizada

Adriano Nuvunga

Quitéria Guirengane

Hermenegildo Mulhovo

Paula Monjane

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 organização, 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 críticas, que na ausência de uma oposição
formal activa, funcionam como contraposição ao poder do dia.

dades. Este é um expediente político
para o fechamento do espaço cívico,
para atacarem organizações especíﬁcas, 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 governação para combater o terrorismo.
“Não há dúvidas sobre a importância estratégica disso para a protecção
da soberania nacional. Todavia, a
recente avaliação que foi feita a Moçambique indica que não é falta de
legislação, mas é falta da aplicação da
legislação existente para fechar os focos 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 proveniência, 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 ﬁnanceiro, porque os partidos políticos
não têm contratos e recebem dinheiro em sacos. Isso tudo pode muito
bem ser utilizado para o ﬁnanciamento do terrorismo”, assinala.
A lei dos partidos políticos de 1991
obriga os mesmos a publicar anualmente as suas contas no Boletim da
República ou no jornal de maior circulação, mas até agora, impunemente,
nenhuma formação política publicita
as suas desmonstrações ﬁnanceiras.

Nuvunga explicou que, contrariamente aos partidos políticos, as organizações da SC recebem fundos
de parceiros através do sistema ﬁnanceiro nacional, e é através deste
mesmo sistema que fazem as suas
transacções.
Destacou que para que o dinheiro
dos parceiros seja creditado nas contas das organizações, deve haver autorização do Banco de Moçambique,
após apresentação de um contrato,
deixando claro que isso não constitui
nenhum perigo em relação ao estabelecido na lei.
Disse, ainda, que relatórios internacionais apontam para a existência de
várias operações que incluem transacções móveis, actividades comerciais, nas quais muitos comerciantes
recebem dinheiro e no ﬁm declaram
apenas resultados, num cenário em
que o governo não sabe o que acontece com todo esse dinheiro.
Ou seja, o nível de informalidade
ﬁnanceiro existente no país, segundo Nuvunga, é terreno fértil para o
ﬁnanciamento do terrorismo, mas o
governo não está preocupado com
isso, “como também não está preocupado com a boa governação”, o que
permite que sete mil soldados fantasmas 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 estão, isso é que é crime maior e contributo para ﬁnanciar o terrorismo.
O governo, prossegue, está preocu-

pado com organizações registadas,
que funcionam, que pagam impostos,
que têm actividades conhecidas e sujeitam-se a auditorias sobre as suas
actividades.

Expediente político
O director executivo do Centro para
a Democracia e Desenvolvimento
(CDD), Adriano Nuvunga, considera 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 governantes de fecharem o espaço cívico. De intimidar as organizações, de
diﬁcultar as operações e actividades
de organizações da sociedade civil,
porque podem estar associadas ao
ﬁnanciamento do terrorismo e rapidamente se fecharem as suas activi-

Futuro pode ser sombrio
A presidente da Rede de Mulheres Jovens Líderes Moçambicanas,
Quitéria Guirengane, entende que a
transparência é boa e deve ser cultivada 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, começou a se desenhar quando o PR
disse, na abertura do ano judicial, que
é preciso apertar o cerco a organizações que chamou de “clandestinas e
subversivas”, o que Guirengane entende ser uma clara referência à SC
que tem confrontado o regime sobre
questões de boa governação, respeito
aos cidadãos, transparência e prestação 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 mecanismo rigoroso de supervisão da SC
e, por ﬁm, foi a aprovação da lei de
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ﬁnanciamento do terrorismo.
“Porque temos que prestar
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contas ao MEF, se ele não consegue
fazer o mesmo junto do Tribunal
Administrativo?”, questionou, avançando a necessidade de clariﬁcação
do referido mecanismo.
Guirengane insiste na tecla do medo
do futuro, alegando que com a prestação 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 organizações 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 Democracia 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 nenhum espaço para que a SC dê a sua
contribuição, cria enormes receios
daquilo que poderá vir a ser a sua implementação.
Para Mulhovo, é preciso criar garantias concretas para que o espaço cívico não possa ser reduzido na sequência da implementação da lei.
Avançou que a SC tem obrigações
estatutárias de fazer auditorias às
suas contas, esses documentos existem e podem ser consultados. Assim,
questionou onde pode estar o risco
apresentado pelo executivo, sublinhando 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 dúvida quanto às operações da SC, é possível consultar os bancos para efeitos
de veriﬁcação. Daqui em diante, Mulhovo diz que é preciso reforçar a advocacia, estabelecendo contactos com
o governo para um melhor aprofundamento da lei, de modo que nenhuma organização veja o seu espaço de
acção reduzido ou ameaçado.

Controlar organizações
críticas
A directora do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade
Civil (CESC), Paula Monjane, defende que o que está vertido na lei
não ameaça a ninguém, mas receia
que aquilo seja usado para controlar
as organizações que criticam o regime do dia. Avança na mesma exigência 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 terrorismo, onde destaca a corrupção, crimes 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 encontrar indícios de branqueamento
de capitais e ﬁnanciamento do terrorismo. 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 monitoria e ver os sectores onde acontece

Padre Salvador Bila

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 quanto aos objectivos da mesma.
O Director do Secretariado geral da
Conferência Episcopal de Moçambique (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 alimentar o terrorismo é clara, mas o
procedimento é questionável, sobretudo pelo facto de não ter passado
por uma auscultação de modo a perceber a sensibilidade de cada um.

3

O sacerdote avançou que há várias
questões que se levantam no domínio da lei, como, por exemplo, a
preservação da autonomia das conﬁssões religiosas e ONG, para não
falar do aspecto prático de como essa
demonstração ﬁnanceira deverá ser
feita, e que destino será dado às auditorias anuais que são feitas.
“Não há nada a esconder relativamente 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 porque defendemos um Estado de Direito, 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 implementado, considerando o papel moral e
social das conﬁssões religiosas. Pelo
seu papel, as conﬁssões religiosas,
segundo o Sheik, têm trabalhado

Ainda a ser maquetização

Sheik Aminudin

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 consagrados na CRM.
No entender das agremiações, estas
iniciativas legislativas, que são oportunas e relevantes para a transparência governativa, não devem contribuir
para a regressão dos ganhos adquiridos no processo da democratização
no país.
Esperam igualmente que este quadro
não permeie e facilite o fechamento 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 monitoria da governação.
Os processos de avaliação, para estas
organizações, devem estar baseados
em metodologias participativas e
com maior grau de inclusão de actores da sociedade. Esse procedimento, prosseguem, ajudaria na melhor
identiﬁcação e mapeamento dos riscos reais e potenciais, como também
guiaria uma maior legitimidade, consenso e colaboração nas intervenções
de resposta e combate às más práticas
que enfermam a sociedade.
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Impacto da Lei “anti-terrorismo” na imprensa

Querem nos calar
À
Por Armando Nhantumbo

partida, é apenas uma lei
contra o terrorismo. Mas
a proposta de Lei de Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo e Acções Conexas é, também, um duro golpe
contra as liberdades de expressão
e de imprensa. Com o instrumento, 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, revelando o outro lado da guerra de
Cabo Delgado.

A Proposta de Revisão da Lei n°
5/2018, de 2 de Agosto, que estabelece o Regime Jurídico de
Prevenção, Repressão e Combate
ao Terrorismo e Acções Conexas,
está a agitar o sector da comunicação 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 contragosto das autoridades governamentais, tem estado a frente da
cobertura do conﬂito do norte de
Moçambique, uma região rica em
gás.
Desde 2017, o ano dos primeiros ataques, que o Jornal tem documentado, semana a semana, a
evolução da guerra, incluindo as
grosseiras fragilidades [desinvestimento com corrupção à mistura]
das Forças de Defesa e Segurança
(FDS) de Moçambique, que permitiram que o inimigo avançasse
até tomar vilas distritais.
Contrariamente ao que se advoga
nos sectores reacionários do partido Frelimo, o fazemos não em
apoio aos insurgentes, mas por entendermos que o papel central do
jornalismo, em sociedades democráticas, é ser contra-poder, ﬁscalizando os que detêm o poder.

Sob capa de combate ao terrorrismo, o Governo pretende combater a imprensa livre na cobertura da guerra do norte de
Moçambique

O relativo sucesso das tropas estrangeiras, como do Ruanda, só
vieram comprovar que o avanço
dos insurgentes não é apenas explicado 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 expressão e de imprensa é o Artigo
19. No seu número um, o Artigo
estabelece que “aquele que, por
qualquer meio, divulgar informação classiﬁcada no âmbito da presente 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 classiﬁcada, se a sua missão, em sociedades democráticas, é, justamente,
divulgar toda a informação, desde

que seja de interesse público. Há,
por isso, justiﬁcados receios de que
o instituto de “informação classiﬁcada” 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 semanário Canal de Moçambique, que foi
acusado de violar segredo do Estado, quando denunciou a existência
de um contrato entre o Ministério
da Defesa Nacional e a Anadarko
para a prestação de serviços especiais de segurança sobre os empreendimentos de gás, na bacia do
Rovuma.
No seu número 2, o mesmo Artigo 19 estabelece que “aquele que,
intencionalmente, difundir informação segundo a qual um acto
terrorista foi ou é susceptível de ser
cometido, sabendo que a informação 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 susceptibilidade, o que pode ser usado como
uma arma de arremesso contra o
jornalismo independente, na cobertura do conﬂito de Cabo Delgado.
Ao longo dos aproximadamente
cinco anos do conﬂito de Cabo
Delgado, por exemplo, o SAVANA publicou, por várias vezes, notícias incómodas ao governo. Uma
delas, que divulgamos em primeira
mão, foi o massacre de Xitaxi, em
Abril de 2020, quando os insurgentes 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 autoridades vieram a público admitir
a ocorrência. É apenas um exemplo 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 fabricação da imprensa.

É a proibição expressa do
debate em torno do terrorismo – MISA

Proposta para calar a imprensa divide deputados na Assembleia da República

A Proposta do governo para Revisão 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 críticas na praça pública.
Uma das organizações que se posicionaram publicamente sobre o
assunto é o MISA Moçambique,
que trabalha na defesa da liberdade de expressão e de imprensa.
Numa nota divulgada na tarde
de terça-feira, a organização diz
ter tomado, com extrema preocupação, 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 salvaguarda da soberania nacional, esta
proposta emendada da lei contempla disposições que colidem
com a Constituição da República
e demais legislação, especialmente
no capítulo das Liberdades de Expressão e de Imprensa.
Para o MISA, o número 1 do artigo 19, que prevê prisão de 12 a 16
anos a quem, por qualquer meio,
divulgar informação classiﬁcada,
encerra injustiças contra o jornalismo.
“Esta disposição reveste-se, em si,
de injustiça, ao penalizar o jornalismo assim como os cidadãos em
geral, e não a quem tem o dever
de salvaguardar o ‘Segredo de Estado’, no caso, o servidor ou funcionário público detentor de tal
informação classiﬁcada”, observa a
organização.
Sobre o número 2, que preconiza prisão de 8 a 12 anos a quem,
intencionalmente, difundir informação segundo a qual um acto
terrorista foi ou é susceptível de
ser cometido, sabendo que a informação é falsa, o MISA Moçambique 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 veracidade de informações de um
presumível acto terrorista é veriﬁcável. Todavia, o mesmo não se
pode dizer da ‘susceptibilidade’ de
ocorrência, porque tal resulta de
inferências, de percepções em função do contexto, do ambiente e dos
dados à disposição do enunciador
da informação. É esta a característica do debate em qualquer matéria (analisar, inferir, alertar, etc.),
podendo, as inferências, conﬁrmar
o facto ou não”, refere a organização.
E mais: para o MISA Moçambique, 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 fenómeno a ele associado. Outrossim, o
‘conhecimento da intencionalidade’ 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 ambígua em que estão formuladas,

Continua na pág. 6
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Continuação da pág. 4
criarão um amplo espaço para que
o exercício do direito à informação, da liberdade de expressão e de
imprensa, consagrado no artigo 48
da Constituição da República, seja
limitado, dando azo a arbitrariedades de quem, revestido de poderes
e competências de coerção, pretenda obstruir ou impedir o desenvolvimento das actividades dos media,
bem como dos activistas sociais,
defensores dos direitos humanos
e organizações da sociedade civil.
Estas normas, prossegue a organização, constituem um enorme
retrocesso nos ganhos alcançados 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 ousados do ponto de vista de ampliação do exercício do direito à informação e direitos conexos, além de
melhor colocarem as restrições ao
exercício do direito à informação e
da liberdade de imprensa em conformidade com a Constituição da
República, estabelecendo de melhor forma o que se pode considerar informação classiﬁcada.
“Em nenhum momento, a classiﬁcação da informação deve ser imputada 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 legal, mas a revisão deve servir para
conformar o dispositivo com a
Constituição da República e demais legislação atinente aos media,
tendo sempre presente a ampliação 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 Terrorismo e Acções Conexas também
não colhe consenso entre os chamados representantes do povo. Na
sessão que aprovou a proposta, na
generalidade, esta quarta-feira, as
bancadas parlamentares da Renamo e do Movimento Democrático
de Moçambique (MDM), abstiveram da votação por considerarem
o dispositivo inconstitucional.
O deputado e porta-voz do maior
partido da oposição, Arnaldo Chalaua, fez saber que, para a Renamo,
a Lei em causa é necessária e oportuna, mas coloca em causa a Constituição 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-

sembleia saberá corrigir todos os
erros e amenizar os exageros que,
certamente, comporta [a Proposta] quando fala da limitação de
direitos fundamentais, escutas e
detenções, sem culpa formada, entre 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 generalidade, esta quarta-feira, dia do fecho

desta edição, o documento que está
a agitar o sector da comunicação
social.
“Votamos a favor da presente proposta de Lei porque esta visa dissuadir 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 pânico e dano nas famílias e na sociedade moçambicana”, disse Jovial
Setina Mutombene, deputada pela
bancada parlamentar da Frelimo.

“Terrorismo” do Estado contra o jornalismo livre

O

governo de Filipe
Nyusi nunca escondeu
o seu desconforto pelo
trabalho da imprensa
independente na cobertura da
guerra de Cabo Delgado. Desde 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, repórteres 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 militares, conforme sua última mensagem enviada por telemóvel a
seus colegas. Mais de dois anos
depois, Mbaruco continua desaparecido.
Mas, porque mesmo com as detenções, o jornalismo livre continuava a escrutinar o avanço
da guerra, incluindo as derrotas
das FDS perante o inimigo, o
governo, através de seus serviços 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 independente.
Na última semana de Novembro de 2020, por exemplo, o
presidente da República e comandante chefe das FDS atacou, publicamente, a imprensa
privada, aquela que tem sido
contraponto à propaganda oﬁcial sobre Cabo Delgado.
Nyusi procedia à abertura do
Conselho Coordenador do
Ministério da Defesa Nacional, 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 pública.
“Entre as ameaças à nossa unicidade e moçambicanidade,
lamentámos, por um lado, a
tendência crescente de desinformação e a tentativa de manipulação da opinião pública,
recorrendo a mediatização e invenção de factos e a sua difusão
fazendo uso das plataformas de
redes sociais”, disse.
Mas não era tudo. “Preocupanos, também, o facto de, nesta
saga de distorção da realidade e
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da divulgação de irrealidades, estarem a ser utilizados alguns órgãos
de comunicação que, ao invés de
pautarem pelo proﬁssionalismo,
acabam deliberada ou inocentemente, por agir em vantagem dos
inimigos ou dos terroristas”, sublinhou o estadista.
Nem mais. Para Nyusi, esses órgãos, cujos nomes não citou, nada
mais fazem senão concorrer para o
recrudescimento da violência e desconﬁança dos moçambicanos. Mas,
tal como escrevemos, na altura,
não eram os órgãos de comunicação que matavam e destruíam, em
Cabo Delgado. Eram os insurgentes, que estavam a avançar e a tomar
território aos pés das FDS. O que
não subscrevemos é o “proﬁssionalismo” pregado pelo presidente,
que não é nada mais do que um
mau jornalismo ao serviço da propaganda oﬁcial. Basta, escrevemos
na altura, o “proﬁssionalismo” da
comunicação social do sector público e de alguns órgãos privados,
onde reinavam ordens de silêncio
ou sobre como abordar o conﬂito
de Cabo Delgado.
Mas, pior, no Conselho Coordenador 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 denegridos, deliberadamente, e passivamente estarem a assistir sem
responsabilizar esse tipo de compatriotas”, disse.
Era o presidente e o comandante
chefe no seu melhor. Homem de recados, 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, oﬁcialmente, 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 informações em relação ao que se passava no chamado TON.
“Muitas vezes, algumas frentes da
sociedade reclamam da falta de informação. De que informação precisam”, questionou.
Mas o presidente tinha a resposta,
não fosse aquela uma provocação
para contra-atacar os “maldosos”.
“Estamos a dizer que pessoas estão a matar, estão a queimar casas,
estão a assassinar. Estamos a dizer que elas não falam, não dizem
quem são e o que querem. Estamos
a dizer que as pessoas estão a correr, 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 envergadura”, disse.
Mas sobre as questões estruturantes que a sociedade queria saber,
na altura, em relação à guerra de
Cabo Delgado, o presidente passou de lado. Nada disse, por exemplo, 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, naquilo 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 moçambicanos que, bem protegidos,
levam, de ânimo leve, o sofrimento 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 Filipe 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 intolerância 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 constitucionalista franco-moçambicano,
foi assassinado em Março de
2015, quando argumentava haver 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 argumentou que a acção foi protagonizada por um sector reacionário
dentro do partido Frelimo, que
achava que Nyusi estaria a preparar-se para dar concessões a
Afonso Dhlakama e à Renamo,
que exigia governar nas províncias onde venceu nas eleições de
2014.
O académico, José Jaime Macuane, e o jurista e activista de
direitos humanos, Ericino de
Salema, dois dos mais críticos
analistas à governação do dia,
sofreram atentados durante o mandato de Filipe Nyusi.
Quando confrontado mais tarde, 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 Comunicação Social e de Radiodifusão
também são vistas como instrumentos visando restringir, ainda mais, o espaço das liberdades
de expressão e de imprensa.
Para não falar do tristemente
célebre decreto 40/2018, através do qual o governo impunha
milionárias taxas para o licenciamento de órgãos de comunicação 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 trabalhar clandestinamente no país.
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Incêndios e destruições entre Frelimo e Renamo

Um jogo perigoso
Por: André Catueira, em Manica

Q

uase um mês após o incêndio da sede da Frelimo, supostamente por
desconhecidos, em Guta
(Honde), no distrito de Barué,
em Manica, 16 casas de três exguerrilheiros da Renamo foram
vandalizadas – três das quais reduzidas a cinzas – mais a norte do
mesmo distrito, em Namanhamba (Nhabuto), numa operação que
sugere retaliação: um jogo perigoso, num terreno volátil e politicamente pantanoso.
Os dois incidentes, aparentemente, políticos, em duas aldeias pobres, sem serviços mínimos– Nhabuto mais encostada às montanhas
na fronteira com o Zimbabwe e
Honde, junto a EN7 – chamam
atenção pela violência com que
ocorreram, num estratégico corredor do antigo movimento de
guerrilha, quer durante o último
conﬂito político-militar – as zonas
registaram os ataques mais visíveis
contra camiões e autocarros -, assim como durante a guerra civil,
para sua ligação entre Zimbabwe
e Gorongosa.
A comissão mista, criada no âmbito 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 apaziguar os ânimos em Barué.
Em Abril passado, o arcebispo da
Beira, Claudio Dalla Zuanna, alertou 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 insatisfação.

Sede da Frelimo
A 18 de Abril, supostos malfeitores 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 quase 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, primeiro 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 podem ser pessoas que não querem

Sede da Frelimo queimada por desconhecidos

ver a forma como estamos a progredir 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 violento ataque no dia 24 de Abril,
quando um grupo invadiu, vandalizou e destruiu as habitações precárias – típicas da zona – num alegado esforço para obrigar alguns
membros da Renamo a se “ﬁliar à
Frelimo”.
Além do ultimato de se ﬁliar à Frelimo 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 locais, para comprar os produtos básicos, 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 milho 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 Ficha, uma das vítimas da destruição
de residências, que estranha a forma isolada como a região é tratada
politicamente.
O ex-guerrilheiro de 55 anos, que
fugiu da base da Renamo em Cagore, 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 Renamo”.
“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 esconder no mato”, disse enquanto indicava o caminho por onde escapou
e onde passou quatro noites, debaixo 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 político 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 iniciaram novamente que seríamos
raptados e mortos caso não deixássemos 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, Panganai 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 recebido 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 espécie 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 Nhamano, 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, reiterando 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 hastearam sua bandeira numa sede partidária em Nhabuto, a 13 de Abril
último, tornando difícil a já crítica
convivência em Nhamanamba.
“Mesmo depois da equipe de mediação ter vindo, e deixar-nos nas
casas, há sempre boatos que seremos 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 incidentes 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 viverem em “harmonia social”, sem
contradição por pensar diferente, e
insistiu que as autoridades de justiça 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 jornalistas na vila de Catandica.
O SAVANA apurou que o Serviço 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 destruição das casas do pai.

Queixas
Ainda segundo Cesaltino Gimo,
a Frelimo submeteu uma queixa
formal às autoridades contra desconhecidos.
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 acção criminal contra 23 indivíduos,
todos ligados ao partido no poder,
por terem dirigido e operacionalizado 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 “temido e violento homem” que integrava os esquadrões da morte em
2016, no auge do conﬂito políticomilitar, que, segundo aquele partido de oposição, vem lutando para
“exterminar” a Renamo na região,
tendo já forçado quase 90 por cento dos membros – a Renamo não
avançou com números – a renunciar para a Frelimo.

