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Frelimo reúne-se a partir de hoje com fantasmas do terceiro mandato na sala

Testando 
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Fantasmas do terceiro mandato voltam 
a assombrar CC

Frelimo

Apesar de, formalmente, 
na agenda da sessão do 
Comité Central deste 
fim-de-semana não estar 

prevista a questão da discussão 
de uma eventual candidatura de 
Filipe Nyusi a um terceiro man-
dato na Presidência da Repúbli-
ca, esta possibilidade tem domi-
nado debates em vários círculos 
de opinião na sociedade moçam-
bicana.

O tema ganhou novo impulso 

com a recente posição da Organi-

zação da Juventude Moçambicana 

(OJM) de que apoiaria uma hipo-

tética decisão de Filipe Nyusi de 

continuar por mais cinco anos na 

direcção da Frelimo, ficando com 

o controlo do partido por um má-

ximo de 15 anos.

Apesar de o prolongamento para 

lá de dez anos na liderança do par-

tido no poder não significar ne-

cessariamente um endosso a uma 

nova e terceira candidatura à Pre-

sidência da República, essa possi-

bilidade é vista como uma cartada 

de Filipe Nyusi de, pelo menos, 

manobrar o processo de eleição do 

seu sucessor, podendo continuar a 

mandar sem estar na Ponta Ver-

melha, a residência oficial do chefe 

de Estado moçambicano.

Para o sociólogo João Feijó, o 

debate em torno da sucessão na 

Frelimo não será de todo fácil, a 

avaliar pelos posicionamentos das 

várias entidades do partido no po-

der. 

Vê em Armando Guebuza e Gra-

ça Machel, um certo pendor para 

o bloqueio das alegadas pretensões 

de Filipe Nyusi de continuar no 

poder, tomando em consideração 

os comentários que as duas figuras 

têm feito, bem como certas alian-

ças que estão a firmar. 

Para o pesquisador do Observa-

tório do Meio Rural (OMR), a 

Frelimo tem uma história de con-

tradições internas, tal como sucede 

noutros movimentos políticos. 

O país vai, segundo o analista, 

assistir a um jogo de bastidores 

e criação de grupos de influência 

para o lançamento de candidatos. 

Destacou que, pelo menos a OJM 

já manifestou publicamente a sua 

aliança a Nyusi, que deverá fazer 

de tudo para permanecer ou co-

locar alguém de sua confiança no 

poder de modo a protegê-lo.   

Para Feijó, a situação de Nyusi é 

agravada pelo antecedente que 

criou, ao permitir que o clã Gue-

buza fosse ao julgamento na tenda 

da BO, juntamente com o seu gru-

po alargado, num cenário em que 

o próprio actual chefe de Estado 

foi bastante citado no processo 

principal das dívidas ocultas, mas 

em nenhum momento foi chama-

do pelo tribunal. 

Feijó lamentou o facto de o debate 

em torno da sucessão na liderança 

da Frelimo e do governo restrin-

gir-se ao critério regional e não ao 

mérito das ideias ou projectos. 

“A próxima vez é de quem? É do 

centro, norte ou sul? Não há deba-

te de ideias”, assinalou.

Considerou que esse cenário le-

vanta um sério problema de falta 

de ideologia partidária face a um 

passado em que a Frelimo era de 

orientação marxista-leninista. 

Tomando em consideração as di-

ferentes lutas internas pelo poder, 

não restam dúvidas de que se trata 

de um regime patrimonial preocu-

pado apenas com a acumulação de 

bens, principalmente, numa altura 

em que há muitos projectos de ex-

ploração de recursos naturais em 

curso no país. 

Avançou que as partes em jogo es-

tão neste momento a afiar as facas 

para tomar conta do poder e com 

isso dividir as riquezas entre seus 

grupos de interesse. 

Terceiro mandato nunca 
vingou
O politólogo Domingos do Ro-

sário recordou que o debate sobre 

um eventual terceiro mandato de 

um candidato da Frelimo à Presi-

dência da República não é novo. 

O assunto teve a sua génese du-

rante a governação de Joaquim 

Chissano, que, a coberto do artigo 

118 da Constituição da República 

de Moçambique de 1990, ensaiou 

um terceiro mandato. 