Continua na pág. 8

Victor Ficha [de branco], uma das vítimas da destruição de residências,
acompanhado da sua família
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Alta tensão na Comunidade Mahometana
Por Argunaldo Nhampossa

N

a sequência do provimento
dado pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
a uma providência cautelar
interposta pela lista do candidato
Salim Omar, foi adiada a assembleia geral que iria escolher o novo
presidente da Comunidade Mahometana de Moçambique.
A actual direção da Comunidade
Mahometana de Moçambique não
teve outra opção, senão aceitar a decisão judicial e anunciar o adiamento do escrutínio.
No documento enviado ao TJCM,
Salim Omar denuncia a incompetência 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 encontro a terminar na madrugada do
dia seguinte. Explicou que um dos
pontos de agenda da AG era a apresentação e análise de sete relatórios
e contas referentes ao mesmo número de exercícios ﬁnanceiros. Ou
seja, a direcção liderada por Saleem
Karim, que concorria à própria sucessão, não apresentou durante sete
anos os respectivos relatórios, sendo
que ao fazer isso no mesmo dia e
sem que tenha adiantado os documentos aos sócios, obrigaria a que
a AG terminasse na madrugada do
dia seguinte e, por via disso, afugentar os participantes.
Na sua exposição fez notar que, ao
levar ao debate sete relatórios ﬁnanceiros no mesmo dia, a direcção
em exercício pretende fazer apro-

Salim Omar

Saleem Karim

var contas sem o devido escrutínio.
Outro ponto que inquieta o requerente 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 estatutos à modernidade e à realidade
do país.
Depois de analisar os factos, o
TJCM refere que a falta de convocação 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 alterações a operar aos estatutos da associação, 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. Intimou a comunidade Mahometana

de abster-se de realizar a AG, marcada para o dia 20 de Maio de 2022.

Processo conturbado
A contagem decrescente para a realização 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 irmandade e confraternidade que devia caracterizar os pleitos eleitorais
de muitas agremiações, com maior
destaque para as religiosas, na comunidade Mahometana vive-se um
clima de ebulição.
O assunto ganha corpo quando
instantes depois de depositar a candidatura, 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

Continuação da pág. 7
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 circulação de Mahindra”, caso não renunciem para a Frelimo.
A Renamo diz que incidentes políticos foram registados este ano
um pouco por todo o distrito de
Barué, sobretudo em Nhabuto,
Nhamanamba, Nhassacara, Pataguenha e Chicuio.
O chefe regional centro para a implementação da Renamo, Geraldo
Carvalho, que denunciou um “ruido” e “tendência” de as autoridades
de justiça tentarem atribuir o incidente de Nhabuto a desconhecidos, enquanto os envolvidos estão
identiﬁcados, disse que a intolerância política pode trazer de volta
um clima de violência.
“Ninguém vai permitir que hoje
alguém seja forçado a pertencer
ao partido Frelimo, mesmo sabendo que esse indivíduo é delegado, 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 colocou em risco a saúde das crianças

submetidas a tortura psicológica
com a situação.
Sobre a vandalização ser fruto de
retaliação de outros incidentes políticos atribuídos à Renamo, Geraldo Carvalho, vincou haver uma
manipulação de opinião por se estar “perante uma hiena que se cobre de raposa”, argumentado que
esta “é uma forma de se antecipar
que a Renamo reaja” à violência.
“É preciso que a Frelimo se reinvente, 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 cansar 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 Polícia em Manica, Mário Arnaça, ao
conﬁrmar os incidentes políticos,
disse que está a decorrer um trabalho investigativo, envolvendo
membros comunitários de segurança, a Polícia e o SERNIC, para
averiguar as reais motivações da
intolerância política naquele distrito.
“Estamos a notar com maior preocupação de facto a destruição de
algumas casas de alguns guerrilheiros 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.

3DQJDQDL1KDPDQRH[JXHUULOKHLURGD5HQDPRDFRPSDQKDGRSHORVVHXVÀOKRV

SAVANA, os referidos indivíduos
apelavam para que Salim Omar e
alguns dos integrantes da sua lista
retirassem a candidatura, sob pretexto de que o actual presidente
Saleem Karim está a fazer um bom
trabalho e caso o advogado prossiga
nessa empreitada pode ser assassinado.
Salim Omar atribuiu a responsabilidade da autoria das ameaças a grupos ligados ao seu adversário.
Aponta que o ambiente de intimidação e ameaças faz parte do modus operandi do grupo que pretende
continuar na direcção da comunidade, sem se importar com a observância das regras de convivência
democrática vigentes na legislação
moçambicana.
Salim Omar, também conhecido
por Chayya nos meandros da sua
comunidade, repudiou este comportamento e apelou às autoridades
competentes para que criem condições de modo que as eleições ocorram dentro da ordem de segurança.
Não é para menos, há desconﬁança
neste processo pelo facto de o mesmo ter que ocorrer às 19: 30.
O SAVANA contactou o actual
presidente da Comunidade Maho-

metana de Moçambique e candidato 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 mensagens enviadas pelo jornal.
Karim, de origem paquistanesa, está
fora de mandato há dois anos e é
acusado de não apresentar relatórios e contas da agremiação desde
2015, altura em que assumiu a direcção da organização.
Ao que apurámos de fontes internas, o actual presidente não goza de
boa simpatia perante alguns membros e sócios da comunidade que o
acusam de não ter feito quase nada
em prol dos associados e simpatizantes, senão para um restrito grupo que terá beneﬁciado das referidas acções.
Há um entendimento, por parte dos
associados, de que Karim, um empresário da praça, não cultivou boas
relações com outras agremiações,
com o Estado moçambicano e muito menos deu cara da organização
perante o extremismo violento em
Cabo Delgado que era associado a
esta comunidade.

IFC apoia
Mphanda Nkuwa

A

Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla inglesa), instituição do Banco Mundial, vai apoiar o Gabinete 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 estruturação 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 competitivo, 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 electricidade ﬁável e competitiva.
Por seu turno, o director da IFC, Carlos Katsuya, apontou o impacto 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 hidroeléctricos 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 compreender a construção de uma central eléctrica na província moçambicana de Tete, centro do país, e de uma linha de transmissão
de alta tensão com uma extensão de 1.300 quilómetros, até à província 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).
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NOTA DE ESCLARECIMENTO
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:
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

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.

Maputo, 19 de Maio de 2022
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O futuro passa pela sustentabilidade

A

questão da sustentabilidade deve estar presente em todos os proFHVVRVGHSODQL¿FDomRHPSUHVDULDOFRPRIRUPDGHJDUDQWLUTXHDV
FRQVWDQWHVPXGDQoDVTXHRFRUUHPQRDPELHQWHH[WHUQRQmRVHMDP
motivo para o colapso.
(VWDFRQVWDWDomRIRLIHLWDGXUDQWHXPZHELQDUQRGLDGH0DLRFRUUHQWHQR
TXDOSDUWLFLSDUDPHVSHFLDOLVWDVGHYiULRVVHFWRUHVHPUHSUHVHQWDomRGHGLIHUHQWHVHPSUHVDVFRPSDUWLFXODUGHVWDTXHSDUDDLQG~VWULDGRWDEDFR
6REROHPD³/LGHUDQoD1XP0XQGR6XVWHQWiYHO´RZHELQDUHQTXDGUDVHQR
IRFRVREUHDVXVWHQWDELOLGDGHHPSUHVDULDOHIRLPRGHUDGRSRU$GULDQ3D\QH
um consultor sénior em matéria de responsabilidade social corporativa.
(PWHUPRVHPSUHVDULDLVDVXVWHQWDELOLGDGHpGH¿QLGDFRPRVHQGRDFDSDFLGDGHGHLPSHGLUTXHUHFXUVRVQDWXUDLVHItVLFRVHVVHQFLDLVSDUDXPGHWHUPLQDGR
VHJPHQWRGHQHJyFLRVHHVJRWHPHSRQKDPHPFDXVDDFRQWLQXLGDGHGDVVXDV
RSHUDo}HVDORQJRSUD]R'HXPDPDQHLUDJHUDOHVWDVXVWHQWDELOLGDGHDVVHQWD
HPFLQFRSLODUHVTXHDEDUFDPTXHVW}HVHFRQyPLFDVVRFLDLVDPELHQWDLVFXOWXUDLVHGHVHJXUDQoD
$SULPHLUDQRWDGHDEHUWXUDIRLIHLWDSRU3LSSD%DLOH\HVSHFLDOLVWDHPPXGDQoDVFOLPiWLFDVHSUiWLFDVGHVXVWHQWDELOLGDGHQR,QVWLWXWR,SVRV%DLOH\FRPHoRX
SRUGL]HUTXHpXPIDFWRUHFRQKHFLGRPXQGLDOPHQWHTXH³FDPLQKDPRVSDUD
XPGHVDVWUHDPELHQWDODPHQRVTXHDOWHUHPRVRVQRVVRVKiELWRV´
2HQWHQGLPHQWRpGHTXHDVPXGDQoDVFOLPiWLFDVVmRXPGRVSULQFLSDLVHOHmentos que devem ser tomados em conta quando se pretende abordar a questão
GDVXVWHQWDELOLGDGHGDGRTXHHODVFRQGLFLRQDPDPDQHLUDFRPRDKXPDQLGDGH
YLYHHWUDEDOKDDIHFWDQGRSRULVVRWRGDVDVHVIHUDVGDYLGD
%DLOH\ DERUGRX R TXH FRQVLGHURX VHUHP DV SULQFLSDLV SUHRFXSDo}HV SHUFHSo}HVHDWLWXGHVGRVFLGDGmRVHPWRGRRPXQGRVREUHRLPSDFWRGDVPXGDQoDV
FOLPiWLFDVHFRPRHVWHVIDFWRUHVSRGHPVHUXVDGRVSDUDJDUDQWLUDVXVWHQWDELOLGDGHGDVRUJDQL]Do}HV
6XEOLQKRXTXHGHQWURGDVPDLRUHVSUHRFXSDo}HVFRPRPHLRDPELHQWHSDUWLFXODUGHVWDTXHYDLSDUDDTXHVWmRGRSOiVWLFRHGDVHPEDODJHQV
³+iPXLWDVQRWtFLDVPXLWDFREHUWXUDQDVUHGHVVRFLDLVPXLWRVGRFXPHQWiULRVH
LPDJHQVVREUHROL[RSOiVWLFR´GLVVH³eXPWLSRGHHPEDODJHPTXHpWDQJtYHO
HSRGHPRVYrORDFUHVFHUYHPRORQDFRVWDGRVSDtVHVSDUDRQGHHVWDVHPEDODJHQVVmRHQYLDGDVHLVVROHYDDVSHVVRDVDVHQWLUHPDQHFHVVLGDGHGHWHUHP
GHID]HUDOJXPDFRLVDSDUDFRPEDWHURSOiVWLFR´
$SRQWRXWDPEpPDVEHDWDVGHFLJDUURVFRPRVHQGRRPDLRUSURGXWRGHOL[RQR
SODQHWDVXEOLQKDQGRTXHOLGHUDQoDHLQRYDomRHUDPQHFHVViULDVSDUDOLGDUFRP
o problema.
2JUDQGHGHVD¿RGHDFRUGRFRP%DLOH\pID]HUFRPTXHRVHFWRUHPSUHVDULDO
HRVJRYHUQRVIDFLOLWHPRHQWHQGLPHQWRGRS~EOLFRVREUHRTXHPDLVGHYHVHU
IHLWRSDUDSURYRFDUPXGDQoDVHUHVSRQGHUSRVLWLYDPHQWHjVTXHVW}HVGRPHLR
DPELHQWHGRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOHGDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDomR
3DUD(ULFN%ORRPTXLVWXPFRQVXOWRULQGHSHQGHQWHHPPDWpULDGHLQYHVWLPHQWRDSULQFLSDOSULRULGDGHSDUDDLQG~VWULDGRWDEDFRpDWUDQVLomRDIDYRUGH
produtos menos nocivos.
5HIHULXVHDRËQGLFHGH7UDQVIRUPDomRGD)XQGDomRSDUDXP0XQGR/LYUHGR
7DEDFRPRVWUDQGRTXHDVYHQGDVHRLQYHVWLPHQWRGHFDSLWDOVmRGXDVGDVPDLV
LPSRUWDQWHVFDWHJRULDVSDUDRVLQYHVWLGRUHVSRUHVWHVDFUHGLWDUHPTXHSRGHP
WUD]HUPHOKRUHVUHWRUQRVQRIXWXUR
2SDLQHOSULQFLSDOIRLFRQVWLWXtGRSRUTXDWURRUDGRUHVTXH¿]HUDPDERUGDJHQVGLIHUHQWHVVREUHDSUREOHPiWLFDGDVXVWHQWDELOLGDGHQRVVHXVUHVSHFWLYRVVHFWRUHV
'HDFRUGRFRP6DUDK%RVWZLFN6WURPRVNL'LUHFWRUDGD3KLOLS0RUULV,QWHUQDWLRQDO 30,  SDUD D 6XVWHQWDELOLGDGH H (QYROYLPHQWR GH 3DUFHLURV D VXVWHQWDELOLGDGHSDVVDSHODHOLPLQDomRGRFRQVXPRH¿PGRIDEULFRGHFLJDUURV
EHPFRPRSHODHGL¿FDomRGHXPQRYRPRGHORGHQHJyFLRTXHJLUHHPWRUQR
GDVD~GHHEHPHVWDU
1HVVHFRQWH[WR6WURPRVNLGLVVHVHUSODQRGD30,TXHSRUYROWDGHHVWHMD
HPFRQGLo}HVGHJHUDUFHUFDGHELOLmRGHGyODUHVFRPEDVHHPSURGXWRVDOWHUnativos ao tabaco de queima.
&RQWXGR6WURPRVNLVXEOLQKRXTXHRPDLRUVHJUHGRHPWXGRRTXHDVHPSUHVDV
ID]HPGHYHEDVHDUVHQDWUDQVSDUrQFLDHQDFDSDFLGDGHGHGH¿QLUSULRULGDGHV
8PDGDVSULRULGDGHVGD30,pJDUDQWLUTXHDJULFXOWRUHVVXEFRQWUDWDGRVSHOD
HPSUHVDWHQKDPUHQGLPHQWRVFRQVLGHUDGRVGLJQRVHDFHLWiYHLV
³$ WUDQVSDUrQFLD p R SULPHLUR SDVVR SDUD D FRQVWUXomR GD FRQ¿DQoD´ GLVVH
6WURPRVNLVXEOLQKDQGRTXHDFRQ¿DQoDpQHFHVViULDSDUDTXHRVFRQVXPLGRUHVWHQKDPDFHUWH]DGHTXHRVSURGXWRVTXHFRQVRPHPIRUDPSURGX]LGRVHP
FRQIRUPLGDGHFRPRVSDGU}HVH[LJLGRVSHODLQG~VWULD
$FUHVFHQWRXTXHSDUDJDUDQWLUDVXVWHQWDELOLGDGHDVHPSUHVDVGHYHPFRQFHQWUDUVHQDVVXDVSULQFLSDLViUHDVGHDFWXDomRDVTXDLVGHYHPVHUPHGLGDVHP
IXQomRGRVHXLPSDFWRVREUHDVPXGDQoDVFOLPiWLFDVLQRYDomRGLUHLWRVKXPDQRVELRGLYHUVLGDGHGHVHQYROYLPHQWRGRFDSLWDOKXPDQRHJRYHUQDomR
$FUHVFHQWRXTXHD30,FRQWLQXDUiDDYDOLDUGHIRUPDDEUDQJHQWHDVXDSHUIRUPDQFHVREUHHVWHVLQGLFDGRUHVVHQGRTXHSDUDWDO³FRQYLGDPRVWRGDVDVSDUWHV
LQWHUHVVDGDV D VXMHLWDU DV QRVVDV DFWLYLGDGHV DR HVFUXWtQLR HP FRQIRUPLGDGH

FRPRQRVVRPDLRUREMHFWLYRGHXPPXQGRVHPIXPR´
$30,HVWiDGHVHQYROYHUHVIRUoRVFRPYLVWDDWUDQVIRUPDUDLQG~VWULDGHWDEDFRR
TXHDPXOWLQDFLRQDOHVSHUDTXHLUiHYHQWXDOPHQWHFXOPLQDUFRPR¿PGRFRQVXPR
GHFLJDUURVHDDGRSomRGHSUiWLFDVPHQRVQRFLYDVjVD~GH
1HVVHSURFHVVR6WURPRVNLVXEOLQKRXTXHD30,HVWiHQYROYLGDHPLQLFLDWLYDVGH
HQJDMDPHQWRFRPRVSDUFHLURVH[WHUQRVGDHPSUHVDTXHSRUVXDYH]SRGHPLQÀXHQFLDU D RSLQLmR S~EOLFD QR VHQWLGR GH SURYRFDU PXGDQoDV GH SROtWLFDV H QR FDPSR
UHJXODWyULR
3DUD5RQDOG1JZLUD'LUHFWRU([HFXWLYRGD3\[XVXPDHPSUHVDDJUtFRODGR0DODZLTXHWDPEpPVHGHGLFDDRFXOWLYRGHWDEDFRDVXVWHQWDELOLGDGHDVVHQWDHPDFo}HVYLUDGDVSDUDDSURWHFomRGRPHLRDPELHQWHDSRLRDRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDO
GD FRPXQLGDGH H QD DSOLFDomR GH PRGHORV GH JRYHUQDomR TXH FRQWULEXDP SDUD D
inclusão.
1RSLODUVREUHRPHLRDPELHQWHDVDFo}HVGDHPSUHVDLQFOXHPXPDERDHUHVSRQViYHOJHVWmRGDiJXDPLQLPL]DomRGHGHVSHUGtFLRVDWUDYpVGDUHFLFODJHPHDSRLRj
DSOLFDomRGHPHOKRUHVPpWRGRVGHFXOWLYRGDWHUUDSRUSDUWHGDVFRPXQLGDGHVORFDLV
4XDQWR DR GHVHQYROYLPHQWR VRFLDO DV DFo}HV GD 3\[XV$JULFXOWXUH 0DODZL HVWmR
FHQWUDGDVQRGHVHQYROYLPHQWRGHLQLFLDWLYDVQDViUHDVGDHGXFDomRVD~GHHVHJXUDQoDQRWUDEDOKRGLVVHPLQDomRGHERDVSUiWLFDVODERUDLVQDFDGHLDGHYDORUQDDJULFXOWXUDHRPHOKRUDPHQWRGDVFRQGLo}HVJHUDLVGHYLGDGRVFDPSRQHVHV
3DUDDMXGDUDFRPEDWHUDPmRGHREUDLQIDQWLOPXLWRSUHYDOHFHQWHQRVHFWRUGDDJULFXOWXUDQR0DODZL1JZLUDGLVVHTXHD3\[XVDEULXHVFRODV
1RFDStWXORGDJRYHUQDomR1JZLUDGHIHQGHDLPSRUWkQFLDGRUHVSHLWRSHODpWLFD
DVVLPFRPRDQHFHVVLGDGHGHDVHPSUHVDVDGHULUHPHVFUXSXORVDPHQWHDRVSDGU}HV
GH¿QLGRVSDUDRVHXUDPRSUDWLFDUHPPpWRGRVUHVSRQViYHLVGHFRPHUFLDOL]DomRGRV
VHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVHSDUWLFLSDUHPQDHGXFDomRGRVVHXVFRQVXPLGRUHV
1JZLUDGLVVHTXH³DVXVWHQWDELOLGDGHGHYHVHULPSOHPHQWDGDHPWRGDDFDGHLDGHYDORU´$FUHVFHQWRXTXHSDUDRDOFDQFHGHVWHVREMHFWLYRVUHTXHUVHXPDERDOLGHUDQoD
HTXHVH³DOLGHUDQoDQmRPXGDUHQWmRpPHOKRUPXGDUDOLGHUDQoD´SRUTXHRFXVWR
GHQmRID]HUQDGDQRSUHVHQWHVHUiPDLRUQRIXWXUR
.DUHQ+DOO'LUHFWRUDGH6XVWHQWDELOLGDGHGD8QLYHUVDO/HDI&RUSRUDWLRQGHEUXoRXVHVREUHDTXHVWmRGDUHVLOLrQFLDHDVXDUHODomRFRPDWUDQVIRUPDomRGRQHJyFLRj
PHGLGDTXHWDODIHFWDTXHVW}HVVRFLDLVHDPELHQWDLVQDFDGHLDGHGLVWULEXLomR
+DOOGHIHQGHTXHDVXVWHQWDELOLGDGHGRVHFWRUGRWDEDFRGHSHQGHUiGDFDSDFLGDGH
GD LQG~VWULD GH JDUDQWLU UHQGLPHQWRV SRVLWLYRV SDUD RV SHTXHQRV DJULFXOWRUHV TXH
SURGX]HPHVWDFXOWXUDVREFRQWUDWRFRPDVJUDQGHVHPSUHVDVWDEDTXHLUDVFRPEDWHU
D PmRGHREUD LQIDQWLO DVVHJXUDU XPD ERD TXDOLGDGH GH VD~GH H GH VHJXUDQoD QR
WUDEDOKRHID]HUFRPTXHRVSHTXHQRVSURGXWRUHVWHQKDPOLWHUDFLD¿QDQFHLUD
(ODIH]XPDDERUGDJHPVREUHRSRWHQFLDOLPSDFWRGDVPXGDQoDVFOLPiWLFDVQDDJULFXOWXUDVXEOLQKDQGRTXHRIHQyPHQRSRGHUiWRUQDUDOJXPDVFXOWXUDVPDLVRXPHQRV
YLiYHLVHPGLIHUHQWHVUHJL}HV
1HVVHVHQWLGRGL]+DOODUHVLOLrQFLDHPGHWHUPLQDGDVUHJL}HV³VHUiDFKDYHSDUDD
SURGXomRVXVWHQWiYHOGHWDEDFR´VHQGRSRULVVRQHFHVViULRFRQWLQXDUDLPSOHPHQWDUSUiWLFDVTXHDXPHQWHPDFDSDFLGDGHGHDGDSWDomRGDVFXOWXUDV
+DOOGLVVHTXHDHVWUXWXUDGDHVWUDWpJLDGHVXVWHQWDELOLGDGHGD8QLYHUVDO/HDI&RUporation baseia-se em quatro vectores. O primeiro é a revisão da actual resiliência
GDVRULJHQVGDHPSUHVDIDFHjVPXGDQoDVQRSODQRJOREDOVHJXQGRpDFULDomRGH
REMHFWLYRVDPELFLRVRVPDVDOFDQoiYHLVHPWHUFHLUROXJDUHVWiDLPSOHPHQWDomRGH
SODQRVGHDFomREDVHDGRVHPGDGRVGHPRGRDDOFDQoDURVREMHFWLYRVWUDoDGRVGH
XPD IRUPD H¿FLHQWH H H¿FD] H ¿QDOPHQWH ³SUHSDUDUPRQRV SDUD DMXVWDU D QRVVD
HVWUDWpJLDjPHGLGDTXHQRYDVLQIRUPDo}HVYmRVXUJLQGR´
2TXDUWRPHPEURGRSDLQHOIRL/LHP.KH)XQJ'LUHFWRUGRV6HUYLoRVGH,QRYDomR
GD%0-XPDHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDQDSURGXomRGHSDSHOHHPEDODJHQVORFDOL]DGD
HP.DUDZDQJQD,QGRQpVLD
&ULDGDHPD%0-pDWHUFHLUDPDLRUHPSUHVDGHVWHUDPRQRPXQGRIRUQHFHQGR
FHUFDGHGHWRGDVDVQHFHVVLGDGHVHPWHUPRVGHSDSHOSDUDDLQG~VWULDGRWDEDFR
)XQJFRQVLGHUDTXHDVXVWHQWDELOLGDGHpXPIDFWRUGHWHUPLQDQWHSDUDDFRPSHWLWLYLGDGHGHTXDOTXHUHPSUHVDDFUHVFHQWDQGRTXH³QHQKXPDHPSUHVDSRGHUiVREUHYLYHU
QRVSUy[LPRVDQRVVHPXPDERDHVWUDWpJLDGHVXVWHQWDELOLGDGH´DVVLPFRPR
RVHVIRUoRVSDUDDLPSOHPHQWDU
6XEOLQKRXTXHDVXVWHQWDELOLGDGHQDLQG~VWULDGRSDSHOGHYHVHUHQWHQGLGDHPWHUPRVGR
FRQWtQXRDFHVVRjiJXDTXHVHJXQGRDVVXDVSDODYUDVp³XPDTXHVWmRGHYLGDHGHPRUWH´
³$ SURGXomR GH SDSHO H[LJH PXLWD iJXD OLPSD´ GLVVH )XQJ H[SOLFDQGR TXH DWp
GRPDWHULDOGHPLVWXUDQRSURFHVVRGHPRYLPHQWDomRGDURWDWLYDpiJXDTXH
WDPEpPpQHFHVViULDSDUDDJHUDomRGHYDSRUGXUDQWHDVHFDJHP
&RPRIRUPDGHUHGX]LUDJUDQGHGHSHQGrQFLDHPUHODomRjiJXDSHUDQWHXPDUHDOLGDGHHPTXHHVWHUHFXUVRVHWRUQDFDGDYH]PDLVHVFDVVR)XQJGLVVHTXHD%0-
WHPHVWDGRDHQYLGDUHVIRUoRVSDUDDUHXWLOL]DomRRXUHFLFODJHPGHiJXDDSDUGD
LQWURGXomRGHQRYDVWHFQRORJLDVTXHFRQVRPHPPHQRViJXD
³$FWXDOPHQWH  GDV QHFHVVLGDGHV GD %0- HP iJXD  PHWURV F~ELFRV SRU
KRUD YrPGHiJXDUHFLFODGD´GLVVH)XQJDFUHVFHQWDQGRTXHRREMHFWLYRpJDUDQWLU
TXHDWpDR¿PGHVWHDQRHVWHUiFLRSDVVHSDUD2GHVD¿RSDUDD%0-pJDUDQWLU
TXHRVFXVWRVHQYROYLGRVQDUHFLFODJHPGDiJXDQmRSRQKDPHPFDXVDDFRPSHWLWLvidade da empresa.
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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

A

s 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 indeminizações face à transição que se operou
da brasileira Vale para a indiana Vulcan. Entretanto, enquanto a direcção
da empresa, o governo provincial e os
representantes dos trabalhadores negociavam o ﬁm da grave, nesta quarta-feira, comunidades de Bagamoyo,
Liberdade, 1° de Maio e Ntinga, cercarias 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 SAVANA 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 falta de informação e dizem que tudo o
que sabem é através da imprensa.
Um dia após o início da greve, representantes 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 promessas de analisar as reivindicações
dos trabalhadores.
No referido encontro, em algum momento, os grevistas aceitaram fazer
cedências, substituindo as indeminizações pelo pagamento de um valor
de reconhecimento na ordem de 100
mil meticais para cada um dos trabalhadores.
A proposta ﬁcou por ser analisada pelas direcções da Vale e da Vulcan.
No entanto, para a surpresa dos trabalhadores, na mesma quinta-feira (12), a
empresa inutilizou os crachás de acesso ao complexo mineiro, o que no entender 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 alimentação 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 soube que as direcções da Vale e da Vulcan, o governo e o comité sindical voltam à mesa nesta sexta-feira.
Em comunicado, publicado nesta
segunda-feira, a Vulcan Mozambique
conﬁrma a ocorrência de uma paralisação 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 conversações com o grupo de trabalhadores de forma a auscultar e entender as
reivindicações, e nas negociações ﬁcou
acordado que as exigências seriam respondidas até esta sexta-feira, 20.
Embora a paralisação tenha sido aderida por cerca de 10% de um total de
5300 trabalhadores da empresa, a mineradora diz que está a somar enormes
prejuízos avultados.
Nesta quinta-feira, a ministra de Trabalho e Segurança Social, Margarida
Talapa, chegou a província de Tete
para junto das empresas e dos trabalhadores encontrar uma saída do imbróglio.
Recordar que, esta não é a primeira vez
que a massa laboral paralisa actividades na mina da Vale. Em 2015, os trabalhadores interromperam trabalhos
reivindicando o corte de remuneração.

Comunidades também se
rebelam
Enquanto os responsáveis da mineradora procuravam consensos, nesta
quarta-feira, a população da vila de
Moatize marchou a partir do Parque
Infantil, localizado em frente à residência protocolar do administrador
do distrito de Moatize até à entrada
principal da então empresa Vale, tendo 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 Conselho Autárquico de Moatize, Carlos
Portimão, disse que a edilidade está a
acompanhar o caso e, junto do governo
do distrito e da direcção da mineradora, estão a trabalhar para uma solução
urgente.
Entretanto, a Indiana Vulcan Moçambique, através de um comunicado
emitido no ﬁnal desta quarta-feira, explica que está ciente das exigências das
comunidades, e para tal foi constituída
uma comissão composta pelo governo
do distrito, Conselho Municipal, representantes da comunidade e da sociedade 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 ultrapassados e que as pessoas já foram

compensadas em 2019.
No entanto, estas declarações são refutadas pelo director executivo da Associação de Apoio e Assistência Jurídica
às Comunidades, Rui Caetano.
Caetano disse ao SAVANA que a falta de informação é a principal causa
das revindicações, porque todo processo 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 pendentes com oleiros, camponeses e com
as comunidades que vivem em redor
do cercado da mina.
Sublinha que há muitos oleiros e camponeses que ainda esperam pelas indeminizações devido à ocupação das
suas áreas de trabalho e das comunidades circunvizinhas da mina que têm
as suas residências completamente
daniﬁcadas devido à violência dos explosivos 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 garantiu 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 Vulcan Minerals por USD 270 milhões. A
Vulcan é uma empresa indiana que faz
parte do Jindal Group.

Cabo Delgado

Ruanda procura benefícios económicos*

O

apoio militar do Ruanda no combate aos
grupos
insurgentes
em Cabo Delgado tem
motivações económicas e de
afirmação da influência continental, considera uma análise
do Instituto de Relações Internacionais Francês (Ifri).
A análise é intitulada “Diplomacia militar do Ruanda- O uso
político de meios militares por
Kigali visando aumentar o prestígio e a inﬂuência em África e
além”.
Sobre a presença das Forças de
Defesa do Ruanda (RDF, em inglês), 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 Investimentos e Exportações (APIEX), os
dois países assinaram um memorando de entendimento”, refere a análise, no capítulo sobre
“Os motivos por detrás da diplomacia militar do Ruanda”.
Com o destacamento de tropas,
primeiro, e a assinatura de um

acordo na área económica, depois, o
Ruanda abriu caminho para a presença do seu sector privado em Moçambique, prossegue o texto.
A análise observa que, no horizonte,
o regime do Presidente Paul Kagame
vislumbra em Moçambique oportunidades 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 conseguido sucesso no combate aos grupos armados que aterrorizam Cabo
Delgado, enfatizando que o envio
do contingente ruandês foi rápido e
resultou de consensos entre dois homens: Paul Kagame e o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.
Ao contrário, a Missão Militar da
SADC (SAMIM) foi lenta e burocrática, porque precisou do consenso
dos estados membros da organização
e, no caso de alguns países, de aprovação parlamentar.
“O caso de Moçambique realça diferentes níveis de eﬁcácia entre as
capacidades de resposta multilateral
e bilateral. O envio da missão militar
da SADC foi arrastado pela necessidade de consenso entre os membros,
primeiro, e pelos paralisantes mecanismos 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”, destaca-se no documento.
Com a sua presença militar em Cabo
Delgado, o Ruanda mostrou a disposição para agir sozinho na sua intervenção no estrangeiro ou, pelo menos, que está em condições de actuar
de forma independente de um quadro 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 Centro Africana (RCA), assinala.
O bem organizado contingente militar ruandês logrou resultados positivos na contenção de alguns grupos
armados que operam na RCA e a
sua presença no território deu argumentos a Paul Kagame para o estabelecimento de acordos no domínio
económico.
A aposta de Kagame na chamada
diplomacia militar e o sucesso daí
proveniente visa dar ao Ruanda a reputação de “provedor de segurança”
para África.
Carências estruturais
O homem-forte do Ruanda e a sua “entourage” acreditam que o futuro da segurança do regime e do país está na estabilidade dos outros países africanos.
Por outro lado, com parceiros estáveis,

será possível estabelecer e intensiﬁcar
relações económicas e comerciais geradores de maior desenvolvimento
económico para o Ruanda e outros
países.
E com o desenvolvimento económico, virão também maiores garantias
de segurança e sobrevivência do regime, refere a análise.
Paul Kagame vê no estreitamento dos
laços económicos com outros países
africanos um instrumento vital para
o seu país vencer carências estruturais.
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 últimos anos.
O investimento privado estrangeiro,
observa Ifri, não é um motor de desenvolvimento ﬁável, a longo prazo,
e é um elemento gerador de dependência e ameaça à segurança nacional
do país.
No campo militar, o sucesso da tropa 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, fortaleceu a imagem do Ruanda como
um país capaz de combater o terrorismo, mas também actuar de
forma unilateral e eﬁcaz.
O poderio militar do pequeno
país tem atraído a atenção internacional, particularmente no
ocidente.
Uma provável nomeação de um
diplomata ruandês para liderar a
Missão das Nações Unidas para
a Estabilização da RCA (MINUSCA) pelo secretário-geral
da ONU, António Guterres, será
mais um endosso à crescente
inﬂuência internacional de Paul
Kagame.
“O exército ruandês parece adequado para agir ao serviço de interesses internacionais na África
Sub-sahariana, assumindo uma
sintonia com os interesses de Kagame”, 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.
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Água da Namaacha única no sector
FHUWLÀFDGDFRP,662

A

Água da Namaacha acaba de se tornar a única no
sector das águas engarrafadas em Moçambique
certificada internacionalmente
com a ISO 22000, a mais exigente certificação internacional para
uma empresa do ramo alimentar.
Em reacção a esta certiﬁcação, a Sociedade de Águas de Moçambique
(SAM), proprietária da marca Água
da Namaacha, considera que tal signiﬁca 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 Expedição, garantindo que todo o seu
produto se encontra nos mais elevados padrões de qualidade em contexto 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 Unidade Fabril de Namaacha se consiga
cumprir com os mais elevados níveis
de Higiene, Segurança Alimentar
e Gestão, focados numa óptica de

%RPERIREHQHÀFLDGHVLVWHPD
de dessalinização da água

2

s residentes do posto
Administrativo
de
Bombofo, no distrito de Chókwé, província 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 Organização Mundial de Saúde (OMS).
A infra-estrutura foi inaugurada, na passada sexta-feira, pelo
ministro das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos, 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 construída numa zona de grande
escassez de água e, se existe, ela
ocorre a grandes profundidades e com alto teor de sal e, por

isso, imprópria para o consumo.
Antes da construção do sistema,
o abastecimento de água, segundo o governante, era assegurado
com recurso a poços não protegidos 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 instalados, que inclui o de Singanhane e Chinhanguane, situados em
Massangena, para beneﬁciar, no
conjunto, cerca de nove mil pessoas.
O projecto funciona na base de
um sistema fotovoltaico alimentado por 60 painéis solares e um
dessalinizador contentorizado.
O valor da obra foi de cerca de
20 milhões de meticais, num ﬁnanciamento total de cerca de 90
milhões de meticais do Banco
Mundial para a implementação
do Projecto de Recuperação Resiliente de Emergência (ERRP)-Gaza, que incluía a construção
do sistema de abastecimento de
água de Bombofo.

melhoria contínua dos processos, de
forma a ser facultado um produto sublime 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 valorização que esta marca, que já nos habituou a este standard de triunfos, traz
para Moçambique, para a indústria

nacional e para a capacidade humana 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 fundamental para os desígnios de desenvolvimento nacional.
“A pouco mais de um mês da celebração do 47º aniversário da independência 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 Samora Machel e de milhões de outros
patriotas, na construção de um Moçambique empreendedor, dinâmico e
próspero”, assinala Pereira.

(QLSXEOLFD´(QLIRUµ

A

Eni acaba de publicar
o seu 16º relatório voluntário de sustentabilidade, que descreve
o contributo e os objectivos da
empresa para uma transição
justa, com vista a partilhar os
resultados sociais e económicos ao longo do seu percurso
para a neutralidade carbónica
até 2050.
“Como Eni, sentimos fortemente a responsabilidade de
contribuir para que todos tenham acesso à energia, apoiar
o desenvolvimento dos países
onde estamos presentes e contribuir 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 histórico em que é necessário ser
ainda mais inclusivo e não divisivo, 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 respeito à estratégia de neutralidade carbónica 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 escopo 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 dedicados a novas soluções energéticas, 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 impacto da transformação energética nas pessoas, começando
pelos colaboradores directos e
indirectos, e incluindo as comunidades e clientes.
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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!
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
1DNED FRQWLQXD 2 $SDUWKHLG ,VUDHO HVWi LQWHQVL¿FDQGR
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
LQWHQVL¿FRXRVVHXVDWDTXHVHP-HUXVDOpPUHPRYHQGRj
força os palestinos das suas casas nos bairros de Silwan
H 6KHLNK -DUUDK H LQYDGLQGR DWp PHVPR ORFDLV VDJUDGRV
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
QyVDOLPHQWDQGRFRQÀLWRVHJXHUUDVHPÈIULFD
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

H HOLPLQDU RV FRQÀLWRV HP ÈIULFD H D HGL¿FDU XPD ÈIULFD
SDFt¿FD H SUyVSHUD $ PHVPD GHFLVmR FRQWUDGL] D &DUWD
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
UHIXJLDGRVSDOHVWLQRVGHUHWRUQDUHPjVVXDVWHUUDVHODUHV
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
380$GR*6HGR-&%
%
(PLVVmR GH XP GRFXPHQWR j FRPXQLFDomR VRFLDO
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.
'HIHQG-HUXVDOHP,VUDHO2XW2I$8%'61RZ
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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CELEBRAMOS O DIA DE COMBATE À HOMOFOBIA – POR MAIS RESPEITO
E MENOS PRECONCEITO
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
VpFXORVRV(VWDGRVVHUYLUDPVHGHVVHGLVFXUVRSVHXGRFLHQWt¿FRSDUD
negar direitos as pessoas LGBT
A constituição da República de Moçambique, no seu artigo 35 estabelece 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 considerado 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 sigQL¿FDWLYRV VREUHWXGR QR TXH WDQJH D SURYLVmR GH VHUYLoRV GH VD~GH
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 Populaçãochave 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 comunidade LGBT e é notável a expansão pelo País de programas na área da
prevenção ao HIV e promoção de Direitos Humanos.
1mRREVWDQWHDHVWHVSURJUHVVRVDLQGDKiGHVD¿RVQDGHIHVDHSURteção das minorias sexuais e de género no país, pois continua-se a
vivenciar vários problemas de violação de direitos humanos deste segmento da população. Persiste a situação de violação do direito de associação 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) criminalizou 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-

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 pessoas assumidamente LGBT em Moçambique não possui nenhum vínculo 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

ticas protegidas, por consequência a discriminação por orientação sedas casas de banho. O resultado desta violência segundo o estudo é
[XDOQmRpFULPHHP0RoDPELTXH(VWDH[FOXVmRUHÀHWHRSHQVDPHQWR
que grande parte destes jovens se isolavam, evitando o contacto com
do Estado moçambicano em relação as questões SOGIE (Orientação
os colegas, chegando a reprovar por faltas frequentes as aulas e até a
Sexual, Identidade e expressão de Género), sempre vistas como não
abandonar a escola.
prioritárias, apesar dos compromissos internacionalmente assumidos
Em suma, cidadãos e cidadãs LGBT em Moçambique vivem sob o apacom os direitos humanos de todos os cidadãos.
rente clima de tolerância, mas não de aceitação.
A política nacional de gênero aprovada a 11 de Setembro de 2018
O Amsterdão Rainbow Dress, ou vestido arco-íris, desde a segundapelo Conselho de ministros é omissa em relação as identidades, emfeira, 16 de Maio, na fortaleza de Maputo, é uma obra de arte em forma
ERUD UH¿UD TXH DV PDVFXOLQLGDGHV VmR GH¿QLGDV VRFLDOPHQWH H QmR
de vestido, com o objetivo de incentivar o debate e a conscientização
estão necessariamente ligadas ao sexo biológico masculino. Ou seja,
sobre inclusão e igualdade de direitos em todo o planeta. É um vestido
é uma política centrada na dicotomia homem/mulher e pouco ou nada
monumental com um diâmetro de mais de 16 metros. Composto pelas
preocupada com a proteção daqueles que tendo nascido com deter71 bandeiras de países onde ser LGBTIQ+ é punível por lei, incluindo
PLQDGR VH[R ELROyJLFR VH LGHQWL¿TXHP FRP RXWUR DV SHVVRDV WUDQV
oito países em que atos homossexuais podem resultar em pena de
Em Moçambique, ainda não há acções concretas com vista a assegurar
morte. O corpete do vestido é feito com a bandeira da cidade de Amsserviços especializados para mulheres lésbicas e bissexuais, homens
terdão. Em Moçambique, para além de Maputo, a obra de arte será
e mulheres trans no contexto da saúde sexual, reprodutiva e direitos,
exposta nas cidades da Beira e Nampula, marcando a celebração do
bem como terapia hormonal e no contexto do HIV e SIDA, a atenção
Dia Internacional do Combate a homofobia.
continua focalizada nos Homens que fazem sexo com Homens e muA LAMBDA, agradece a tod@s que de forma evidente e inequívoca têm
lheres trans, pois se alicerça na ideia de que fazem parte de um grupo
dado o seu apoio incondicional, para que se possa construir e consolide baixo risco de contágio, o que tem o efeito perverso de lhes colocar
dar uma sociedade justa e inclusiva, onde a diversidade nunca seja um
numa situação de vulnerabilidade.
problema, mas sim factor de celebração.
Apesar da lei do trabalho moçambicana (artigo 4, lei 23/2007 de 1
de Agosto) proibir a discriminação por orientação sexual, não existe -XQWRVFRQWUDDKRPRIRELDUXPRDFRQVWUXomRGHXPDVRFLHGDGHMXVXPWUDEDOKRHVSHFt¿FRSRUSDUWHGRJRYHUQRYLVDQGRPDWHULDOL]DUHVWD
ta e inclusiva.
norma. Com efeito, estudos indicam que pessoas LGBT no país são
Maputo, 17 de Maio de 2022
obrigadas a omitir sua real orientação sexual para preservar seus pos-
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POSIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL MOÇAMBICANAS
EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
E FINANCIAMENTO AO TERRORRISMO
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
GHFDSLWDLVH²QDQFLDPHQWRDRWHUURULVPRHP0RoDPELTXHQRPHDGDPHQWH

 A proposta de revisão da Lei n.º14/2013, de 12 de Agosto, atinente à prevenção e combate ao branqueamento
GH FDSLWDLV H ²QDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR DSURYDGD QD VXD JHQHUDOLGDGH QR GLD 12 de Maio de 2022, pela
Assembleia da República;
 A proposta de revisão da Lei n.º 5/2018, de 2 de AgostoTXHHVWDEHOHFHRUHJLPHMXUtGLFRHVSHFt²FRDSOLFiYHO
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 2022HR5HODWyULRGD$YDOLDomR0~WXDGH0RoDPELTXHVREUH0HGLGDVGH&RPEDWH
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
WHQGrQFLDGHH[SORUDomRLOtFLWDGHUHFXUVRVQDWXUDLVHFRQ³LWRVFRPGHVWDTXHSDUDRH[WUHPLVPRYLROHQWRHWHUURULVPR
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
GHLQFOXVmRGHDFWRUHVGDVRFLHGDGH(VVHSURFHGLPHQWRDMXGDULDQDPHOKRULGHQWL²FDomRHPDSHDPHQWRGRVULVFRV
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
²QDQFLDPHQWRDRWHUURULVPRHQHPGHTXDOTXHURXWURWLSRGHYLRODo}HVDRVSULQFtSLRVGHEHPHVWDUFROHFWLYR3RU
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.
(VWDPRVFRQ²DQWHVGHTXHRVGLUHLWRVFLYLVHSROtWLFRVGRVFLGDGmRVPRoDPELFDQRVHFROHFWLYLGDGHVFtYLFDVOHJDO
e constitucionalmente garantidos serão salvaguardados na aplicação das políticas e medidas que visam o combate
DREUDQTXHDPHQWRGHFDSLWDLVH²QDQFLDPHQWRDRWHUURULVPR(VWDPRVDWHQWDVSDUDTXHXPDLQLFLDWLYDRSRUWXQD
e relevante da transparência governativa quanto esta não contribua para a regressão dos ganhos adquiridos no
SURFHVVRGDGHPRFUDWL]DomRGR3DtV6RPRV²UPHVSDUDTXHDFo}HVGHLPSOHPHQWDomRGRFRQWURORGHEUDQTXHDPHQWR
GHFDSLWDLVH²QDQFLDPHQWRDRWHUURULVPRQmRSHUPHLHPHIDFLOLWHPRIHFKDPHQWRGRHVSDoRFtYLFRLQFOXLQGRRXVR
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
RUJDQL]Do}HVGDVRFLHGDGHFLYLOFDUHFHPGHPHOKRUUH³H[mRHQRUPDOL]DomRGHPRGRDHYLWDURDEXVRGHSRGHU
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.
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Relatório de Disciplina de Mercado a 31 de Dezembro de 2021
¿QDQFHLURVQRWRWDOOtTXLGRGHPLOKDUHVGHPHWLFDLV