Lembrou que o nº 4 do referido 

artigo determinava que: “o man-

dato do Presidente da República é 

de cinco anos”. O nº 5 dizia que: 

“O Presidente da República só 

pode ser reeleito duas vezes con-

secutivas”.    

Segundo o docente de Ciência Po-

lítica, na interpretação jurídica isto 

equivalia a três mandatos. 

Mas, nas vésperas do fim do se-

gundo mandato, Chissano foi 

questionado se iria concorrer a um 

terceiro mandato ou não, visto que 

a Constituição lhe permitia essa 

faculdade, tendo respondido que 

se o povo lhe pedisse, iria concor-

rer. 

No entender do académico, reme-

ter esse assunto ao povo gera várias 

interpretações, sobretudo, quando 

o sujeito for a Frelimo, pois tem-se 

catalogado como povo.

“A crítica interna dentro do parti-

do fez com que o ´povo` não pe-

disse ao Presidente Chissano um 

terceiro mandato”, recordou. 

Por Argunaldo Nhampossa 

Sublinhou que a transição de po-

der entre Chissano e Guebuza foi 

um pouco problemática.   

Os fantasmas do terceiro manda-

to retomaram em 2013/14, com 

Guebuza já no fim do seu segundo 

mandato. 

Os seus aliados introduziram o 

debate da revisão da CRM para 

que fosse criado um espaço para 

acomodar o terceiro mandato, fac-

to que também não se verificou. 

“Para mim, é OJM que falou ou 

não, isso não é grande coisa, por-

que sempre que termina o segun-

do mandato, há vozes vindas de 

dentro ou de fora que levantam o 

debate acerca do terceiro manda-

to”, anotou.

Vincou que os órgãos sociais da 

Frelimo podem, se quiserem, pe-

dir a Filipe Nyusi para se manter 

quanto tempo quiser, seja 15, ou 

20 anos. 

O problema é que Nyusi, enquan-

to candidato a Presidente da Re-

pública, não pode ir ao terceiro 

mandato, porque o país dispõe de 

uma CRM, que define o limite de 

mandatos que ele deve exercer.  

Domingos do Rosário observou 

que, dentro da Frelimo, existem 

pesos e contra-pesos, que vão im-

pedir qualquer pretensão autoritá-

ria de mudar a CRM para acomo-

dar um possível terceiro mandato.

Entende que se os órgãos sociais 

da Frelimo, nomeadamente, OJM, 

Associação dos Combatentes de 

Libertação Nacional (ACLLN e 

Organização da Mulher Moçam-

bicana (OMM), entenderem que 

Nyusi deve continuar no poder, 

têm, no mínimo, de fazer um in-

terregno de cinco anos, para per-

mitir que o actual chefe de Estado 

volte a candidatar-se, pois à luz da 

lei-mãe, isso é permitido.

“A Frelimo sempre ascendeu ao 

poder graças a eleições. Pode dis-

cutir-se se foram fraudulentas ou 

não, isso é outro debate, o que 

interessa é que a Frelimo sempre 

cumpriu a CRM e os checks and 
balances internos não permitem 

que pretensões autoritárias de al-

guns grupos internos se sobrepo-

nham à CRM”, referiu. 

Não há nenhuma organização no 

mundo, prosseguiu, em que haja 

estabilidade completa em termos 

de ideias e opiniões, e a Frelimo 

não é nenhum oásis, no que diz 

respeito a ideias e opiniões.

Recordou que Armando Guebu-

za queria ficar como presidente 

do partido, enquanto Filipe Nyusi 

ocupava o cargo de Presidente da 

República. 

Sucede que o partido permitiu que 

Guebuza continuasse na liderança 

do partido durante uns dois me-

ses, mas teve de abandonar o pos-

to, porque a tradição no partido 

é que o comando da organização 

esteja nas mãos do Presidente da 

República, se este for também da 

Frelimo. 

Não faz sentido na nossa realida-

de, de acordo com o académico,  

ter um Presidente da República  e 

outro do partido, porque vai ofus-

car a imagem do Presidente da 

República. 

No entender daquele académico, 

a governação de Filipe Nyusi teve 

poucos resultados e a sociedade 

moçambicana não estará disposta 

a dar-lhe um terceiro mandato. 