¿QDQFHLUD H LPSDFWR VREUH R YDORU HFRQyPLFR GD LQVWLWXLomR
$PEDVVmRDQDOLVDGDVDWUDYpVGRRepricing ModelTXHPHGHD
VHQVLELOLGDGHGDPDUJHP¿QDQFHLUDHGRVIXQGRVSUySULRVIDFH
DXPDVXELGDLQVWDQWkQHDHSDUDOHODGDFXUYDGHWD[DVGHMXUR

1990 - 2020

b. Divulgações Quantitativas
([SRVLo}HVSRULQWHUYDORVGHPDWXULGDGHVRXUH¿[DomRGHWD[DV
07

$ H[SRVLomR DR ULVFR GH WD[D GH MXUR GD FDUWHLUD EDQFiULD p
FDOFXODGDSDUDWRGRVRVHOHPHQWRVGHDFWLYRSDVVLYRHIRUDGH
EDODQoRTXHQmRHVWHMDPQDFDUWHLUDGHQHJRFLDomRHTXHVHMDP
VHQVtYHLVDYDULDo}HVGDWD[DGHMXUReHIHFWXDGDXPDVLPXODomR
FRPXPLPSDFWRVWDQGDUGDRORQJRGDFXUYDGHSE
FRQVLVWHQWHFRPXPFHQiULRGHVWUHVVHFRPD&LUFXODU1
6&2 GR%G0
a) Testes de Esforço
11. Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária
a. Divulgações Qualitativas
$PHGLomRHDYDOLDomRGHVWHULVFRSRGHPVHUYLVWDVSRUGXDV
DERUGDJHQVGLIHUHQWHVHFRPSOHPHQWDUHVLPSDFWRQDPDUJHP

5

$*DSLUHDOL]DWHVWHVGHHVIRUoRQRVWHUPRVGD&LUFXODU1
6&2 GR %G0 2V WHVWHV GH HVIRUoR UHDOL]DGRV D  GH
'H]HPEURGHDSOLFDQGRXPFKRTXHSDUDOHORGHSE
QDWD[DGHMXURUHJLVWDVHXPHIHLWRSRWHQFLDOSRVLWLYRQHJDWLYR
QRVIXQGRVSUySULRVGHPLOKDUHVGHPHWLFDLV

Nota: R%G0HVWDEHOHFHTXHH[LVWLQGRXPDUHGXomRSRWHQFLDO
GR YDORU HFRQyPLFR RX GD VLWXDomR OtTXLGD GD 6RFLHGDGH GH
,QYHVWLPHQWRDPHVPDQmRGHYHVHUVXSHULRUDGRUHVSHFWLYR
LPSDFWR
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Cartoon

De algum lado tem de
vir o comando para a
mudança

,

A

maior tragédia para Moçambique não é que o país tenha
sido engolido pela corrupção. Ela conﬁgura-se nos dirigentes 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 combater 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 pertencem 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 públicas 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 nunca chegaram a ser realizadas ou concluídas, apesar de os seus empreiteiros 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 participam nestas negociatas lesivas ao interesse público são os mesmos 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 aplicados 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 adjudicações directas, no âmbito da Covid-19, foi apenas a conﬁrmação de
uma regra não escrita que se veriﬁca há anos, sem qualquer intervenção de quem de direito para salvar o país.
Se é do conhecimento oﬁcial que as escolas de formação em engenharia não dispõem de condições que permitem produzir engenheiros 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 precisa 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

P

assava pouco das onze da manhã daquela quarta-feira, quando 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 circulava 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 decisões 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 trabalhos de capa publicados em menos
de quarenta e cinco dias numa revista
do calibre da “Tempo”, onde eu me encontrava.
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 enfrentar 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 Nacional dos Jornalistas (ONJ) para ter pela
frente aquela mesma xima amarela a
nadar num prato de molho de água
salgada com peixinhos vermelhos, pescados no aquário do Jardim Tunduru,
embora houvesse a atracção de poder
beber uma ou duas cervejas.
Três ou quatro dias antes, tinha recebido 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-
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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 opção e modo de vida, dizia que naquele
meio e ambiente tinha N motivos de
inspiração, energia sem ﬁm para trabalhar, 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, tinha 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 rescindir 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 alguns anos a murchar atrás de uma secretária como escriturário de uma empresa 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
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também da alegria das acácias em ﬂor,
de pétalas umas vermelhas, outras amarelas, 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 fresco, grelhado, na esplanada de um restaurante 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 milimetricamente, de uma correria sem princípio nem ﬁm.
Era uma carta de amor e, como a canção 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 parapeito da janela, olhei para o inﬁnito, localizando a Jezebel bem viva na minha
memória, coloquei a carta na palma da
minha mão esquerda, soprei-a levemente 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 grandes sonhos só existem para quem tem a
coragem de encetá-los.
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Eleições, Frente Unida e estratégias de confusão
Por Rui Verde*

V

ivemos um momento histórico. Nunca, desde as
primeiras eleições legislativas, 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 desejo 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 força com especiais responsabilidades
históricas.
É público e notório que na liderança da FPU estão Adalberto da
Costa Júnior, presidente da UNITA, Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático (BD),
e Abel Chivukuvuku, designado
como coordenador do projecto
político Partido de Renascimento Angolano – Juntos por Angola
(PRA-JA).
Há poucos dias, os três líderes presidiram formalmente a uma cerimónia 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 campanha. O activista Nuno Álvaro
Dala, do famoso processo 15+2,
foi nomeado director nacional de
pesquisa e análise. Outras personalidades foram também designadas
pelos três líderes da FPU.
Em simultâneo, estes líderes e outras entidades várias têm emitido
comunicados e memorandos onde
se exige o respeito, por parte do governo, da legislação em vigor relativamente às campanhas eleitorais.
Invocam, e muito bem, a necessidade inegável da realização de eleições livres e justas, correspondentes
à vontade soberana do povo.

O elefante na sala: a inexistência legal da FPU
Tudo isto está certo, mas há uma
espécie de “elefante na sala”. É melhor falar agora sobre ele, em vez de
calar e, depois, quando o problema
surgir, desencadear enorme controvérsia 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. Mesmo as democracias mais antigas, que
se estribavam em costumes e “acordos de cavalheiros” têm vertido em
lei escrita essas regras tradicionais.
Em Angola, a lei mais relevante sobre os partidos políticos – o ponto
de partida para toda a actividade
político-partidária, designadamente 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

contra. Naturalmente, o MPLA e a
UNITA participaram na discussão
desta lei e têm conhecimento da
mesma. Não se trata de uma lei secreta ou secundária, ou agora aprovada à pressa. Está lá há 12 anos.
A questão é que a LPP impõe alguns, embora poucos, procedimentos para a criação de coligações. Em
concreto, o artigo 35.º garante que
a criação de coligações é livre, mas
obedece ao seguinte processo anterior à sua criação: “Tem de existir
a aprovação da coligação pelos órgãos representativos competentes
dos partidos políticos, e é necessário haver a deﬁnição clara do
âmbito, da ﬁnalidade e da duração
especíﬁca da coligação.”
Após esses dois actos, deverá proceder-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 Tribunal 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 estatutos, a denominação e a sigla, bem
como os demais símbolos identiﬁcadores 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 entrega de elementos para anotação
ao Tribunal Constitucional, não há
coligação em acção, quer se dedique
a eleições, quer a outro tipo de actividades partidárias.
Este tipo de procedimentos é habitual nas várias legislações – não
é um atipicismo angolano, como o
são outras soluções.
Se apenas analisarmos legislações 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 poderão reunir-se em federação, a qual,
após sua constituição e respectivo
registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, actuará como se fosse
uma única agremiação partidária”
(art.º 11). Como se vê, também é
necessário um acto junto do tribunal eleitoral, no caso o Tribunal
Superior Eleitoral. Não entrando
aqui em grandes discussões jurídicas 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 proporcionais, que elegem representantes
políticos para câmaras legislativas
(cargos de deputado federal, deputado 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 durante todo o mandato a ser conquistado. 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 eleição, 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, irrelevante para Angola. O importante é
perceber que as matérias referentes
a uniões ou alianças de partidos são
objecto de cuidada atenção legislativa. A lei existe e a lei tem de ser
cumprida.
Em Portugal, a lei dos partidos políticos 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, declarando que as coligações são livres,
mas obrigando a uma comunicação
ao Tribunal Constitucional (artigo
11.º, 4).
Também aqui existe uma liberdade de constituição de coligações,
aliado a um dever de comunicação
dos elementos básicos ao Tribunal
Constitucional.
Portanto, a lei angolana não revela qualquer habilidade ou perfídia,
apenas exigindo o que outros também exigem.
Regressemos agora à FPU. Até ao
momento, tanto quanto é público, a FPU não requereu nenhuma
anotação ao Tribunal Constitucional angolano. Portanto, não pode
concorrer a eleições, não pode fazer
campanha eleitoral, não pode realizar actividades de tipo político-partidário. 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 alguém pertencente a um partido
político ao exercício de cargo político 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 pelas 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 campanha da UNITA.
“A intenção não é e nunca foi a de
transformar a FPU em ente-jurídico. Vamos concorrer com a bandeira 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 ﬁnanceiros provenientes do Orçamento
Geral do Estado, que ﬁnancia os
partidos políticos com assento parlamentar. Em termos pragmáticos,
não parece ser uma opção viável
para a UNITA.
Segundo o interlocutor, “a inexistência jurídica da FPU pode parecer estranha, pode parecer confusão. 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 Constitucional chumbaria qualquer coligação que integrasse uma entidade
inexistente do ponto de vista legal.
É ainda notório, nesse exercício político 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 Eleitoral (CASA-CE). É ele o putativo
número dois da lista de candidatos
da UNITA, um lugar reservado ao
candidato a vice-presidente da República. O seu regresso à UNITA,
mesmo que se apresente como independente, como fez o deputado
David Mendes, pode ser exibido
como um trunfo eleitoral da capacidade 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 surgir 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 verdadeira 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 confusão, quer no eleitorado tradicional 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 inultrapassável.

As exigências de justiça
e celeridade ao Tribunal
Constitucional
A solução é simples: basta requerer
a anotação com os elementos mencionados ao Tribunal Constitucional. 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 sobre a lentidão do Tribunal Constitucional, 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 providências referentes à UNITA. Se é
exigível que a UNITA respeite as
regras do jogo, o mesmo deve acontecer em relação ao Tribunal Constitucional. O impasse gerado pelo
TC em período de pré-campanha
pode ser encarado como um verdadeiro atentado à democracia.
Do lado da UNITA, todo o imbróglio 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 República, 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 UNITA, que integrará outros cidadãos
numa frente patriótica”, justiﬁca o
interlocutor do Maka Angola.
Logo, os angolanos assistem agora à sementeira de uma confusão.
O Tribunal Constitucional arrasta
propositadamente as suas decisões
sobre os partidos políticos, sujeitando-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 legal, em vez de lançar mão dos instrumentos legais ao seu dispor.
Temos ainda um avanço até se instalar deﬁnitivamente a confusão.
É tempo de reavaliar a situação e
inserir todos, o quanto antes, no
jogo legal e democrático. O Tribunal 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 teremos confusão política, violência e
ameaças à paz e à democracia.
*makaangola.org
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Os bem informados
Por Miguel Sousa Tavares

O

s bem informados tinham-nos avisado de que em 9 de Maio, no discurso
do Dia da Vitória, Vladimir Putin iria
anunciar, cumulativamente ou em alternativa, 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 utilização de armas nucleares para garantir a vitória.
Verdade se diga que as suas previsões não se fundamentavam em nada que Putin ou os russos
tenham deixado antever, mas sim nas suas particulares fontes e privilegiadas intuições.
E em 9 de Maio, na Praça Vermelha, com o habitual aparato, mas menos soldados e sem força
aérea, Putin fez tudo ao contrário das doutas previsões dos bem informados.
Chamou à colação duas das batalhas históricas
dos russos contra invasores externos, para lembrar 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 argumentário em parte já conhecido — o cerco da NATO
nas fronteiras da Rússia e a ausência de resposta
às propostas de Moscovo para uma solução mútua de segurança — e noutra parte desconhecido e por provar — que a Ucrânia estava a tentar
dotar-se de armamento nuclear.
Aliás, no capítulo do nuclear — onde tanta especulação e tantos temores tinham sido avançados,
e com alguma razão —, Putin, dirigindo-se directamente aos soldados, teve uma frase que, não
sendo hipócrita, é merecedora de reﬂexão:
“É vosso dever evitar que o horror da guerra global aconteça novamente.”
Em suma, o tão temível discurso de guerra de
Vladimir Putin desiludiu todos os bem informados e todos os que, a milhares de quilómetros de
distância, sentados em frente ao conforto do seu
computador e contemplando na televisão as imagens de destruição e morte na Ucrânia, escrevem
como Pacheco Pereira: “Estou todos os dias mais
belicista.
Com isto não é possível nem entender, nem pactuar, 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-
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nada e sincronizada: “Putin não teve um discurso 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 serem os objectivos da NATO na guerra da Ucrânia: 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 excelente 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 armamento e descobre, com volúpia, as fraquezas
do inimigo russo. Tudo graças ao erro de avaliação e à soberba de Putin e ao sacrifício dos
ucranianos.”
No mesmo dia 9 de Maio, Zelensky resolveu responder à parada da Praça Vermelha desﬁlando
sozinho numa das principais avenidas de Kiev.
A cena foi patética: vestido com o habitual uniforme militar, o herói de nenhuma batalha travada, 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 prolongar 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 convenceu 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 Vermelho, mesmo que à custa da destruição da Ucrânia.
Um grande líder patriótico dirige a resistência do
seu povo a uma invasão externa — e isso Zelensky soube fazer.
Mas também sabe negociar quando percebe que
é melhor para o seu povo um acordo com o invasor 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 estaria 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, Zelensky é prisioneiro da imagem que o Ocidente
criou dele, a de um herói da liberdade, numa sociedade 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 unilateral 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 denunciar 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 massacres, 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 “especialistas” 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 refugiados nos subterrâneos da Azovstal, impedidos de
sair pelos russos, que violavam sistematicamente
todos os acordos de evacuação estabelecidos, incluindo os propostos pelos próprios russos.
Ninguém nunca contestou a versão ucraniana e
ninguém no terreno a conﬁrmou.
Mas quando António Guterres conseguiu colocar pessoal da ONU em Azovstal, em dois ou três
dias, como que por milagre, todos os civis que quiseram foram evacuados sem qualquer incidente.
A pergunta é: por que razão nunca alguém levantou 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 liberdade juntamente com os civis sem terem de
se render?

O mesmo aconteceu em relação às incansáveis
imagens de destruição de edifícios civis bombardeados pelos russos e às inﬁndáveis entrevistas
aos sobreviventes civis desses bombardeamentos.
As imagens são tão revoltantes como as de qualquer outro conﬂito, como no Iémen ou na Síria,
só que aqui, em maior escala e diariamente ﬁlmadas 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 bombardeamentos, 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 estes números possam vir a ser “consideravelmente
maiores”.
Mas sabem quantos civis morreram no bombardeamento aéreo de dois dias dos Aliados a Dresden, durante a II Guerra Mundial? 22 mil.
E em Hamburgo 50 mil.
E 100 mil em Hiroxima e 70 mil em Nagasáqui, só no primeiro dia após despejada a bomba 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 deliberadamente o centro da cidade, com o objectivo
declarado de atingir a “força de trabalho alemã”
— ou seja, as mulheres, visto que os homens estavam na guerra.
Aqui, na guerra da Ucrânia, confunde-se o horror 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 condenável.
Esta é, como disse Charles Michel, uma guerra
do século passado, que julgávamos já não ser possível 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 desinformação, a informação truncada, incompleta ou
unilateral é a sua principal arma.
Um dia saberemos a história toda.
(expresso.pt)

Por Luís Guevane

Chorões sem dó nem chaves

F

omos obrigados a regressar ao restaurante 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. Evitamos, por isso, distraí-lo. Pouco depois,
enquanto tocava no telemóvel maior, pediu
arrogantemente mais um prato. A arrogância que exibia era suportada pelas gordas
carteiras sufocadas por vários cartões abarrotados de cifrões. Pedimos que nos servissem na esplanada, distante dele, para estarmos 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 imediatamente 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 qualidade 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 qualidade de elite política? Este é que é o problema!
Tiraram o nosso ministro das pontes e estradas,
coitado. Aﬁnal o problema é profundo, é estrutural. 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 lembram do formato… chave dezasseis… mas, estás

a perceber, estão a transmitir-nos uma mensagem de que nada tem a ver com a sua incapacidade, 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 muito, 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 acreditam, 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 repensado 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 laboratório 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 bastantes mãos para consultorias, logo, tens
os dias contados. Tens razão, meu caro, é
preciso termos um Estado normal, despartidarizado… As pessoas não entendem…
Desculpa-me, tenho que atender uma chamada. 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, abandonamos aquele local, ladeados pelo cidadão exógeno.

Savana 20-05-2022

PUBLICIDADE

A EMPRESA VALE S.A. E O SEU LEGADO DE DESTRUIÇÃO
E INJUSTIÇAS PELO MUNDO
Por Alberto Tovele e Erika Mendes
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
FRQÀLWRVVRFLRDPELHQWDLVHPPXLWRVGRVORFDLVRQGHD9DOHH[HUFHDVVXDV
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.

Durante o ano de 2020, o mundo e vários sectores da economia mundial
¿FDUDP SDUDOLVDGRV RX IRUDP GUDVWLFDPHQWH DIHFWDGRV SHOD SDQGHPLD GR
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
LQFRHUrQFLDV HQWUH RV YDORUHV TXH D 9DOH 6$ D¿UPD GHIHQGHU QRV VHXV
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.justicaambiental.org
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Rady Gramane e Alcinda Panguane exibem musculatura

Eu

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 Nelson 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 reintroduzida, 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.

Rui, Nuro e Paulo

Omar Ali

Os jjogadores
g
em pleno
p
jogo
j g

Brieﬁng antes dos treinos
No próximo sábado, por volta das 10h:30, no Parque 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!

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Quando o querer suplanta
as adversidades
Por Paulo Mubalo

D

epois da conquista, em Maputo, do Campeonato Africano de
Boxe da Zona IV, evento que serviu de antecâmara para o mundial que está a decorrer, desde a semana
passada em Istambul, Turquia, Moçambique voltou a ser notícia a nível internacional graças às brilhantes prestações das
atletas Rady Gramane e Alcinda Panguane naquela prestigiada competição.
E mais do que os resultados conseguidos, a
passagem da Alcinda Panguane para as ﬁnais, depois de despachar nas meias-ﬁnais
uma pugilista do Cazaquistão, Valentina
Khalzova, representa um rude golpe à mediocridade que insistentemente caracteriza
o nosso desporto, salvo raríssimas excepções, 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 perante várias adversidades, contrariedades e
obstáculos, aos colossos africanos e mundiais.
Em parte devido à entrega, o sentido de
responsabilidade, o querer, a ambição, o lutar sem desfalecimentos, o espírito de sacrifício 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 Moçambique 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 modalidade, 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 Gabriel Júnior “paraquedista” na modalidade,
houve a percepção, nos primeiros dias do
seu mandato, de que o manifesto que tinha 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 credibilização da modalidade.
E porque o difícil é começar, daí em diante 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 apenas está a iniciar.

Entretanto...
Se em femininos a modalidade está em
alta, cuja prova foi a participação das atletas, Rady Gramane e Alcinda Panguane,
nos últimos Jogos Olímpicos com méritos
próprios, onde deixaram claras indicações
de que com trabalho árduo, querer e sentido 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 espectadores 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 destaque como uma potência à semelhança dos

femininos, desde que os atletas continuem
a trabalhar com aﬁnco e determinação.
Mas se a participação nos Jogos Olímpicos foi o ponto mais alto de Moçambique,
houve, sim, outras provas em que a prestação do nosso país não foi má, a exemplo 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 conquistou 23 medalhas, sendo 5 de ouro, 6
de prata e 12 de bronze, tendo terminado
na oitava posição. Para alguns segmentos, essa posição mostrava que Moçambique não estava no caminho certo, mas
para outros foi meritória, tendo em conta
que o país já nos habituou a tomar parte 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 indicações 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 público, 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, alguns dias depois, no Comité Olímpico de
Moçambique, que juntou a direcção, seleccionadores e atletas, Gabriel Júnior explicou que, provavelmente, muitos países, incluindo 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.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
GABINETE DA MINISTRA
COMISSÃO DE REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

COMUNICADO
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 gestão 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 Acção 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, conduzida a nível nacional, abrangeu as comunidades locais, Bairros e
Distritos, tanto nas zonas rurais como urbanas, através da administração de inquéritos qualitativos aos cidadãos na sua capacidade individual e aos actores institucionais. Consistiu em ouvir os diferentes actores da terra e aos outros actores sociais interessados sobre
o que pensam em relação às questões colocadas, as suas opiniões e
UHFRPHQGDo}HVFRPR¿PGHYHUDVPHVPDVUHÀHFWLGDVQDVRSo}HV
¿QDLVDVHUHPDGRSWDGDVTXHUQRGRFXPHQWRGHSROtWLFDTXHUQRV
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 contribuições 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
IDVHVGRSURFHVVRHVWmRGHYLGDPHQWHUHÀHFWLGDVQDVRSo}HV¿QDLV
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 cidadãos, organizações da sociedade civil e outras entidades interessadas, 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

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 sociedade, incluindo, individualidades, empresários, académicos, funcionários públicos, operários, camponeses, organizações da sociedade
civil, comunidades locais, autoridades tradicionais, mulheres, jovens,
JUXSRVYXOQHUiYHLVFRQ¿VV}HVUHOLJLRVDVHQWUHRXWURVJUXSRVGHLQteresse.
Todos os cidadãos são convidados a participar deste processo de consulta pública, expressando as suas opiniões e deixando as suas valiosas 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 Entendimento com as organizações e/ou entidades interessadas em participar e apoiar o processo de Revisão da Política Nacional de Terras,
FRPD¿QDOLGDGHHQJDMDUDHVWDVRUJDQL]Do}HVQRSURFHVVRGH¿QDQciamento, mobilização dos públicos-alvo, organização das reuniões
de consulta pública, elaboração das respectivas sínteses e o seu encaminhamento 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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Destaque Rural Nº 170
GH0DLRGH
REVISÃO DA LEI FLORESTAL: CONSULTAS PÚBLICAS EXCLUDENTES E PROPOSTAS DE REFORMAS
AMBIENTALMENTE NOCIVAS
5HQp0DFKRFR9DQHVVD&DEDQHODVH/HRSROGLQD*RXYHLD
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
“Por uma gestão sustentável, participativa e transparente do
SDWULPyQLRÀRUHVWDO´
0RoDPELTXHpXPSDtVULFRHPUHFXUVRVÀRUHVWDLVFRPXPDiUHDGH
ÀRUHVWDHVWLPDGDHPFHUFDGHPLOK}HVGHKHFWDUHVRHTXLYDOHQWHD
FHUFDGHGRWHUULWyULRQDFLRQDO 0,7$'(5D 'HDFRUGRFRP
RVGDGRVGRUHODWyULRVREUHR³'HVÀRUHVWDPHQWRHP0RoDPELTXH´D
iUHDÀRUHVWDOWHPYLQGRDUHGX]LUGHIRUPDDODUPDQWHDRORQJRGRV
DQRVFRPXPDSHUGDDQXDOPpGLDGHFHUFDGHKHFWDUHVSRU
DQRHQWUH 0,7$'(5E 
2 VHFWRU GH ÀRUHVWDV WHP OHYDGR D FDER XPD VéULH GH UHIRUPDV H
DFUHGLWDVH TXH HP SDUWH SDUD ID]HU IDFH j DODUPDQWH SHUGD GH
iUHDÀRUHVWDOPDVWDPEpPSDUDDFRPRGDUHIDFLOLWDULQYHVWLPHQWRV
H LQWHUHVVHV FRPR DV SODQWDo}HV GH PRQRFXOWXUD H DLQGD PDLRU
DSURYHLWDPHQWR GD H[SORUDomR ÀRUHVWDO )RL QHVWH FRQWH[WR
UHFHQWHPHQWH DSURYDGD D 3ROtWLFD )ORUHVWDO H (VWUDWpJLD GD VXD
LPSOHPHQWDomR DWUDYpV GD 5HVROXomR  GH  GH 0DUoR
GH  FRP R REMHFWLYR GH ³garantir a perpetuação e aumento
GR SDWULPyQLR ÀRUHVWDO QDFLRQDO DFWXDOPHQWH H[LVWHQWH H JHUDomR
GH EHQHItFLRV GHULYDGRV GH EHQV H VHUYLoRV DPELHQWDLV DWUDYpV
GR UHÀRUHVWDPHQWR UHVWDXUDomR XVR VXVWHQWiYHO H DJUHJDomR GH
YDORU GRV SURGXWRV ÀRUHVWDLV LQFHQWLYDQGR D JHVWmR LQFOXVLYD H
SDUWLFLSDWLYDHPHVSHFLDOGRVJUXSRVYXOQHUiYHLVSDUDREHQHItFLR
HFRQyPLFR VRFLDO H DPELHQWDO GDV DFWXDLV H IXWXUDV JHUDo}HV´
6HJXQGRR0LQLVWpULRGD7HUUDH$PELHQWHpDWUDYpVGHVWD5HVROXomR
UHFRPHQGDGD ³D UHYLVmR GD /HL  GH  GH -XOKR ± /HL GH
)ORUHVWDVH)DXQD%UDYLDHOHJLVODomRFRPSOHPHQWDURXUHODFLRQDGD
HDVXDKDUPRQL]DomRFRPRVTXDGURVSROtWLFROHJDLVVREUHDWHUUD
RUGHQDPHQWRWHUULWRULDOFRQVHUYDomRVHJXUDQoDDPELHQWDOyUJmRV
ORFDLVGR(VWDGRDPELHQWHHRXWURV´
1HVWH kPELWR HP )HYHUHLUR GH  IRL ODQoDGR SHOR 3UHVLGHQWH
GD5HS~EOLFDGH0RoDPELTXHRSURFHVVRGHDXVFXOWDomRS~EOLFDGD
5HYLVmRGD/HL)ORUHVWDO1RVHXGLVFXUVRRSUHVLGHQWHUHIHULXTXH
HVWHSURFHVVR³H[LJHGR*RYHUQRHVSHFLDODWHQomRSDUDPHOKRUDUD
DGPLQLVWUDomRHJRYHUQDomRÀRUHVWDOSURPRYHQGRRGLiORJRS~EOLFR
SULYDGR H R HQYROYLPHQWR GDV FRPXQLGDGHV FRP YLVWD DR DXPHQWR
GDFRQWULEXLomRGRVHFWRU)ORUHVWDOSDUDRFUHVFLPHQWRKDUPRQLRVRH
equilibrado do País´ 35 &RQVWDWDVHQRGLVFXUVRGR3UHVLGHQWH
R UHFRQKHFLPHQWR GD QHFHVVLGDGH GH FRQVROLGDomR GD FLGDGDQLD
HP SURFHVVRV GH SDUWLFLSDomR S~EOLFD H HQYROYLPHQWR GH WRGRV RV
VHJPHQWRV GR VHFWRU ÀRUHVWDO FRPR IRUPD GH DVVHJXUDU HTXLOtEULR
GRVUHVSHFWLYRVLQWHUHVVHVSDUDDDGRSomRGHXPTXDGUROHJDOPDLV
FRQVHQVXDO H GH SURPRYHU DYDQoRV QD FRQVHUYDomR ÀRUHVWDO QD
VRFLHGDGHHQDHFRQRPLD3RUpPpTXHVWLRQiYHODHIHFWLYLGDGHGR
SURFHVVRGHDXVFXOWDomRS~EOLFDQDHODERUDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDV
$SDUWLFLSDomRS~EOLFDFRQVWLWXLXPGRVEUDoRVGDWUtDGHGDGHPRFUDFLD
DPELHQWDO DFHVVR j LQIRUPDomR SDUWLFLSDomR H DFHVVR j MXVWLoD 
GH¿QLGDFRPR³XPDIRUPDGHDVVRFLDomRHLQWHUYHQomRGRVFLGDGmRV
QDSUHSDUDomRHWRPDGDGHGHFLVmRVREUHDJHVWmRDPELHQWDOHGRV
UHFXUVRVQDWXUDLV´
1D /HL GR $PELHQWH ¿JXUD FRPR SULQFtSLR H DVSHFWR FUXFLDO GD
H[HFXomRDDPSODSDUWLFLSDomRGRFLGDGmRQR3URJUDPD1DFLRQDOGH
*HVWmR$PELHQWDO$GLFLRQDOPHQWH2DUWLJRGRPHVPRLQVWUXPHQWR
HVWDEHOHFHVREIRUPDGHREULJDomRLPSRVWDDR*RYHUQRDSDUWLFLSDomR
S~EOLFDQDJHVWmRGRDPELHQWH/rVHGRFRUSRGDGLVSRVLomR
“É obrigaçãoGR*RYHUQRcriar mecanismos adequados para
HQYROYHU RV GLYHUVRV VHFWRUHV GD VRFLHGDGH FLYLO FRPXQLGDGHV
ORFDLVHPSDUWLFXODUDVDVVRFLDo}HVGHGHIHVDGRDPELHQWHQD
elaboração de políticas, legislação relativa à gestão de
recursos naturais do paísDVVLPFRPRRGHVHQYROYLPHQWRGH
DFWLYLGDGHVGHLPSOHPHQWDomRGR3URJUDPD1DFLRQDOGH*HVWmR
$PELHQWDO´
1R HQWDQWR R FXPSULPHQWR GHVWDV REULJDo}HV WHP VLGR REMHFWR
GH FUtWLFD UHFRUUHQWH GHYLGR jV LQ~PHUDV H FRQVWDQWHV GH¿FLrQFLDV

QR DFHVVR j LQIRUPDomR QRPHDGDPHQWH R XVR GH OLQJXDJHP QmR
DSURSULDGDDRS~EOLFRDIUDFDSDUWLFLSDomRFRPXQLWiULDHDDPELJXLGDGH
QR WUDWDPHQWR GDGR jV RSLQL}HV H FRPHQWiULRV GR S~EOLFR TXH QmR
SHUPLWHPGRWDUDSDUWLFLSDomRS~EOLFDGRVLJQL¿FDGRHH¿FiFLDTXHVH
SUHWHQGH
1HVWH PRPHQWR GHFRUUHP GRLV SURFHVVRV GH DXVFXOWDomR S~EOLFD GH
GRLVLPSRUWDQWHVUHFXUVRVQDWXUDLVD WHUUDFRPDUHYLVmRGD3ROtWLFD
1DFLRQDOGH7HUUDHE ÀRUHVWDVFRPDUHYLVmRGD/HLGH)ORUHVWD
2V GRLV SURFHVVRV UHTXHUHP XP DPSOR SURFHVVR GH SDUWLFLSDomR
S~EOLFDHGHSUHFLVmRGDREULJDomRSRVLWLYDGR*RYHUQRGHFULDomRGH
PHFDQLVPRV TXH SHUPLWDP D SDUWLFLSDomR S~EOLFD WDO FRPR LPS}H R
DUWLJRGD/HLGR$PELHQWH1HVWHkPELWRHVWHWH[WRID]XPDEUHYH
DQiOLVHGRSURFHVVRGHDXVFXOWDomRS~EOLFDGR$QWHSURMHFWRGD/HLGH
)ORUHVWDV QR TXH VH UHIHUH j FRPSRQHQWH GH SDUWLFLSDomR H DFHVVR
j LQIRUPDomR EDVHDQGRVH QD REVHUYDomR H DQiOLVH GRV HQFRQWURV
GH DXVFXOWDomR S~EOLFD TXH RFRUUHUDP QDV SURYtQFLDV GH 1DPSXOD
=DPEp]LD 7HWH *D]D H 0DSXWR UHSUHVHQWDQGR DV UHJL}HV 1RUWH
&HQWURH6XOGH0RoDPELTXH5HÀHFWHWDPEpPVREUHDVLPSOLFDo}HV
DGYHUVDVGDVSURSRVWDVGHUHIRUPDVGR$QWHSURMHFWR

2. O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA DO ANTEPROJECTO DA
LEI FLORESTAL
2 SURFHVVR GH DXVFXOWDomR S~EOLFD SDUD UHYLVmR GD /HL )ORUHVWDO HVWi
D VHU OHYDGR D FDER SHOR 0LQLVWpULR GD 7HUUD H $PELHQWH 07$  VRE
FRRUGHQDomR GD 'LUHFomR 1DFLRQDO GH )ORUHVWDV ',1$)  DWUDYpV GD
&RPLVVmRGH5HYLVmRGD/HL)ORUHVWDO &5/)5 FULDGDSDUDRHIHLWR$
DXVFXOWDomRGR$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDOHVWiHPFXUVRHVWDQGRD
GHFRUUHUHQFRQWURVHPWRGDVDVFDSLWDLVSURYLQFLDLVGRSDtVFRQIRUPH
RFDOHQGiULRDEDL[R
Tabela 1:&DOHQGiULRGH&RQVXOWDV3~EOLFDV3URYLQFLDLV

Região
Sul

Centro

Norte

Província
Gaza
Inhambane
Maputo
Tete
Manica
Zambézia
Sofala
Cabo Delgado
Nampula
Niassa

Data
05 e 06/04/22
09 e 10/03/22
11 e 12/05/22
16 e 17/03/22
23 e 24/03/22
30 e 31/03/22
13 e 14/03/22
20 e 21/04/22
27 e 28/04/22
04 e 05/05/22

)RQWH&5/)5  
'H XP PRGR JHUDO QDV SURYtQFLDV RQGH D -XVWLoD $PELHQWDO -$ 
H D 1DWXUDO -XVWLFH 1-  WLYHUDP D RSRUWXQLGDGH GH SDUWLFLSDU
SUHVHQFLDOPHQWH QRPHDGDPHQWH 7HWH =DPEp]LD *D]D 1DPSXOD H
0DSXWR RV HQFRQWURV GH DXVFXOWDomR GHFRUUHUDP GXUDQWH GRLV GLDV
HP FDGD SURYtQFLD REHGHFHQGR j PHVPD PHWRGRORJLD 2 SULPHLUR
GLDFRQVLVWLXHVVHQFLDOPHQWHQDGLYLVmRGRVSDUWLFLSDQWHVHPVHFWRUHV
SDUDDOHLWXUDHDQiOLVHGR$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDOLPSRUWDQGR
UHIHULU TXH D JUDQGH PDLRULD GRV SDUWLFLSDQWHV QmR WLQKD WLGR DFHVVR
SUpYLR DR GRFXPHQWR 2V SDUWLFLSDQWHV IRUDP GLYLGLGRV HP WUrV
JUXSRVQRPHDGDPHQWH L VHFWRUS~EOLFRJRYHUQRORFDO LL 21*
2UJDQL]Do}HVGD6RFLHGDGH&LYLO 26& OtGHUHVWUDGLFLRQDLVHPHPEURV
GDVFRPXQLGDGHV HVVHQFLDOPHQWHUHSUHVHQWDQWHVGR&RPLWpGH*HVWmR
GRV 5HFXUVRV 1DWXUDLV &*51  H LLL  VHFWRU SULYDGR RSHUDGRUHV
ÀRUHVWDLV  PDGHLUHLURV H FDUYRHLURV  (VWHV JUXSRV GHYHULDP HP
FHUFD GH  KRUDV OHU DQDOLVDU FRPHQWDU H GLVFXWLU R FRQWH~GR GR
DQWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDOVHPTXDOTXHUSUHSDUDomRSUpYLDSDUDD
JUDQGHPDLRULDGRVSDUWLFLSDQWHV
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1DVSURYtQFLDVGD=DPEp]LDH*D]DD-$HD1-IRUDPSRUXQDQLPLGDGH
GRUHVSHFWLYRJUXSRGHLQWHUHVVHLQGLFDGRVSDUDDVVXPLURSDSHOGH
IDFLOLWDGRUHVHRULHQWDUDGLVFXVVmRGR$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDO
DQtYHOGRJUXSRSHORIDFWRGHWHUHPWLGRDRSRUWXQLGDGHGHDQDOLVDU
RGRFXPHQWRSUHYLDPHQWH'HIDFWRDQtYHOGRJUXSRQHQKXPRXWUR
PHPEURWHYHDFHVVRSUpYLRDRGRFXPHQWR3RULVVRQmRIRLSRVVtYHO
DQDOLVDUHGLVFXWLUWRGRVRVDUWLJRVGR$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDO
QR WHPSR GLVSRQtYHO SHOR TXH R JUXSR LGHQWL¿FRX H VHOHFLRQRX RV
DUWLJRVHGLVSRVLo}HVSDUDGLVFXVVmR$LQGDDVVLPDLQIRUPDomRHUD
GHPDVLDGR FRPSOH[D SDUD VHU HQWHQGLGD H GLVFXWLGD HP WmR FXUWR
SHUtRGR GH WHPSR VREUHWXGR SDUD RV PHPEURV GDV FRPXQLGDGHV
UXUDLV FRP QtYHLV GH HVFRODULGDGH UHODWLYDPHQWH EDL[RV GHYLGR j
FRPSOH[LGDGH MXUtGLFD H j OLQJXDJHP XWLOL]DGD WRUQDQGRVH DLQGD
PDLVGLItFLOHQWHQGHUDVLPSOLFDo}HVGDVUHIRUPDVSURSRVWDV

OHJLWLPLGDGHGRVPHPEURVGRV&*51HPUHSUHVHQWDURVPHPEURVGD
FRPXQLGDGHVHPTXDOTXHUDQiOLVHRXGLVFXVVmRSUpYLDGRGRFXPHQWR
HP FDXVD H VHP LQIRUPDomR H FRQVHQWLPHQWR SUpYLR GRV GHPDLV
PHPEURVGDFRPXQLGDGHVXSRVWDPHQWHUHSUHVHQWDGRV

$FHULPyQLDR¿FLDOGHDEHUWXUDGDVDXVFXOWDo}HVS~EOLFDVUHDOL]RX
VHQRVHJXQGRGLDJHUDOPHQWHLQLFLDQGRFRPDDEHUWXUDR¿FLDOSHOR
6HFUHWiULR GR (VWDGR GD SURYtQFLD HVFDODGD H SRVWHULRUPHQWH D
LQWHUYHQomRGR'LUHFWRU1DFLRQDOGH)ORUHVWDV)RLDLQGDQRVHJXQGR
GLDTXHIRL¿QDOPHQWHDSUHVHQWDGRHPOLQKDVJHUDLVR$QWHSURMHFWR
GD /HL )ORUHVWDO SRU XP UHSUHVHQWDQWH GD &RPLVVmR GH 5HYLVmR
WHQGRVHGHVHJXLGDSDVVDGRjGLVFXVVmRHPWUrVJUXSRVPLVWRV
LQFOXLQGRUHSUHVHQWDQWHVGHWRGRVRVVHFWRUHV FRPXQLGDGHV&*51
26&UHSUHVHQWDQWHVGRJRYHUQRORFDOHGRVRSHUDGRUHVÀRUHVWDLV 
3DUD D GLVFXVVmR R $QWHSURMHFWR GD /HL )ORUHVWDO IRL GLYLGLGR HP
FDStWXORVHFDGDJUXSRUHFHEHXXPFHUWRQ~PHURGHFDStWXORVSDUD
GLVFXVVmR WHQGR RV UHODWyULRV GRV JUXSRV GH WUDEDOKR VLGR IRUDP
DSUHVHQWDGRV HP SOHQiULD VHP QR HQWDQWR KDYHU HVSDoR SDUD
GHEDWH

0DLVFRQFUHWDPHQWHDSURSRVWDTXHSURPRYHSODQWDo}HVGHPRQRFXOWXUD
HP JUDQGH HVFDOD UHSUHVHQWD XP HQRUPH LQWHUHVVH SDUD R *RYHUQR
XPD YH] TXH JUDQGH SDUWH GD VXD (VWUDWpJLD GH 5HÀRUHVWDPHQWR VH
EDVHLD QR HVWDEHOHFLPHQWR GH SODQWDo}HV GH PRQRFXOWXUD DWUDYpV GH
LQYHVWLPHQWR H[WHUQR FRP LQ~PHURV LQFHQWLYRV ¿VFDLV Mi SUHYLVWRV
H IDFLOLGDGHV QR DFHVVR j WHUUD SURMHFWDQGR R HVWDEHOHFLPHQWR GH 
PLOKmRGHKHFWDUHVGHPRQRFXOWXUDGHiUYRUHVDWpSDUDDEDVWHFHU
DLQG~VWULDÀRUHVWDO 0,1$* 3DUDDOpPGRVLPSDFWRVDPELHQWDLV
H VRFLDLV Mi FRQKHFLGRV GDV SODQWDo}HV GH PRQRFXOWXUD HP ODUJD
HVFDODKiFDGDYH]PDLVHYLGrQFLDVGHTXHDVHVSpFLHVH[yWLFDVQmR
FRQWULEXHP SDUD D PLWLJDomR GRV LPSDFWRV GDV PXGDQoDV FOLPiWLFDV
FRPR VH SUHWHQGH ID]HU SDUHFHU H DSHVDU GH DUPD]HQDUHP FDUERQR
GXUDQWH XP SHUtRGR DV PHVPDV VmR HVWDEHOHFLGDV SRU XP SHUtRGR
GHWHUPLQDGR SDUD VHUHP SRVWHULRUPHQWH FRUWDGDV OLEHUWDQGR DVVLP R
FDUERQRTXHDUPD]HQDUDPVHQGRSRUWDQWRXPDIDOVDVROXomR

3. DEFICIÊNCIAS NO PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA E
POSSÍVEIS PROPOSTAS DE REFORMA DESAJUSTADAS

,JXDOPHQWHJUDYHVmRDOJXPDVGDVGH¿QLo}HVTXHFRQVWDPGRJORVViULR
GR$QWHSURMHFWRGD/HLFRPRSRUH[HPSORRIDFWRGHVHDVVXPLUTXHR
UHÀRUHVWDPHQWRpHVVHQFLDOPHQWHRHVWDEHOHFLPHQWRGHSODQWDo}HVGH
PRQRFXOWXUDHQWUHYiULDVRXWUDVJUDYHVIDOKDVQRVFRQFHLWRVHWHUPRV
QRJORVViULRTXHSDUDDOpPGHTXHVWLRQiYHLVSRGHUmROHYDUDVpULRV
SUREOHPDVQDLPSOHPHQWDomR1RVWHUPRVGRSUHVHQWH$QWHSURMHFWRGD
/HL)ORUHVWDOR5HÀRUHVWDPHQWRpGH¿QLGRFRPRVHQGRR³HVWDEHOHFLPHQWR
GHSODQWDo}HVÀRUHVWDLVHP]RQDVTXHIRUDPGHVPDWDGDV´$VVLPVHQGR
HDVVXPLQGRTXHDVFRQFHVV}HVÀRUHVWDLVVmRFRQFHGLGDVHPiUHDVGH
ÀRUHVWDQDWLYDHREULJDGDVDID]HURUHÀRUHVWDPHQWRHVWHGLVSRVLWLYR
REULJDjFRQYHUVmRGHÀRUHVWDQDWLYDHPSODQWDo}HVGHPRQRFXOWXUD
XPDYH]TXHRRSHUDGRUH[SORUDDÀRUHVWDQDWLYDHGHYHSURFHGHUDR
UHÀRUHVWDPHQWRTXHQHVWHVWHUPRVUHIHUHVHDRHVWDEHOHFLPHQWRGH
SODQWDo}HVGHPRQRFXOWXUDFRQWUDULDQGRVREUHPDQHLUDRprincípio da
conservação e da utilização sustentávelGRSUHVHQWH$QWHSURMHFWR
GH/HL