Lançando um olhar continental 

aos processos de sucessão, disse 

notar um regresso de autoritaris-

mo por parte das lideranças pro-

venientes da gesta libertadora, 

que altera a Constituição para se 

manter no poder e o preço disso 

são golpes de estado.  

Para o caso de Moçambique, cha-

mou a atenção para a situação de 

Cabo Delgado, que deve ser vista 

como importante sinal para esse 

tipo de pretensões de revisão da 

CRM. 

O académico refere que o país não 

vai ignorar aqueles ataques. “Pode 

ser terrorismo, sim, mas também 

manifestação das frustrações da 

uma sociedade”.

Fraqueza de instituições
Por seu turno, José Macuane assi-

nala que a OJM não foi explícita 

quanto à sua pretensão de apoiar 

um terceiro mandato de Filipe 

Nyusi, num contexto em que o ac-

tual Presidente da República ainda 

não se pronunciou sobre essa pos-

sibilidade.

Entende que a alternância pode 

não ser crucial para o Presidente 

da República, mas para a Freli-

mo, numa altura em que o partido 

tem dentro de si menos consen-

sos.  Macuane diz que os diferen-

tes grupos podem ter algo a dizer 

neste processo. 

É seu entender que o factor que 

leva à incerteza não é a força rela-

tiva dos grupos, mas os interesses 

internos do país. Ademais, diz que 

este quadro pode revelar que não 

há uma luta para a preservação dos 

processos democráticos no país e 

a funcionalidade das instituições 

é fraca, tal como são os partidos 

políticos. 

O académico diz que não vê o 

quanto os partidos estão compro-

metidos com os processos demo-

cráticos internos. 

Com esta fraqueza, na lógica de 

Macuane, é fácil manipular os 

processos de escolhas e isto 

pode fazer pender a balança 

para um dos lados e viabili-João Feijó Domingos do Rosario Jose Macuane

 Agenda do terceiro mandato pode incendiar Comité Central  
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zar o terceiro mandato. 

Demonstrar maturidade 
O jurista e académico, Teodoro 

Waty, diz que a actual Consti-

tuição é peremptória quanto à 

imperatividade de dois manda-

tos seguidos. 

Considera que o terceiro e o 

quarto podem acontecer de-

pois de 2029, pois, nessa altura, 

o actual Presidente ainda estará 

em idade presidenciável. 

“Por vontade política esmaga-

dora, nada obsta a que a Cons-

tituição seja mexida, preven-

do a hipótese de três ou mais 

mandatos de cinco ou mais 

anos.  Os jovens da Frelimo 

manifestaram uma vontade 

inabalável de ver o Presidente 

Nyusi num terceiro mandato 

para comandar os destinos do 

partido. É absolutamente certo 

no congresso. Esta é a tradição 

da Frelimo, apesar de os esta-

tutos da Frelimo admitirem a 

coexistência do presidente do 

partido com o da República. 

Isto aconteceu por fugaz tem-

po”, disse.

Acrescentou que para haver um 

mandato - seja o primeiro, segun-

do ou terceiro-, há um pressuposto 

incontornável: vontade do candi-

dato a mandatado. Questionou se 

alguém ouviu o Presidente Nyusi 

sobre o tema. 

Avançou que sabe que haverá 

muitos que poderão convencê-lo 

para esta empreitada, “que é dura 

e espinhosa”.  

Para além de que seria pouco avi-

sado, de acordo com Waty, iniciar 

este processo dentro do parti-

do, quando tem muitas batalhas, 

igualmente importantes, pela 

frente.  

Considera que a Frelimo é um parti-

do maduro e quer demonstrar que é.

 
Não mudar regras de um 
jogo em curso
Enquanto isso, o jurista e também 

docente universitário, Laurindo 

Saraiva, diz que a questão da ex-

tensão do mandato do actual Pre-

sidente da República tem sido de-

batida há cerca de dois anos. 

No entanto, não existindo uma 

declaração oficial nesse sentido, 

qualquer comentário ou análise a 

esse propósito é meramente espe-

culativa. 

Embora, recentemente, a OJM, 

braço juvenil do partido Frelimo, 

tenha  publicamente, manifestado 

e encorajado o actual PR, a pros-

seguir nesta via. 

Segundo Saraiva, tal declaração 

não passa de uma mera manifes-

tação de interesse de uma organi-

zação subordinada ao partido no 

poder durante uma conferência. 