2 SURFHVVR GH DXVFXOWDomR QmR UHVSRQGHX DRV UHTXLVLWRV
IXQGDPHQWDLVGDFRQVXOWDS~EOLFDHIHFWLYDSDUWLFXODUPHQWHQRTXH
VHUHIHUHDRGLUHLWRjLQIRUPDomRSUpYLDSRUSDUWHGRVSDUWLFLSDQWHVH
jUHSUHVHQWDWLYLGDGHGHSDUWLFLSDomRGRVGLIHUHQWHVLQWHUYHQLHQWHV
$ IUDFD SDUWLFLSDomR GRV YiULRV VHFWRUHV GD VRFLHGDGH FLYLO QHVWHV
HQFRQWURV SRGH WDPEpP VHU FRQVHTXrQFLD GD TXDVH LQH[LVWHQWH
LQIRUPDomRS~EOLFDVREUHRPHVPRHGRHQYLRVHOHFWLYRHPXLWRWDUGLR
GRVFRQYLWHVHLQIRUPDomRVREUHRVHQFRQWURVTXHVHYHUL¿FRXHP
WRGDVDVSURYtQFLDVRQGHD-$HD1-SDUWLFLSDUDPeGHVFRQKHFLGRR
FULWpULRGHVHOHcomRGRVSDUWLFLSDQWHVFRQVWDWDQGRVHTXHLQ~PHUDV
26&VTXHWUDEDOKDPQRVHFWRUGHÀRUHVWDVQmRWLQKDPFRQKHFLPHQWR
GRSURFHVVRQHPIRUDPFRQYLGDGDVDSDUWLFLSDUQRPHVPR
$-$SRUH[HPSORQmRUHFHEHXTXDOTXHULQIRUPDomRRXFRQYLWHSDUD
RVHQFRQWURVGHDXVFXOWDomRWHQGRSURFXUDGRLQVLVWHQWHPHQWHREWHU
LQIRUPDomRDWHPSDGDPHQWHSDUDSRGHUSDUWLFLSDU1D=DPEp]LDSRU
H[HPSORGHDFRUGRFRPDOLVWDGHSUHVHQoDVSDUWLFLSDUDPFHUFDGH
 H  SHVVRDV QR SULPHLUR H VHJXQGR GLDV UHVSHFWLYDPHQWH
GDVTXDLVFHUFDGHRSHUDGRUHVÀRUHVWDLVHFHUFDGHPHPEURV
GHGLYHUVDVFRPXQLGDGHVHVVHQFLDOPHQWHUHSUHVHQWDQWHVGRV&*51
UHSUHVHQWDQGRYiULRVGLVWULWRV'DHVWLPDWLYDIHLWDQRORFDOPDLVGH
GRVSDUWLFLSDQWHVQmRWLYHUDPDFHVVRSUpYLRDR$QWHSURMHFWR
GD /HL )ORUHVWDO SDUD DOpP GH WHUHP UHFHELGR LQIRUPDomR VREUH R
HQFRQWURDSHQDVSRXFRVGLDVDQWHVGDVXDUHDOL]DomR DOJXQVDSHQDV
QRGLDDQWHULRU LQFOXLQGRUHSUHVHQWDQWHVGRVHFWRUS~EOLFR(P7HWH
1DPSXODH*D]DRFHQiULRIRLPXLWRVLPLODUFDUDFWHUL]DGRSHODIUDFD
RX LQH[LVWHQWH GLYXOJDomR S~EOLFD GR HQFRQWUR IUDFD SDUWLFLSDomR
GRVRSHUDGRUHVÀRUHVWDLVVHQGRDJUDQGHPDLRULDGRVSDUWLFLSDQWHV
UHSUHVHQWDQWHVGRVHFWRUS~EOLFRHGRV&*51
$ -$ H 1- DSUHVHQWDUDP DV VXDV FUtWLFDV jV LQ~PHUDV ODFXQDV QR
SURFHVVR GH DXVFXOWDomR S~EOLFD HP WRGRV RV HQFRQWURV HP TXH
SDUWLFLSDUDP H DLQGD SRU HVFULWR YLD HPDLO 'HQWUH HVWDV ODFXQDV
FKDPRXDDWHQomRSDUDDQHFHVVLGDGHXUJHQWHGHPDLRUGLYXOJDomRGR
SURFHVVRGHFRQVXOWDGHGLVSRQLELOL]DomRDWHPSDGDGR$QWHSURMHFWR
GD/HL)ORUHVWDOGHXPWUDEDOKRGHSUHSDUDomRHGLVFXVVmRSUéYLDDR
QtYHOGDVFRPXQLGDGHVUXUDLVGDGLYXOJDomRGDLQIRUPDomRVREUHRV
HQFRQWURVDWHPSDGDPHQWHHDWRGRVRVLQWHUHVVDGRV1RHQWDQWR
YHUL¿FRXVH TXH DSHVDU GD FKDPDGD GH DWHQomR DV IDOKDV H DV
ODFXQDVUHIHULGDVRFRUUHUDPHPWRGRVRVHQFRQWURV
1R TXH VH UHIHUH j SDUWLFLSDomR YHUL¿FRXVH TXH D SDUWLFLSDomR
FRPXQLWiULD IRL UHDOL]DGD QXP PRGHOR GH SDUWLFLSDomR LQGLUHFWD
DWUDYpV GH UHSUHVHQWDomR GH PHPEURV GRV &*51 1R HQWDQWR RV
PHVPRVUHIHUHPTXHQmRWLYHUDPLQIRUPDomRVREUHRREMHFWLYRGR
HQFRQWURQmRWLYHUDPDFHVVRSUpYLRDR$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDO
HSRUWDQWRQmRWLYHUDPXPPRPHQWRSUpYLRGHFRQFHUWDomRFRP
RV GHPDLV PHPEURV GD VXD FRPXQLGDGH GH PRGR D UHSUHVHQWi
ORV¿HOPHQWH(VWDVLWXDomROHYDQWDVpULDVG~YLGDVUHODWLYDPHQWHj

$ GH¿FLrQFLD YHUL¿FDGD QR SURFHVVR GH FRQVXOWD SRGHUi UHVXOWDU QD
DSURYDomR GH XP $QWHSURMHFWR GD /HL )ORUHVWDO FRP SURSRVWDV GH
UHIRUPDGHVDMXVWDGDVHFRPLPSOLFDo}HVDGYHUVDVWDQWRQDFRQVHUYDomR
H PDQXWHQomR GDV ÀRUHVWDV QDWLYDV FRPR QD YLGD GDV FRPXQLGDGHV
UXUDLV2SURFHVVRGHFRQVXOWDpSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHSRUTXHR
$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDOHPGLVFXVVmRHVWiFODUDPHQWHRULHQWDGR
SDUD XPD HFRQRPLD GH PHUFDGR SULRUL]D R H[WUDWLYLVPR DWUDYpV GD
H[SORUDomR ÀRUHVWDO H R HVWDEHOHFLPHQWR GH SODQWDo}HV LQGXVWULDLV
GH PRQRFXOWXUD SDUD ¿QV FRPHUFLDLV EHP FRPR DEUH HVSDoR SDUD D
DPSOLDomRGRPHUFDGRGHFDUERQRWDQWRQRTXHVHUHIHUHjVÀRUHVWDV
QDWLYDVFRPRjVSODQWDo}HVGHPRQRFXOWXUD

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
$SDUWLFLSDomRS~EOLFDQDHODERUDomRGHSROtWLFDVHOHLVHP0RoDPELTXH
FRQVWLWXL XP GHVD¿R SURIXQGR VHQGR YLVWR FRPR XP SUREOHPD
HVWUXWXUDOQDPHGLGDHPTXH L RJRYHUQRPRVWUDVHLQFDSD]RXQmR
WHP LQWHUHVVH HP ID]HU FKHJDU D LQIRUPDomR DQWHFLSDGD H GH IRUPD
DGHTXDGDjVFRPXQLGDGHVHDRVGHPDLVLQWHUHVVDGRVDOHJDQGRIDOWD
GHPHLRVHUHFXUVRV LL DVFRPXQLGDGHVUXUDLVHRXWURVLQWHUYHQLHQWHV
ORFDLVFDUHFHPGHUHFXUVRVPDWHULDLVH¿QDQFHLURVSDUDVHGHVORFDUHP
DRORFDOGDVFRQVXOWDVS~EOLFDVTXHPXLWDVGDVYH]HVVmRUHDOL]DGDV
QDVFDSLWDLVSURYLQFLDLVRXGLVWULWDLV LLL RPHFDQLVPRGHFRPXQLFDomR
HQWUH RV yUJmRV FHQWUDLV H ORFDLV GH JRYHUQDomR PRVWUDVH SRXFR
H¿FLHQWHRTXHFRQWULEXLSDUDIUDFDGLVVHPLQDomRGDLQIRUPDomR
O recurso jinternetSDUDGLVSRQLELOL]DomRGHLQIRUPDomRUHIHUHQWHDR
SURFHVVRGHUHYLVmRGD/HL)ORUHVWDOQRPHDGDPHQWHSDUDGLVSRQLELOL]DomR
GR$QWHSURMHFWRGD/HL)ORUHVWDOSDUDHIHLWRVGHFRPHQWiULRVGHIRUPD
DPSOD H DEUDQJHQWH QmR VH DMXVWD j UHDOLGDGH PRoDPELFDQD RQGH
DSHQDVFHUFDGHGDSRSXODomRWHPDFHVVRjinternet ,1( 
HDPDLRUSDUWHGDSRSXODomRUHVLGHQD]RQDUXUDOFRPDFHVVROLPLWDGR
D LQIRUPDomR HP WHPSR ~WLO $OéP GLVVR PHVPR TXHP WHP DFHVVR
j internet QmR WHP LQIRUPDomR VREUH R SURFHVVR HP FXUVR QHP WmR
SRXFR VREUH RQGH VHUmR UHDOL]DGRV RV HQFRQWURV H RXWUDV IRUPDV GH
SDUWLFLSDomRRTXHVXJHUHTXHQmRKiXPDUHDOLQWHQomRGHDVVHJXUDU
DDPSODSDUWLFLSDomRS~EOLFD
$R DQDOLVDU RV HOHPHQWRV RULHQWDGRUHV GR SURFHVVR GH 5HYLVmR GD
/HL )ORUHVWDO QRPHDGDPHQWH D SDUWLFLSDomR GHVFHQWUDOL]DomR H
WUDQVSDUrQFLD YHUL¿FDVH XPD JULWDQWH FRQWUDGLomR HQWUH HVWHV
HOHPHQWRVHRTXHWHPVHYHUL¿FDGRQRSURFHVVR1RTXHVHUHIHUHDR
$QWHSURMHFWRHVWHDSUHVHQWDIUDTXH]DVQRVGRPtQLRVGHFRQVHUYDomR
HPDQXWHQomRGRVUHFXUVRVÀRUHVWDLVSRLVQmRWUD]PHGLGDVFRQFUHWDV
GH SURWHFomR GDV ÀRUHVWDV QDWLYDV QmR SUHYr ÀRUHVWDV FRPXQLWiULDV
DSHVDUGDHVWUHLWDUHODomRGHGHSHQGrQFLDHVSLULWXDOHELRFXOWXUDOTXH
DVFRPXQLGDGHVUXUDLVWrPFRPDVÀRUHVWDV
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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

INFORMAL

Savana 20-05-2022

Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos

(Fotos)

Refrescos no Museu
ou Museu do Refresco?

A

buzinadela da viatura da Fernanda ainda não tinha dobrado a esquina. Mas que sinal era aquele, logo naquele ponto da cidade? Fernanda
não quis ver, nem saber. Apenas corrigiu a maquilhagem nas bochechas, um pouco mais húmidas que a testa, mudou de rua e foi directamente 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! Fizeste 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 vamos ter um Museu do Refresco... Tou-tá-falar!
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Moçambicanos têm
USD 78 milhões em imóveis

S

essenta e sete moçambicanos possuem 350 propriedades 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: Evidência de Dubai, Maio 2022”.
Cinco das propriedades estão localizadas na marina do Dubai, e menos
de cinco na luxuosa zona de Palm
Jumeirah, ainda de acordo com os
dados daquela entidade.
0T NPÎBNCJDBOPT TÍP PT RVF QPTsuem mais bens naqueles emirados,
em termos de valor, quando compaSBEP DPN P 1SPEVUP *OUFSOP #SVUP
1*# EPQBÓT
 " UÓUVMP EF FYFNQMP  P WBMPS EPT
imóveis de cidadãos moçambicanos
no Dubai corresponde a 0,53% do
1*#  RVF P FTUVEP FTUJNB FN 64%
15 biliões.
0TDJEBEÍPTEB«GSJDBEP4VM BNBJPS
economia do continente, controlam
no Dubai propriedades avaliadas em
BQFOBT EP1*# BNFTNBQFScentagem do Malawi.
0T OBDJPOBJT EP ;JNCBCVÏ EFUÐN
imóveis avaliados em 0,24% do total
da riqueza do país.
0 FTUVEP BOBMJTPV  NJM QSPpriedades e concluiu que o mercado imobiliário oﬀ shore de Dubai

Ï DPMPTTBM F NPWJNFOUB 64% 
biliões investidos por estrangeiros.
&TTFJOWFTUJNFOUPÏEVBTWF[FTNBJT
do que o aplicado no sector imobiMJÈSJP EF -POESFT  DBQJUBM EF *OHMBUFSSB BUSBWÏTEFFNQSFTBTEFGBDIBEB
0T BVUPSFT HVJBSBNTF QPS QBSÉmetros de tutela da privacidade da
6OJÍP&VSPQFJB TFOEP QPSJTTP GBMTB
qualquer referência à identidade de
supostos proprietários dos imóveis
escrutinados e atribuída à referida
avaliação.
i"T NFEJEBT UPNBEBT QBSB HBSBOUJS
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
&65BY0CTFSWBUPSZ8PSLJOH1BQFS 
circulou, nas redes sociais em Maputo, uma lista de 50 personalidades,
que, supostamente, têm propriedades
OP%VCBJ"WFSEBEFÏRVFPFTUVEP
não traz nenhum nome, sugerindo-se
RVFBSFGFSJEBMJTUBÏGBMTB$JODPEPT
integrantes da lista, que circula nas
redes sociais, desmentiram, quando
abordados pelo SAVANA, possuir
alguma propriedade no Dubai.

3DUDtVRÀVFDO
0 FTUVEP BTTJOBMB RVF B QSPYJNJEBEFHFPHSÈmDBÏVNGBDUPEFQFTPOP
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
EB¶OEJBFTÍPEP3FJOP6OJEP
0VUSPT HSBOEFT JOWFTUJEPSFT TÍP EP

1BRVJTUÍP QBÓTFTEP(PMGP *SÍP $BOBEÈ 3ÞTTJBF&6"
/PT DIBNBEPT CBJSSPT BnVFOUFT EF
Dubai, os investidores indianos estão
em menor peso, em contraste com os
russos, que dominam nessas zonas.

2V´EHQHItFLRVµGDJXHUUD
"PVUSBHSBOEFDPODMVTÍPEPFTUVEPÏ
que investidores de países em guerra
ou governados por autocratas tamCÏN UÐN BQFUÐODJB QBSB JOWFTUJS FN
oﬀ shore do sector imobiliário.
Em Dubai, colocam o equivalente
B FOUSF  F  EP 1*# EPT TFVT
países.
Esta dimensão mostra que a posição
oﬁcial dos activos estrangeiros de
muitas economias de baixa renda são
subestimadas.
"BWBMJBÎÍPOÍPJOEJDBBTDBVTBT NBT
poderão estar relacionadas com as
naturais fragilidades institucionais de
QBÓTFTFNDPOnJUPPVEPNJOBEPTQPS
autocratas.
0 FTUVEP BTTJOBMB RVF B DPPQFSBÎÍP
internacional entre as autoridades
ﬁscais tem falhado, dando como
exemplo o caso dos investidores noruegueses 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 transfronteiriça sobre propriedade de imóveis
Ï VN EFTBmP QBSB B BQMJDBÎÍP EB MFJ
ﬁscal.

t

t

t

t

t

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 moçambiDBOPTOB[POBEF/TBOHF RVFOÍPTFTBCFPRVFTÍP NBT BQBSFOUFNFOUF OJOHVÏNPTRVFSEFWPMUBB.PÎBNCJRVF"4E&FPHPWFSOBEPSEB;BNCÏ[JBFTUÍPOVNFTUSBOIPQBDUPEFTJMÐODJP
&NSFDBUBEPTJMÐODJPFTUÍPUBNCÏNPTNPÎBNCJDBOPTRVFEFUÐN
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 considerado anti-patriota.
0TWFOUPTEBDFMFVNBQBSFDFNUFSDPNFÎBEPBCBUFSËQPSUBEPQFMPVSPHPWFSOBNFOUBMEPEFTQPSUP5VEPQPSRVFBTBMBEFWJTJUBTQBSB
PTQPOUBQÏTËCPMBOÍPFTUÈFNDPOEJÎÜFTQBSBSFDFCFSBTFMFDÎÍP"
QPMÏNJDBNBJTSFDFOUFÏPDIFRVFRVFBMHVÏNWBJUFSRVFQBHBSQBSB
que os “venenosos” se exibam contra as tropas de PK em solo dos
DVOIBEPT/ÍPFTUÈGÈDJMy
0BTTVOUPEBNÈRVBMJEBEFEBTPCSBTQÞCMJDBTGPJNPUJWPEFVNFODPOUSPEFBMUPOÓWFMDPNPNBJTBMUPNBHJTUSBEPEBOBÎÍP"QBSFOUFmente, todos sabem onde está o problema, mas as soluções parecem
EJGÓDFJT EF FODPOUSBS /P UFSSFOP  DPOUJOVBN PT FTDÉOEBMPT F OFN
TFRVFSÏQSFDJTPFTQFSBSQFMBÏQPDBEBTDIVWBT
Este ano, com um calendário particularmente calamitoso, há famílias, independentemente do seu grau de poder económico, que se arSJTDBNBFOUSBSOPOPWPDJDMPEFDIVWBTMÈQBSB0VUVCSP BJOEBDPN
as suas casas e quintais cheios de água. Pela capital, há um vereador
premonitório que avisa: muitos dos arrogantes palácios de betão, daRVJBBOPT TFSÍPBQFOBTNFNØSJBEFUFMFNØWFMy
/B#FJSB VNB[POBDPOTJEFSBEBDPNPFQJDFOUSPNVOEJBMQBSBDBlamidades, uma daquelas vices, que faz os jobes que o boss passa ao
lado, foi rápida de língua ao caracterizar a qualidade das obras chiOPDBTOB/$MBSBNFOUFVNQSPCMFNBEFNVEBOÎBTDMJNÈUJDBT4Ø
RVF BFTUSBEB NFTNPBOUFTEFTFSJOBVHVSBEB BOUFTEP*EBJ KÈUJOIB
problemas de concepção. Mas as “mudanças climáticas” têm costas
MBSHBTy
"QSPQPTUBEFMFJEFDPNCBUFBPUFSSPSJTNPTVSHFDPNPVNBBGSPOUB
aos princípios constitucionais de liberdade de expressão e de liberEBEFEFJNQSFOTB"PJNQPSBTBMWBHVBSEBEPTFHSFEPEPFTUBEPBPT
cidadãos, e não aos que por função são guardiões desses segredos,
parece ter a intenção de impedir que se partilhe na esfera pública
UVEPPRVFBMHVÏN BSCJUSBSJBNFOUF QPEFDPOTJEFSBSDPNPJOGPSNBção classiﬁcada.
"MFJEPNFTNPQBDPUF BEBTMBWBOEBSJBTEFEJOIFJSP QBSFDFRVFSFS 
EFVNBDBKBEBEB BCBUFSWÈSJPTDPFMIPT"T0/( QBSUJDVMBSNFOUFBT
OBDJPOBJT TFNQSFBMWPEFJOWFKBTOPTDÓSDVMPTHPWFSOBNFOUBJTFTFDVSJUÈSJPT FTUÍPFNQÏEFHVFSSBDPNPTDPOUSPMFTRVFTFQSFUFOEFN
impor, com o pretexto de verem as contas. Esquecem-se que grande
parte destas organizações dão muitas verdes a ganhar às auditoras
com as contas escrutinadas todos os anos, porque senão não há dinheiro fresco dos doadores.
2VFNOÍPEFTBSNBÏB-".#%" RVFIÈBOPTMVUBQFMBTVBMFHBlização, advogando pelo reconhecimento dos direitos humanos das
QFTTPBT-(#5 MÏTCJDBT HBZT CJTTFYVBJTFUSBOTFYVBJT 1PSPDBTJÍP
EP%JB*OUFSOBDJPOBMEF-VUB$POUSBB)PNPGPCJB RVFOFTUBUFSÎBGFJSBTFBTTJOBMPV PEJSFDUPSFYFDVUJWPBEKVOUPEBBHSFNJBÎÍPSFJUFrou 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
GVSPSOBTSFEFTTPDJBJT OÍPÏBGSJDBOBQPSRVFBOBNPSBEBÏEB%JOBNBSDBy
"NCJFOUF EF UFSSPS FTUÈ JOTUBMBEP OB $PNVOJEBEF .BIPNFUBOB 
em Maputo, tendo como pano do fundo as eleições naquela popular
BHSFNJBÎÍPDÓWJDB"BDUVBMEJSFDÎÍP IÈNBJTEFBOPTOPQPEFS 
aparentemente, não está com vontade de ceder à posição e, dizem,
há ameaças de morte a alguns integrantes da lista opositora, liderada
QPS4BMJN0NBS0BEWPHBEPEBTDBVTBTDBSJUBUJWBTWJVBTVBMJTUB
chumbada por alegadas irregularidades, mas o causídico submeteu
VNB QSPWJEÐODJB DBVUFMBS B RVF P 5SJCVOBM EFV QSPWJNFOUP & BT
FMFJÎÜFTBDBCBSBNBEJBEBT&TQFSFNPTQPSOPWPTDBQÓUVMPTy

(PYR]EDL[D
t

0TKPVSOPTOÍPUÐNNÍPTBNFEJSOFTUFmOBMEFTFNBOB DPNUBOUPT
discretos pequenos almoços e conversas amenas para pôr os pontos
OPTJTBVNBTUBOUBTDPOWFSTBTEFNBMEJ[FS6OTGB[FN PVUSPTEFTGB[FNy
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Gapi - Sociedade de Investimentos, SA
Disciplina de Mercado
31 de Dezembro de 2021
1. Nota Introdutória
2SUHVHQWHGRFXPHQWRWHPSRU¿QDOLGDGHDSUHVHQWDUXPFRQMXQWR
GHLQIRUPDomRGHWDOKDGDVREUHDVROYDELOLGDGHHDJHVWmRGHULVFR
GD*DSL±6RFLHGDGHGH,QYHVWLPHQWRV6$ DGLDQWHGHVLJQDGD
SRU³*DSL´RX³LQVWLWXLomR´ 
25HODWyULR³'LVFLSOLQDGH0HUFDGR´FXPSUHFRPRHVWDEHOHFLGR
SHOR$YLVRQ*%0GHGH'H]HPEURGR%DQFRGH
0RoDPELTXH %G0 HHPFRQMXJDomRFRPRVFULWpULRVGH¿QLGRV
SHORSLODUGR$FRUGRGH%DVLOHLD,,SHORTXHRVGDGRVUHSRUWDGRV
WrPVXEMDFHQWHXPDySWLFDSUHGRPLQDQWHPHQWHSUXGHQFLDO