O jurista diz que especulando e 

juridicamente falando, um terceiro 

mandato é possível e, até, previsível. 

Bastaria, nesse caso, um referendo 

popular e a alteração da Consti-

tuição, através de um procedimen-

to de revisão constitucional, entre 

outros mecanismos legais admissí-

veis para o efeito. 

Contudo, o problema não deve ser 

visto sob o ponto de vista legal, 

mas, sim, sobre a pertinência po-

lítica desta medida e o precedente 

que tal iniciativa pode criar para a 

consolidação da democracia mo-

çambicana. 

“Antes, ocorreria perceber qual 

o fundamento desta iniciativa. 

Se, dum lado, a ênfase assenta na 

necessidade de uma extensão do 

mandato ad hoc, ou se existe um 

estudo ou mesmo uma mera in-

tenção política que chegou à con-

clusão de que dois mandatos são 

insuficientes. Esta deveria ser a 

premissa do debate”, disse. 

Acrescentou que, seja como for, 

por uma questão de coerência, 

transparência, integridade po-

lítica e até justiça relativa em 

relação ao povo moçambicano, 

qualquer  iniciativa neste sen-

tido deveria ser adoptada num 

outro ciclo governativo. 

 Argumentou que esse pro-

cedimento permitiria tempo 

suficiente para uma análise 

da pertinência de uma revi-

são constitucional que tende a 

acomodar três ou mesmo mais 

mandatos. 

“Neste andar, estaríamos numa 

situação de acesso à paridade 

de oportunidades e de respeito 

constitucional.  Contrariamen-

te, assim como tem sido apre-

sentado o debate, ficamos com 

a sensação de que se pretende 

mudar as regras do jogo políti-

co democrático, durante o jogo, 

o que pode prejudicar a trans-

parência dos processos demo-

cráticos e até gerar outro tipo 

de conflitos”, enfatizou.Teodoro Waty

Numa altura em que pai-
ra no ar o fantasma do 
“terceiro mandato” para 
Filipe Nyusi, o Comité 

Central (CC) da Frelimo, órgão 
mais importante  no intervalo 
entre congressos,  reúne-se  a 
partir desta sexta-feira na ci-
dade da Matola, com os olhos 
postos no 12º Congresso do 
partido que terá lugar em Se-
tembro próximo. O encontro 
ocorre também numa altura em 
que é crescente um ambiente 
conflituoso, hostil e turbulento 
entre as alas à volta Presidente 
Nyusi e do anterior chefe de Es-
tado, Armando Guebuza. 

Em ambientes reservados, há in-

dicação de que esta reunião do 

CC, a última antes do Congres-

so, poderá ser o cerrar de fileiras 

entre o núcleo duro do Presiden-

te Nyusi, o grupo de contestação 

à volta do Presidente Guebuza 

e um terceiro menos aguerrido 

[usa a bandeira do Presidente 

Chissano], mas que, provavel-

mente, terá que fazer valer os 

seus trunfos para negociar forte a 

sua aliança com o actual líder do 

partido governamental.

Porém, há indicação de que a 

Comité Central decisivo antes do Congresso

mandato à vista
Por Francisco Carmona

reunião do CC procurará apa-

ziguar as alas em guerra aberta, 

de modo que Nyusi chegue ao 

Congresso, onde é “candidato 

natural” à presidência do partido, 

num ambiente menos conflituo-

so e hostil.

É que, habitualmente, as reuniões 

do CC são encontros em que se 

testam as capacidades e a força 

das diferentes alas em potencial 

conflito dentro da Frelimo. Em 

reuniões anteriores, as interven-

ções de Guebuza “passaram ao 

lado” e os críticos de Nyusi reme-

teram-se a um prudente silêncio.

Terceiro mandato 

Para já, Nyusi terá conseguido 

impor/manter o seu candidato, 

Fernando Faustino, na Associa-

ção dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional (ACLLN). 

Mas a ACLLN não se posicio-

nou para um eventual terceiro 

mandato, mas apoiou, durante a 

recente conferência nacional, a 

governação do Presidente Nyu-

si. O mesmo aconteceu com a 

Organização da Mulher Mo-

çambicana (OMM), que tam-

bém realizou recentemente o seu 

congresso e reelegeu Terezinha 

Niquice, como Secretária-Geral 

do partido. 