(ii) 'HFODUDomRVREUHRSHU¿OJHUDOGHULVFRHVXDUHODomR
com a estratégia empresarial
$ HVWUDWpJLD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD *DSL YLVD D
PDQXWHQomR GH UiFLRV SUXGHQFLDLV VyOLGRV DWUDYpV GH XPD
DGHTXDGDSRVLomRGHFDSLWDOHGHXPSHU¿OGHOLTXLGH]HVWiYHO
HVHJXURTXHSHUPLWDDEVRUYHURVLPSDFWRVGHXPFHQiULRGH
stress

$ *DSL FRQWD FRP  GHOHJDo}HV GLVWULEXtGDV HP WRGDV DV
SURYtQFLDVGH0RoDPELTXH
2. Declaração da Responsabilidade
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD *DSL GHFODUD QRV WHUPRV
H[LJLGRVSHOR$UWLJRGRAviso 16/GBM/2017GHGH6HWHPEUR
TXH
% )RUDP GHVHQYROYLGRV WRGRV RV SURFHGLPHQWRV

FRQVLGHUDGRVQHFHVViULRVHTXHWDQWRTXDQWRpGRVHX
FRQKHFLPHQWRWRGDDLQIRUPDomRGLYXOJDGDpYHUGDGHLUD
H¿GHGLJQD
% $ TXDOLGDGH GH WRGD D LQIRUPDomR RUD GLYXOJDGD p

DGHTXDGD

0DSXWRGH0DLRGH

% Acompanhamento 6LVWHPD GH *HVWmR GH ,QIRUPDomR

H¿FD]SDUDDFRPSDQKDURVQtYHLVGHULVFRHIDFLOLWDUDUHYLVmR
WHPSHVWLYDGDVSRVLo}HVGHULVFR

$LQVWLWXLomRSUHWHQGHPDQWHU L 2UiFLRGHVROYDELOLGDGHDFLPD
GRV PtQLPRV H[LJLGRV SHOD DXWRULGDGH GH VXSHUYLVmR LL  H
RXWURVUiFLRVSUXGHQFLDLVFRQVLGHUDGRVFUXFLDLVSDUDXPDERD
FRQWLQXLGDGHGRQHJyFLR
(iii) Estratégia e Processos
$*DSLDGRSWDXPDSROtWLFDFRPSULQFtSLRVGHJHVWmRGHULVFRV
FRQVHUYDGRUDTXHWHPYLQGRDPXQLUGHIRUPDJUDGXDOGHPHLRV
WHFQROyJLFRVHKXPDQRV QHFHVViULRVTXHSHUPLWDPDVVHJXUDU
D YLDELOLGDGH H VXVWHQWDELOLGDGH GR PRGHOR GH QHJyFLR H GD
HVWUDWpJLDGDLQVWLWXLomR
Tipo de Risco

2 SDSHO GD *DSL p GH PRELOL]DU UHFXUVRV ¿QDQFHLURV H DSOLFDU
HP DFWLYLGDGHV GH GHVHQYROYLPHQWR HP 0RoDPELTXH
GLVSRQLELOL]DQGRSDUDRHIHLWRXPDRIHUWDGHVHUYLoRV¿QDQFHLURVH
GHFDSDFLWDomRHDSRLRDRGHVHQYROYLPHQWRHJHVWmRGHQHJyFLRV
SDUDFOLHQWHVHPSUHVDULDLV PLFURSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV 
LQVWLWXFLRQDLVHSDUWLFXODUHV
4. Objectivos e Políticas de Gestão de Riscos
(i) Declaração sobre adequação dos sistemas de gestão de
risco
2 &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR &$  JDUDQWH TXH R VLVWHPD GH
JHVWmR GH ULVFR VHMD LPSOHPHQWDGR QD LQVWLWXLomR EHP FRPR
RVSURFHVVRVHPHGLGDVGHVWLQDGDVDDVVHJXUDUTXHRVOLPLWHV
GHULVFRGH¿QLGRVVmRFXPSULGRVpDGHTXDGRSDUDRFRUUHFWR
GHVHQYROYLPHQWR GD HVWUDWpJLD GR QHJyFLR WHQGR HP FRQWD R
SHU¿OHDGLPHQVmRGDLQVWLWXLomR
1

'H¿QLomR
eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVHRXQRFDSLWDOGHYLGRjLQFDSDFLGDGHGHXPDFRQWUDSDUWHFXPSULURVVHXV
FRPSURPLVVRV¿QDQFHLURVSHUDQWHDLQVWLWXLomR )RQWH$YLVR*%0GHGH'H]HPEUR 

Risco de taxa de
juro

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHYLGRDPRYLPHQWRVDGYHUVRVQDVWD[DVGHMXURSRUYLDGHGHV
IDVDPHQWRVGHPDWXULGDGHVRXGHSUD]RVGHUH¿[DomRGDVWD[DVGHMXURGDDXVrQFLDGHFRUUHODomRSHUIHLWDHQWUHDVWD[DVGDVRSHUDo}HVDFWLYDVH
SDVVLYDVQRVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVRXGDH[LVWrQFLDGHRSo}HVHPEXWLGDVHPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGREDODQoRRXHOHPHQWRVH[WUDSDWULPRQLDLV
)RQWH$YLVR*%0 

Risco de taxa de
câmbio

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHYLGRDPRYLPHQWRVDGYHUVRVQDVWD[DVGHFkPELR )RQWH$YLVR
*%0 

Risco de liquidez

eDSRVVLELOLGDGHGHXPDLQVWLWXLomRHQIUHQWDUGL¿FXOGDGHVHPFXPSULUDVVXDVREULJDo}HV VREUHWXGRDVGHFXUWRSUD]R jPHGLGDTXHYHQFHPRXHP
DVVHJXUDURUH¿QDQFLDPHQWRGRVDFWLYRVGHWLGRVQRVHXEDODQoRVHPLQFRUUHUHPFXVWRVRXSHUGDVVLJQL¿FDWLYDV(funding liquidity risk) ()RQWH$YLVR
1*%0)

Risco operacional

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHFRUUHQWHVGHHUURVRXIDOKDVXVRLQGHYLGRGRVIXQGRVDGLDQWDGRV
SHORVUH¿QDQFLDGRUHVGHIUDXGHVLQWHUQDVHH[WHUQDVGDDFWLYLGDGHVHUDIHFWDGDGHYLGRjXWLOL]DomRGHUHFXUVRVHPUHJLPHGH³outsourcing´GDH[LVWrQFLD
GHUHFXUVRVKXPDQRVLQVX¿FLHQWHVRXLQDGHTXDGRVRXGDLQRSHUDFLRQDOLGDGHGDVLQIUDHVWUXWXUDV $YLVR1*%0GHGH'H]HPEUR 

Risco estratégico

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHFRUUHQWHVGHGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVLQDGHTXDGDVGHGH¿FLHQWH
LPSOHPHQWDomR GDV GHFLV}HV RX GH LQFDSDFLGDGH GH UHVSRVWD D DOWHUDo}HV GR PHLR HQYROYHQWH LQWHUQR H H[WHUQR  GD LQVWLWXLomR )RQWH$YLVR
*%0GHGH6HWHPEUR

Risco reputacional

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHFRUUHQWHGHXPDSHUFHSomRQHJDWLYDGDLPDJHPS~EOLFDGD
,QVWLWXLomRIXQGDPHQWDGDRXQmRSRUSDUWHGHstakeholders

Risco de compliance

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVRXGHVFRQIRUPLGDGHVUHODWLYDPHQWHjVOHLV
UHJXODPHQWRVLQWHUQRVHVWDEHOHFLGRVWDQWRSHOD,QVWLWXLomRFRPRSHODVHQWLGDGHV¿VFDLVHGHVXSHUYLVmRFRQWUDWRVTXHUFRPRVFOLHQWHVTXHUFRPRV
SDUFHLURV¿QDQFLDGRUHVFyGLJRVGHFRQGXWDSUiWLFDVLQVWLWXtGDVRXSULQFtSLRVpWLFRVEHPFRPRLQWHUSUHWDomRLQFRUUHFWDGDVOHLVHPYLJRURXUHJXODPHQWRV

Risco de tecnologias de informação

eDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHFRUUHQWHGRXVRRXGHSHQGrQFLDGHhardwaresoftwareGLVSRVLWL
YRVHOHFWUyQLFRVUHGHVHVLVWHPDVGHWHOHFRPXQLFDo}HV(VWHVULVFRVSRGHPWDPEpPHVWDUDVVRFLDGRVDIDOKDVGHVLVWHPDVHUURVGHSURFHVVDPHQWR
GHIHLWRVGHsoftwareHUURVGHRSHUDomRIDOKDVGHhardwareGH¿FLrQFLDGHFDSDFLGDGHYXOQHUDELOLGDGHGHUHGHIUDTXH]DVGHFRQWUROREUHFKDVQRV
HVTXHPDVGHVHJXUDQoDVDERWDJHPLQWHUQDHVSLRQDJHPDWDTXHVPDOLFLRVRVLQFLGHQWHV

3GD&RPLVVmR([HFXWLYD  3GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2 SUHVHQWH GRFXPHQWR p UHIHUHQWH DR 5HODWyULR ³'LVFLSOLQD GH
0HUFDGR´GD*DSL±6RFLHGDGHGH,QYHVWLPHQWRV6$FRQVWLWXtGD
H UHJXODGD SHOD OHL PRoDPELFDQD HP  SDUD SURPRYHU R
HPSUHVDULDGRQDFLRQDOHFRQWULEXLUSDUDDLQFOXVmRHFRQyPLFD
VRFLDOH¿QDQFHLUDFRPR6RFLHGDGH)LQDQFHLUDHHQTXDGUDGDQD
FDWHJRULDGH6RFLHGDGHGH,QYHVWLPHQWRVVHJXQGRD/HL
/HLGDV,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWRH6RFLHGDGHV)LQDQFHLUDV FRP
6HGHQD$Y6DPRUD0DFKHO1FRQWULEXLQWH¿VFDOQ~PHUR
PDWULFXODGDQD&RQVHUYDWyULDGDV(QWLGDGHV/HJDLV
VRERQ~PHUR&LGDGHGH0DSXWR

5. Órgãos de Estrutura Intervenientes
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHD&RPLVVmR([HFXWLYDHQTXDQWR
yUJmRVGHJRYHUQDomRGDLQVWLWXLomRSDUWLOKDPXPDFRPSUHHQVmR
GRVULVFRVGDDFWLYLGDGHHGRJUDXGHWROHUkQFLDDRULVFRTXHD
*DSLGHYHDVVXPLUEHPFRPRDQHFHVVLGDGHGHHVWDEHOHFHU
PHFDQLVPRV GH FRQWUROR FRP YLVWD j VXD HIHFWLYD JHVWmR
DWHQWD j QDWXUH]D WUDQVYHUVDO GR LQYHVWLPHQWR$ HVWUXWXUD GH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDpDSUHVHQWDGDDEDL[R$*DSLGLDQWHGD
FRPSOH[LGDGHHYDULHGDGHGHSURGXWRVHSURJUDPDVRIHUHFLGRV
DRVVHXVEHQH¿FLiULRVHVWiH[SRVWDDGLYHUVRVWLSRVGHULVFRV
VHMDP HOHV GHFRUUHQWHV GH IDFWRUHV LQWHUQRV RX H[WHUQRV
3RUWDQWRpLPSUHVFLQGtYHODLGHQWL¿FDomRPHQVXUDomRFRQWUROR
HDFRPSDQKDPHQWRFRQVWDQWHGHWRGRVRVULVFRVGHIRUPDDGDU
VHJXUDQoDHFRQIRUWRDWRGDVDVSDUWHVLQWHUHVVDGDV'HQWUHRV
SULQFLSDLV WLSRV GH ULVFRV LQHUHQWHV j DFWLYLGDGH GD LQVWLWXLomR
GHVWDFDPVH

Risco de crédito

$GROIR$GULDQR0XKRORYH5DIDHO8DHQH

3. Âmbito de Aplicação

GHWHUPLQDURVHXLPSDFWRQRVUHVXOWDGRVRXQRFDSLWDO
SROtWLFDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRV

% &RPSURPHWHVHDGLYXOJDUWHPSHVWLYDPHQWHTXDLVTXHU

DOWHUDo}HV VLJQL¿FDWLYDV TXH RFRUUDP QR GHFRUUHU GR
SULPHLURVHPHVWUHGH

% Mensuração: 0HGLU RV ULVFRV GH IRUPD WHPSHVWLYD H
% Controlo:'H¿QLUOLPLWHVGHH[SRVLomRDRULVFRDWUDYpVGH

2V YDORUHV DSUHVHQWDGRV HVWmR HP PLOKDUHV GH PHWLFDLV H
UHÀHFWHPDSRVLomRGD*DSLHPGH'H]HPEURGH
2DQRGHIRLFDUDFWHUL]DGRSRUHYHQWRVDGYHUVRVjHFRQRPLD
QDFLRQDOHPXQGLDOGHYLGRDHYROXomRGDSDQGHPLD&29,'
QDVGLYHUVDVYDULDQWHVLQFUHPHQWDQGRDVLQFHUWH]DVQRPHUFDGR
DVVRFLDQGRVHSDUDRFDVRGH0RoDPELTXHRWHUURULVPRQRQRUWH
GRSDtVLQÀXHQFLDQGRQHJDWLYDPHQWHDVDFWLYLGDGHVGD*DSL

$JHVWmRGHULVFRGD*DSLFRPSRUWDTXDWUR  SURFHVVRVFKDYH
QRPHDGDPHQWH
% Identificação ,GHQWLILFDomR GH ULVFRV H[LVWHQWHV RX
SRWHQFLDLVWDQWRQDVLQLFLDWLYDVGHQHJyFLRMiH[LVWHQWHVFRPR
QDVQRYDVLQLFLDWLYDV

Estrutura de Capital
a. Divulgações Qualitativas

UHSUHVHQWDGRSRUDFo}HVFRPYDORUQRPLQDOGH
PHWLFDLVSRUDFomR

2VREMHFWLYRVGD*DSLUHODWLYDPHQWHjJHVWmRGRFDSLWDO TXHp
XPFRQFHLWRPDLVDPSORGRTXHRVIXQGRVSUySULRVHYLGHQFLDGRV
QREDODQoR VmR
% &XPSULURVUHTXLVLWRVGHFDSLWDOH[LJLGRVSHOR%G0
% 6DOYDJXDUGDU D FDSDFLGDGH GD *DSL HP WHUPRV GH
FRQWLQXLGDGH GDV VXDV RSHUDo}HV GH IRUPD TXH SRVVD
FRQWLQXDU D JHUDU UHVXOWDGRV SDUD RV DFFLRQLVWDV H
EHQHItFLRVDRVUHVWDQWHVLQWHUHVVDGRVH
% 0DQWHUXPDIRUWHHVWUXWXUDGHFDSLWDOTXHSRVVDVHUYLUGH
VXSRUWHDRGHVHQYROYLPHQWRGDVVXDVDFWLYLGDGHV
$Wp  GH 'H]HPEUR GH  R FDSLWDO VRFLDO GD *DSL
LQWHJUDOPHQWHVXEVFULWRHUHDOL]DGRpGHPLOK}HVGHPHWLFDLV

Milhares de MT
(VWUXWXUDGHFDSLWDO
$FFLRQLVWDV

'HF

'HF

)'&)XQGR'HVHQYROYLPHQWRGD&RPXQLGD
de





&UX]9HUPHOKDGH0RoDPELTXH





0LQLVWpULRGDV)LQDQoDV± ,*(3(





*DSL*HVW6$5/





*77V*HVWRUHV7pFQLFRVH7UDEDOKDGRUHV





&7$±&RQIHGHUDomRGDV$(FRQyPLFDV
Total





200,000

195,642
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$ DGHTXDomR GR UiFLR GH VROYDELOLGDGH H D PDQXWHQomR SDUD
HIHLWRV UHJXODPHQWDUHV VmR PRQLWRUDGRV UHJXODUPHQWH SHOD
DGPLQLVWUDomR XWLOL]DQGR WpFQLFDV EDVHDGDV QDV LQVWUXo}HV
UHFHELGDVGR%G0SDUDHIHLWRVGHVXSHUYLVmR$VQRUPDVGR%G0
HVWLSXODPTXHFDGDLQVWLWXLomRGHFUpGLWR

GHGXomR GRV H[FHVVRV jV SDUWLFLSDo}HV H SHORV UHVXOWDGRV
SRVLWLYRVDOFDQoDGRV

% 0DQWHQKD XP YDORU PtQLPR GH FDSLWDO SDUD HIHLWRV
UHJXODPHQWDUHV SDUD EDQFRV FRPHUFLDLV  PDV SDUD R
FDVRGD*DSLSRUVHUXPDVRFLHGDGHGHLQYHVWLPHQWRTXH
QmRFDSWDSRXSDQoDVGRS~EOLFRQmRHVWiHVWLSXODGRR
YDORUPtQLPRUHTXHULGRH

2REMHFWLYRJOREDOGHJHVWmRGRFDSLWDOpPDQWHURVUiFLRVGH
FDSLWDO HP QtYHLV DFHLWiYHLV (VWH REMHFWLYR GHYH JDUDQWLU D
FRQ¿DQoD QD VROYrQFLD H TXDOLGDGH GR FDSLWDO GD LQVWLWXLomR
GXUDQWHRVSHUtRGRVGHFDOPDHGHVWUHVVGDHFRQRPLDHGRV
PHUFDGRV¿QDQFHLURV

% 0DQWHQKDXPUiFLRGRFDSLWDOUHJXODPHQWDUSDUDRDFWLYR
SRQGHUDGR SRU ULVFR R UiFLR GH VROYDELOLGDGH  LJXDO RX
VXSHULRUD

3DUDRDOFDQFHGHVWHREMHFWLYRD*DSLSURFXUD

(PGH'H]HPEURGHHVWHUiFLRIRLGHHVWDQGR
DFLPDGRLQGLFDGRUHVWDEHOHFLGRSHORVXSHUYLVRU
2FDSLWDOSDUDHIHLWRVUHJXODPHQWDUHVpJHULGRSHOD&RPLVVmR
([HFXWLYDHGLYLGHVHHPGXDVFDWHJRULDV
% )XQGRVSUySULRVGHEDVH&DSLWDOVRFLDOMXURVPLQRULWiULRV
UHVXOWDQWHV GD FRQVROLGDomR GRV MXURV QR FDSLWDO VRFLDO
SHUPDQHQWH OXFURV UHWLGRV H UHVHUYDV FULDGDV SRU
DSURSULDomRGRVOXFURVDFXPXODGRV2VDOGRGDPDLVYDOLD
pGHGX]LGRGHDFRUGRFRPRVIXQGRVSUySULRVGHEDVHH
% )XQGRVSUySULRVFRPSOHPHQWDUHVTXDOL¿FDomRGRFDSLWDO
GH FUpGLWR VXERUGLQDGR SURYLV}HV SDUD LPSDULGDGH
FROHFWLYDHJDQKRVQmRUHDOL]DGRVUHVXOWDQWHVGRMXVWRYDORU
GRVLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOPDQWLGRVFRPRGLVSRQtYHLV
SDUDYHQGD
2 FDSLWDO UHJXODPHQWDU GD *DSL p DSXUDGR GH DFRUGR FRP
DV QRUPDV UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV QRPHDGDPHQWH FRP R
GLVSRVWRQRV$YLVRVQV*%0H*%0GR%G0
2VIXQGRVSUySULRVWRWDLVUHVXOWDPGDVRPDGRVIXQGRVSUySULRV
GH%DVH 7,(5, FRPRVIXQGRVSUySULRVFRPSOHPHQWDUHV 7,(5
,, 
b. Divulgações Quantitativas

Savana 20-05-2022

6. Adequação de capital
a. Divulgações Qualitativas

% (VWDEHOHFHUHVWUXWXUDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVSDUDD

JHVWmRH¿FD]GDSURFXUDHIRUQHFLPHQWRGRFDSLWDO
% &ULDUHJHULUXPDFDUWHLUDGHQHJyFLRVHVHXVULVFRV
% 0DQWHURFDSLWDOVX¿FLHQWHSDUDVDWLVID]HU L RVUHTXLVLWRV

UHJXODPHQWDUHV GH FDSLWDO LL  RV UHTXLVLWRV GH FDSLWDO
LQWHUQR
% 2SHUDUHPQtYHLVGHFDSLWDODFLPDGRVUHTXLVLWRVPtQLPRV

D¿PGHH[SOLFDUHVXSRUWDURLPSDFWRGHXPHYHQWRGH
HVIRUoRJUDYH
% &XPSULUFRPRVUHTXLVLWRVGHFDSLWDOH[LJLGRVSHOR%G0
% 6DOYDJXDUGDU D FDSDFLGDGH GD *DSL HP WHUPRV GH

FRQWLQXLGDGH GDV VXDV RSHUDo}HV SDUD EHQHILFLDU RV
stakeholders
b. Divulgações Quantitativas
'H VHJXLGD DSUHVHQWDPVH RV UHTXLVLWRV GH FDSLWDO SDUD R
ULVFRGH&UpGLWRSRUFODVVHVGHULVFRULVFRGHPHUFDGRHULVFR
RSHUDFLRQDOSHORPpWRGRGRLQGLFDGRUEiVLFRQRVWHUPRVGRAviso
11/GBM/2013 GHGH'H]HPEUR

$SUHVHQWDPVHQRTXDGURVHJXLQWHRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHV
DRV )XQGRV 3UySULRV SDUD RV SHUtRGRV ¿QGRV HP  H


$*DSLWHYHXPUiFLRGHVROYDELOLGDGHGHDFLPDGRV
¿[DGRV SHOR %G0 SDUD VRFLHGDGHV ¿QDQFHLUDV GHPRQVWUDQGR
FDSDFLGDGH GH DEVRUomR GRV SRWHQFLDLV ULVFRV D QtYHO
UHJXODPHQWDU
7. Risco de Crédito – Divulgações Gerais
a. Divulgações Qualitativas
3ULQFLSDLV&RQFHLWRVH'H¿QLo}HV

1.1.

e UHOHYDQWH D GH¿QLomR GRV VHJXLQWHV FRQFHLWRV SDUD HIHLWRV
FRQWDELOtVWLFRV H GH DSUHVHQWDomR GD LQIRUPDomR QRV TXDGURV
GHVWHFDStWXOR
t