Anchia Talapa, quando discur-

sava na abertura da reunião do 

Comité Central da OJM, pediu 

mais cinco anos para Nyusi na 

presidência da Frelimo, o que foi 

entendido/interpretado como o 

“testar das águas” para um tercei-

ro mandato para o actual presi-

dente.

Paralelamente aos alinhamen-

tos das organizações afiliadas 

na Frelimo, há um trabalho de 

sombra feito ao nível das pro-

víncias para se conseguirem que 

os primeiros secretários estejam 

“sintonizados” com Nyusi e, por 

outro lado, consigam que os 

delegados ao congresso sejam 

apoiantes no núcleo duro à volta 

do actual Presidente.    

Contudo, às portas do Congres-

so não é completamente líquido 

se a questão do terceiro mandato 

está ou não afastada, numa al-

tura em que grupos que apoiam 

o Presidente Nyusi estão muito 

confiantes com os últimos resul-

tados alcançados na sua gover-

nação. Elencam o regresso do 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI), a estratégia de pacifica-

ção em Cabo Delgado e o julga-

mento do caso das dívidas ocul-

tas na BO, que terá resultado na 

reaproximação dos doadores e 

uma evidência na seriedade da 

luta contra a corrupção.

Os apoiantes de Nyusi, há dois 

meses, davam como perdida a 

“batalha pelo terceiro mandato” 

mas, a performance do presidente 

e a percepção de que a econo-

mia está a renascer animaram de 

novo as hostes do primeiro pre-

sidente oriundo de Cabo Delga-

do. Quando confrontados com 

as reticências que a comunidade 

doadora pode levantar em rela-

ção ao atropelo da Constituição, 

as fontes do jornal realçam que 

ainda há tempo para se conse-

guir uma emenda da lei funda-

mental antes das eleições, e que, 

nos casos do Ruanda e do Ugan-

da, a comunidade internacional 

tem feito “vista grossa” à renova-

ção de mandatos.

Porém, os observadores fazem 

notar que a grande questão é sa-

ber se argumentos a favor serão 

suficientes para impor um ter-

ceiro mandato ou o Congresso 

vai ser a praia onde irá morrer a 

alegada pretensão do Presidente 

Filipe Nyusi. 

Laurindo Saraiva

O Comité Central, o mais importante órgão do partido governamental no intervalo 
entre os congressos, reúne-se com os olhos postos no 12º Congresso que terá 

lugar em Setembro próximo. 
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Contrariamente aos pro-
nunciamentos do coman-
dante Bernardino Rafael, 
da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), a guerra, em 
Cabo Delgado, pode não estar no 
fim. Nas últimas semanas, os in-
surgentes voltaram a subir de tom, 
arrasando mais aldeias e colocan-
do cada vez mais o gás de Afungi a 
uma distância de luz.

Depois de longos meses na defen-

siva, apenas decapitando populares 

nas machambas e saqueando pro-

dutos alimentares, principalmente 

no distrito de Nangade, um dos 

seus actuais redutos, os insurgentes 

ganharam força e estão, nas últimas 

semanas, a protagonizar uma série 

de ataques, principalmente no dis-

trito de Macomia.

Ao que tudo indica, é a insurgência 

a se reorganizar, em Cabo Delgado. 

A primeira maior demonstração 

de força, lembre-se, foi dada a 7 de 

Maio, um sábado, quando ataca-

ram uma posição militar no Posto 

Administrativo de Quiterajo, parte 

costeira de Macomia. 

Foi nesse ataque que o Estado Is-

lâmico (EI) reivindicou a morte de 

três soldados das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS), por decapitação, e 

ferimento de outros em número não 

especificado, além de diverso mate-

rial bélico capturado pelo inimigo.

Desde lá, eles nunca mais pararam. 

Pelo contrário, têm estado a inten-

sificar os ataques, agravando a situa-

ção de insegurança. Na sexta-feira 

da semana passada, por exemplo, os 

insurgentes movimentaram-se na 

área compreendida entre 5º Con-

gresso, Nova Zambézia e Nkoe, am-

bas aldeias do distrito de Macomia. 