Crédito Vencido: VmRWRGDVDVSUHVWDo}HVYHQFLGDVH
YLQFHQGDVGHFDSLWDOLQFOXLQGRRVMXURVYHQFLGRVGHXP
FUpGLWRFRP XP RXPDLVGLDVGHDWUDVRDSyVRVHX
YHQFLPHQWR

t

Crédito em Incumprimento: VmR WRGRV RV FUpGLWRV
YHQFLGRV D PDLV GH  GLDV VHJXQGR R $YLVR 
*%0

t

Imparidade de Crédito: 'H DFRUGR FRP D ,)56  D
LPSDULGDGHGHXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURGHYHVHUPHGLGD
SHORPRQWDQWHDVVRFLDGRj3HUGDGH&UpGLWR(VSHUDGD
(ECL)FRQVLGHUDQGRXPSHUtRGRGHPHVHVRXlifetime
FRQVRDQWHVHYHUL¿TXHXPDGHWHULRUDomRVLJQL¿FDWLYDGD
RSHUDomRGHFUpGLWR7RGRVRVFUpGLWRVFRPH[FHSomR
GDVRSHUDo}HVLQWUDJUXSRRXFRPJDUDQWLDGH3HQKRU
GH'HSyVLWRVmRREMHFWRGHLPSDULGDGHVHWLYHUHPVLGR
REMHFWR GH DXPHQWRV VLJQL¿FDWLYRV GR ULVFR GH FUpGLWR
DSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRDFWLYR

1.2.
Metodologia de Apuramento de Imparidade e Provisões
Regulamentares Mínimas
$ LQVWLWXLomR DYDOLD j GDWD GH FDGD EDODQoR DV SHUGDV
HVSHUDGDV GH XP LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR RX XP JUXSR GH
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHDFRUGRFRPDQRUPD,)56GHVGH
RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
'HSHQGHQGRGRQtYHOGHGHWHULRUDomRGDTXDOLGDGHGHFUpGLWR
GHVGH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO FDUDFWHUL]DVH D FDUWHLUD GH
FUpGLWRHYDORUHVDUHFHEHUHPWUrVHVWDGRVGHULVFRRXHVWiJLRV
SDUDDFODVVL¿FDomRGHLPSDULGDGHQRPHDGDPHQWH
t

Estágio 3: $FWLYRV ¿QDQFHLURV FRP HYLGrQFLD REMHFWLYD
GHSHUGD

t

Estágio 2: $FWLYRV ILQDQFHLURV TXH DSUHVHQWDP XP
DXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHULVFRGHFUpGLWR GHWHULRUDomRGD
VXDTXDOLGDGH 

t

Estágio 1: $V H[SRVLo}HV TXH QmR VH HQTXDGUDP QR
(VWiJLRHQR(VWiJLR

'HDFRUGRFRPD1RUPD,)56GHYHUmRVHUFRQWDELOL]DGDVSHUGDV
DPHVHVSDUDDVRSHUDo}HVGHFUpGLWRFODVVL¿FDGDVHP(VWiJLR
1(PFRQWUDSRQWRDLPSDULGDGHGDVRSHUDo}HVFODVVL¿FDGDVHP
(VWiJLR 2 e 3 GHYHUiVHUDSXUDGDSDUDDWRWDOLGDGHGRFLFORGH
YLGDUHPDQHVFHQWHGDVRSHUDo}HV lifetime 
3DUDHIHLWRVGD$GHTXDomRGH&DSLWDLVD*DSLDSUHVHQWRXHP
'H]HPEURGHXPH[FHGHQWHGH)XQGRV3UySULRVGH0=1
 PLOKDUHV WHQGR LQFUHPHQWDGR R H[FHVVR GH )XQGRV
3UySULRVIDFHDRVUHTXLVLWRVGH&DSLWDO5HJXODPHQWDUHP0=1
PLOKDUHVFRPSDUDWLYDPHQWHDRDQR

2 DXPHQWR GRV )XQGRV 3UySULRV FRPSDUDWLYDPHQWH D  GH
'H]HPEUR GH  p PDLRULWDULDPHQWH MXVWL¿FDGD SHOD QmR

2UiFLRGHVROYDELOLGDGHHRVLQGLFDGRUHVCore Tier 1 e Tier 1
FDOFXODGRV GH DFRUGR FRP R$YLVR 1 *%0 GH  GH
$EULOHD&LUFXODU16&2GHGH'H]HPEURVmRRV
VHJXLQWHV

1.2.1. Modelo de Imparidade da Gapi
2 FiOFXOR GD LPSDULGDGH GHYH VHU UHDOL]DGR GH GXDV IRUPDV
GLVWLQWDV HP IXQomR GR ULVFR H FRPSOH[LGDGH GRV FOLHQWHV GD
GLPHQVmRGDUHVSHFWLYDH[SRVLomRHDOWHUDomRQRULVFRGHFUpGLWR
GRFOLHQWHGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOVHQGRHODV
Análise Individual:
3DUDLGHQWL¿FDomRGDVH[SRVLo}HVLQGLYLGXDOPHQWHVLJQL¿FDWLYDV
VmR¿[DGRVOLPLDUHVTXHWHQKDPHPFRQVLGHUDomRDIRUPDFRPR
D *DSL JHUH D H[SRVLomR FUHGLWtFLD 3DUD R HIHLWR GHYHP VHU
2
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FRQVLGHUDGRVHQWUHRXWURVIDFWRUHVRLPSDFWRGDH[SRVLomRQRV
UHVXOWDGRVDGLVSHUVmRHYDORUPpGLRGDH[SRVLomREHPFRPR
DHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVFKDYHGDTXDOLGDGHGRVDFWLYRV
$DYDOLDomRLQGLYLGXDOGRVFOLHQWHVFRPH[SRVLomRVLJQL¿FDWLYD
FXMDUHYLVmRpIHLWDPHQVDOPHQWHSUHVVXS}HDDSOLFDomRGDV
VHJXLQWHVDERUGDJHQV
t

Going Concern ÀX[RGHFDL[DGRQHJyFLR

$ UHFXSHUDELOLGDGH GD GtYLGD GHSHQGH GD FDSDFLGDGH GH
UHHPEROVRGRPXWXiULRFRQVLGHUDQGRRVÀX[RVGHFDL[DJHUDGRV
SHORVHXQHJyFLRRXSURYHQLHQWHVGHRXWUDVHQWLGDGHVGRJUXSR
GHFOLHQWHVOLJDGRVHQWUHVLHPTXHRPXWXiULRHVWiLQVHULGR
GHVGHTXHIRUPDOPHQWHGRFXPHQWDGRRFRPSURPLVVRGHVWDV
HQWLGDGHVDVVXPLUHPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRPXWXiULR
t

Gone Concern GDomRH[HFXomRGHFRODWHUDLV

&DVR R GHYHGRU QmR JHUH ÀX[RV GH FDL[D VX¿FLHQWHV SDUD
DVVHJXUDURFXPSULPHQWRGRVHUYLoRGDGtYLGDDUHFXSHUDELOLGDGH
GDPHVPDGHSHQGHGRVÀX[RVGHFDL[DTXHSRGHPUHVXOWDUGD
GDomRRXH[HFXomRGRFRODWHUDODVVRFLDGR
Análise Colectiva:
2VÀX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPJUXSRGHH[SRVLo}HVREMHFWR
GHDQiOLVHFROHFWLYDVmRGHWHUPLQDGRVFRPEDVHQRVÀX[RVGH
FDL[DFRQWUDWXDLVHVWLPDGRVGHVVDVH[SRVLo}HVQDH[SHULrQFLD
GHSHUGDVKLVWyULFDVSDUDDFWLYRVFRPFDUDFWHUtVWLFDVGHULVFR
GHFUpGLWRVHPHOKDQWHVjVGRJUXSREHPFRPRQDVSUHYLV}HV

1990 - 2020

GHFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQV

GHFRQGLo}HVHFRQyPLFDVIXWXUDV
1.2.2. Provisões Regulamentares Mínimas
$ FRQVWLWXLomR GDV 3URYLV}HV 5HJXODPHQWDUHV 0tQLPDV SDUD
D FREHUWXUD GR ULVFR GH FUpGLWR SUHYLVWDV QDV DOtQHDV D  D
G GR$UWLJRGR$YLVR1*%0pIHLWDQRVWHUPRV
LQGLFDGRV QR UHIHULGR $YLVR GR %G0 H DSHQDV SDUD HIHLWRV
GH UHODWR SUXGHQFLDO GHVLJQDGDPHQWH D GHWHUPLQDomR GRV
)XQGRV3UySULRVH5iFLRVH/LPLWHV3UXGHQFLDLV2H[FHVVRGH
3URYLV}HV 5HJXODPHQWDUHV LQFOXLQGR RV UHIRUoRV HIHFWXDGRV
SRU UHFRPHQGDomR GR %G0 UHODWLYDPHQWH j ,PSDULGDGH QRV
WHUPRVGR$UWLJRGR$YLVR1*%0pGHGX]LGRGR
YDORUGRV)XQGRV3UySULRVSDUDHIHLWRVGHFiOFXORGRV5iFLRV
H/LPLWHV3UXGHQFLDLV

–

&iOFXOR GR ËQGLFH GH &RQFHQWUDomR 6HFWRULDO ,&6  GH
DFRUGRFRPRGLVSRVWRQD&LUFXODU16&2GR
%G0
b) $QiOLVH GH FRQFHQWUDomR SRU FRQWUDSDUWH RX JUXSR GH

FRQWUDSDUWHV
–

$QiOLVH GH JUDQGHV ULVFRV QRV WHUPRV GR$YLVR 1 
*%0 GR%G0

&iOFXOR GR ËQGLFH GH &RQFHQWUDomR ,QGLYLGXDO ,&, 
VHJXQGRD&LUFXODU16&2 GR%G0FiOFXORGD
FRQFHQWUDomRSRUFRQWUDSDUWHDJUXSDQGRDVFRQWUDSDUWHV
OLJDGDVHQWUHVL
b. Divulgações Quantitativas
1HVWD VHFomR SDVVDPRV D DSUHVHQWDU L  D GLVWULEXLomR
JHRJUi¿FDGDVH[SRVLo}HVEUXWDVGHVGREUDGDSRUFRQWUDSDUWHV
LL  D GLVWULEXLomR GDV H[SRVLo}HV EUXWDV SRU VHFWRUHV LLL  R
tQGLFHGHFRQFHQWUDomRVHFWRULDO LY RtQGLFHGHFRQFHQWUDomR
LQGLYLGXDOH Y RGHVGREUDPHQWRGDFDUWHLUDGHFUpGLWRFRPEDVH
QDVPDWXULGDGHVFRQWUDWXDLVUHVLGXDLV
–

1.3.
Risco de Concentração
(QWHQGHVHSRUULVFRGHFRQFHQWUDomRGHFUpGLWR³XPDH[SRVLomR
RXJUXSRGHH[SRVLo}HVHPULVFRFRPSRWHQFLDOSDUDSURGX]LU
SHUGDV GH WDO PRGR HOHYDGDV TXH FRORTXHP HP FDXVD D
VROYDELOLGDGH GD LQVWLWXLomR GH FUpGLWR RX D FDSDFLGDGH SDUD
PDQWHUDVVXDVSULQFLSDLVRSHUDo}HV2ULVFRGHFRQFHQWUDomR
GH FUpGLWR GHFRUUH GD H[LVWrQFLD GH IDFWRUHV GH ULVFR FRPXQV
RX FRUUHODFLRQDGRV HQWUH GLIHUHQWHV FRQWUDSDUWHV GH WDO PRGR
TXHDGHWHULRUDomRGDTXHOHVIDFWRUHVLPSOLFDXPHIHLWRDGYHUVR
VLPXOWkQHR QD TXDOLGDGH GH FUpGLWR GH FDGD XPD GDTXHODV
FRQWUDSDUWHV´ &LUFXODU16&2GR%G0 

(P  GH 'H]HPEUR GH  R YDORU GD ([SRVLomR %UXWD DR
5LVFRGH&UpGLWR±LOtTXLGDGHFRUUHFo}HVGHYDORUHSURYLV}HV
HQmRFRQVLGHUDQGRIDFWRUHVGHPLWLJDomRGHULVFR±HUDGH0=1
PLOKDUHV UHGXomRGHIDFHDGH'H]HPEURGH
 

eDFRPSDQKDGRDRQtYHOGDVVHJXLQWHVYHUWHQWHV
a) $QiOLVH GD FRQFHQWUDomR GH FRQWUDSDUWHV RX JUXSR GH

$GLVWULEXLomRJHRJUi¿FDGDVH[SRVLo}HVEUXWDVDRULVFRGHFUpGLWR
HP'H]HPEURGHHDSUHVHQWDVHFRPRVHJXH

FRQWUDSDUWHVFXMDSUREDELOLGDGHGHLQFXPSULPHQWRUHVXOWD

Milhares de MT
'LVWULEXLomRJHRJUi¿FDGDVH[SRVLo}HV
'HF
6XO
7RWDO

&HQWUR

'HF
1RUWH

7RWDO

6XO

&HQWUR

1RUWH

7RWDO

















638,945

135,154

93,382

867,481









&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D

















$GPLQLVWUDo}HV&HQWUDLVH%DQFR&HQWUDLV

















2SHUDo}HVQR%DODQoR

%DQFRV0XOWLODWHUDLVGH'HVHQYROYLPHQWR

















$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV

















(QWLGDGHVGR6HFWRU3~EOLFR

















(PSUHVDV3~EOLFDV





















,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR













(PSUHVDV













&DUWHLUDGH5HWDOKR5HJXODPHQWDU

















([SRVLo}HV*DUDQWLGDVSRU%HQV,PyYHLV

















&UpGLWRV9HQFLGRV

















Outros











4,702

2,177

-

6,879















6,879

























2SHUDo}HV([WUDSDWULPRQLDLV
*DUDQWLDV$YDOHV$FHLWHVH(QGRVVRV
&UpGLWRV'RFXPHQWiULRV





1RPHVPRSHUtRGRDGLVWULEXLomRGDVH[SRVLo}HVEUXWDVSRUVHFWRUHVGHDFWLYLGDGHDSUHVHQWDVHFRPRVHJXH
Milhares de MT
'LVWULEXLomRGDH[SRVLomRSRUVHFWRUHV
'HF
6XO
Total

&HQWUR

'HF
1RUWH

7RWDO

6XO

&HQWUR

1RUWH

7RWDO

176,490

135,154

93,382

405,026

179,262

111,482

88,405

379,150

$JULFXOWXUD

















&RPpUFLR

















&RQVWUXomRH2EUDV3~EOLFDV

















(OHFWULFLGDGH*iVHÈJXD

















,QG~VWULDGR7XULVPR

















,QG~VWULD7UDQVIRUPDGRUD

















,QVWLWXLomR)LQDQFHLUD1mR0RQHWiULD

















2XWUR6HFWRU

















3HFXiULD

















3HVFD

















































6LOYLFXOWXUDH([SORUDomR)ORUHVWDO
7UDQVSRUWHH&RPXQLFDo}HV

2VTXDGURVDVHJXLUDSUHVHQWDPDGLVWULEXLomRGDVH[SRVLo}HVDRULVFRGDFDUWHLUDGHFUpGLWRGHDFRUGRFRPRVVHXVSUD]RVUHVLGXDLVHPGH'H]HPEURGHHGH'H]HPEURGH
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$VHJXLUpDSUHVHQWDGRRtQGLFHGHFRQFHQWUDomRVHFWRULDOGDV
H[SRVLo}HVDRULVFRGHFUpGLWRjGDWDGHGH'H]HPEURGH
'HDFRUGRFRPRTXDGURDEDL[RH[LVWHXPDPDLRUFRQFHQWUDomR
QRVHFWRUGH$JULFXOWXUDH&RPpUFLRMXVWL¿FDGRSHODHVWUDWpJLDGD
*DSLQRIRPHQWRGDDFWLYLGDGHDJUtFRODHRFRPpUFLRUXUDOiUHDV
LPSRUWDQWHVSDUDDVHJXUDQoDDOLPHQWDU

9. Risco Cambial
a. Divulgações Qualitativas
$HQWLGDGHHQFRQWUDVHH[SRVWDDRVHIHLWRVGDVÀXWXDo}HVQDV
SULQFLSDLVWD[DVGHFkPELRDRQtYHOGDVXDSRVLomR¿QDQFHLUDH
GRVÀX[RVGHFDL[D
$$GPLQLVWUDomRGD*DSLWRPDHPFRQVLGHUDomRDH[SRVLomRD
SRVVtYHLVÀXWXDo}HVFDPELDLVQDVVXDVSRVLo}HV¿QDQFHLUDVH
ÀX[RVGHFDL[DHHVWHSURFHVVRLQFOXL
 $SDUWLFLSDomRHPHYHQWRVGHVHQYROYLGRVSRURUJDQL]Do}HV

HFRQyPLFDV ORFDLV FRP YLVWD D DVVHJXUDU XPD FRQVWDQWH
DFWXDOL]DomRGDVYDULiYHLVTXHDIHFWDPRULVFRGHWD[DGHMXUR
¬PHVPDGDWDpDSUHVHQWDGRRtQGLFHGHFRQFHQWUDomRLQGLYLGXDO

 $ FRQWUDWDomR GH UHFXUVRV HP PRHGD ORFDO FRDGMXYDGR

SRU HVIRUoRV HP FXUVR FRP YLVWD D FRQYHUVmR GDV DFWXDLV
UHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDPRHGDQDFLRQDOHPSDUWLFXODUGDV
TXHUHVXOWDPGRVDFRUGRVGHUHWURFHVVmR
b. Divulgações Quantitativas
&RQVLGHUDQGRDHVWUXWXUDGRVDFWLYRVHSDVVLYRVGHQRPLQDGRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUDHIDFHDXPDHYHQWXDOGHSUHFLDomRGR0HWLFDO
HPUHODomRDVSULQFLSDLVPRHGDVHVWUDQJHLUDVFRPDVTXDLVD
HQWLGDGHRSHUDRVIXQGRVSUySULRVVRIUHULDPXPDUHGXomRHP
FHUFDGHPLOKDUHVGHPHWLFDLVFRPRUHVXOWDGRGHÀXWXDo}HV
LQHVSHUDGDVGHWD[DVGHFkPELRGRPHUFDGR$EDL[RRGHWDOKH
GDH[SRVLomRFDPELDO

Milhares de MZN
5LVFR&DPELDO

0RHGD

$FWLYRVWRWDLV 

86'

3DVVLYRVWRWDLV 

3RVLomR   







=$5







(85







Total

47,656

15,368

32,288

10. Risco Operacional
a. Divulgações Qualitativas

8. Mitigação de Risco de Crédito
a. Divulgações Qualitativas

3DUDHIHLWRVGHUHSRUWHSUXGHQFLDOjGDWDGHGH'H]HPEURGH
RFiOFXORGRVUHTXLVLWRVGHIXQGRVSUySULRVSDUDFREHUWXUD
GR ULVFR RSHUDFLRQDO IRL IHLWR GH DFRUGR FRP R 0pWRGR GR
,QGLFDGRU%iVLFR %,$±Basic Indicator Approach (VWHPpWRGR
EDVHLDVHQDPpGLDGRV~OWLPRVWUrVDQRVGRLQGLFDGRUUHOHYDQWH
PXOWLSOLFDGDSRU

1RkPELWRGRSURFHVVRGHFRQFHVVmRGHFUpGLWRDLQVWLWXLomR
DSOLFDWpFQLFDVGHUHGXomRGHULVFRGHFUpGLWRGHDFRUGRFRPR
$QH[R,,,±7pFQLFDVGH0LWLJDomRGH5LVFRGH&UpGLWRGR$YLVR
*%0GR%G0

+iFDVRVHPTXHSDUDFHUWDVOLQKDVGHFUpGLWRVmRDSOLFDGRV
UHFXUVRV¿QDQFHLURVGHSDUFHLURVLQWHUHVVDGRVHPGHVHQYROYHU
RXIRPHQWDUGHWHUPLQDGRVVHFWRUHVGHDFWLYLGDGH1HVWHVFDVRV
RGRQRRXWLWXODUGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVLVHQWDRVPXWXiULRVGH
DSUHVHQWDomRGHFRODWHUDLVGHFUpGLWR$VVLPRPLWLJDGRUGRULVFR
GHFUpGLWRpRSUySULRIXQGRDSOLFDGRQR¿QDQFLDPHQWRSHUGHQGR
DXWRPDWLFDPHQWHRFDUiFWHUGHH[LJtYHOSDUDD*DSL

$QRV


1DFRQFHVVmRGHFUpGLWRVmRUHFHELGDVJDUDQWLDVGHQDWXUH]DUHDO
³UHWHQomRGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRVGHIRUPDDUHGX]LURPRQWDQWH
GDSRVLomRHPULVFRVREUHDUHIHULGDFRQWUDSDUWH´ HJDUDQWLDV
GHQDWXUH]DSHVVRDO ³FRPSURPLVVRDVVXPLGRSRUXPWHUFHLUR
GHSDJDUXPGHWHUPLQDGRPRQWDQWHHPFDVRGHLQFXPSULPHQWR
GRPXWXiULR´ 

Milhares de MZN
5LVFRRSHUDFLRQDO
,QGLFDGRU
UHOHYDQWH

1



1



1



%DVHGHFiO
FXOR



5HTXLVLWRVUHJXOD
PHQWDUHV



Participações patrimoniais
b. Divulgações Qualitativas
$V SDUWLFLSDo}HV SDWULPRQLDLV VmR UHFRQKHFLGDV LQLFLDOPHQWH
SHOR VHX FXVWR GH DTXLVLomR H DQXDOPHQWH VmR DMXVWDGDV RX
UHFRQKHFLGDVDRMXVWRYDORUXVDQGRRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO6HPSUHTXHRYDORUHVFULWXUDORXFRQWDELOtVWLFRH[FHGH
RMXVWRYDORUDGLIHUHQoDpUHJLVWDGDFRPRSHUGDVSRULPSDULGDGH

b. Divulgações Quantitativas
1RTXDGURDVHJXLUpDSUHVHQWDGDDGLVWULEXLomRGRVYDORUHVGH
FREHUWXUDSRUWLSRGHLQVWUXPHQWR

c. Divulgações Quantitativas
$V SDUWLFLSDo}HV GD *DSL HVWmR UHJLVWDGDV FRPR DFWLYRV
4