Nessa incursão, terão morto pelo 

menos duas pessoas, mas o SAVA-
NA sabe que o inimigo fez várias 

outras vítimas mortais, em número 

não especificado. Para assinalar a 

sua brutalidade, nesse seu regresso 

em força, os atacantes chegaram a 

estender, em plena via pública, cor-

pos decapitados. Dois deles, com 

cabeça e corpo separados, eram de 

pai e filho. Parte das comunidades 

fugitivas permaneceu por longas 

horas nas matas.

De Nkoe, os insurgentes seguiram 

para Nguida e, depois Chicomo, 

onde, no dia seguinte, incendiaram 

residências. Mas há indicações de 

terem feito, também, vítimas mor-

tais. As aldeias atacadas estão no 

limite com o vizinho distrito de 

Meluco, numa zona de produção.

Mas os locais atacados também não 

estão muito distantes de bases mi-

litares. Tropas da SADC, concreta-

mente a África do Sul, responsável 

por Macomia, ter-se-ão desdobrado 

para Chicomo, mas terão sido obri-

gados a recuar devido a uma “forte 

resposta” dos insurgentes, que se 

acreditava estarem em “grande nú-

mero”.

No sábado, 21, os insurgentes volta-

ram a atacar o Posto Administrativo 

de Olumbi, no distrito de Palma, 

onde queimaram diversas casas. 

Em Palma, não há relato de vítimas 

mortais, mas o inimigo tem estado 

a circular pelas aldeias, onde saqueia 

produtos alimentares. O distrito de 

Palma, que hospeda os empreendi-

mentos de oil & gas, a maior aposta 

da Frelimo, nos últimos anos, está 

nas mãos das forças ruandesas.

Na segunda-feira, havia relato de 

terem atacado a aldeia Mandela, 

no distrito de Muidumbe. Parte do 

chamado planalto Makonde, Mui-

dumbe está sob responsabilidade 

das tropas do Botswana, que conse-

guiram devolver uma relativa estabi-

lidade ao distrito.

Em Nangade, onde as tropas do 

Lesotho e da Tanzânia continuam, 

aparentemente, perdidas em com-

bate, os insurgentes também terão 

decapitado populares em número 

não especificado, na aldeia Namiuni.

A nova série de ataques, em Maco-

mia e Palma, está a obrigar a popu-

lação a fugir à procura de locais se-

guros. Os civis, que tinham tentado 

regressar à casa, depois dos anúncios 

de tranquilidade, têm estado a se 

deslocar para as vilas distritais de 

Macomia e Palma. 

São os insurgentes a semearem, uma 

vez mais, a brutalidade e o pânico, 

recuperando o espaço que lhes ha-

via sido retirado desde a chegada, no 

ano passado, das tropas estrangeiras, 

particularmente do Ruanda que, em 

pouco tempo, lograram estabilizar 

os distritos de Palma e Mocímboa 

da Praia.

Tal como anunciamos, recentemen-

te, os ruandeses também se movi-

mentaram para ajudar a África do 

Sul, em Macomia, mas não têm con-

seguido evitar os ataques que volta-

ram a ser frequentes no distrito que 

era o maior entreposto comercial 

da zona central de Cabo Delgado.

Os atacantes voltam a subir de 

tom, cerca de um mês depois de a 

SADC ter anunciado a transição 

do Cenário 6 [Capacidade de Des-

dobramento Rápido] para Cenário 

5 [Força Multidimensional], com 

“um mandato robusto” para operar 

transformações e garantir a estabili-

dade nos distritos da SAMIM.

Politicamente, a transição era uma 

forma de a SADC dizer que con-

seguiu resultados no combate à in-

surgência e, por isso, estava a passar 

para uma fase de combinar pronti-

dão ofensiva com outras dimensões 

próximas de manutenção de paz. 

Com efeito, a escalada dos ataques 

dos insurgentes pode ser uma res-

posta a essa declaração de meia-vi-

tória feita pela SADC, da mesma 

forma que, em Março de 2021, eles 

atacaram Palma no mesmo dia em 

que o governo e a TotalEnergies ti-

nham anunciado o reinício das ope-

rações de gás em Afungi, também 

paralisadas por ataques anteriores.

O caminho pode ser ainda 
longo
A nova série de incursões volta a co-

locar em causa o triunfalismo oficial 

sobre a guerra, em Cabo Delgado. O 

último discurso politicamente cor-

recto veio do comandante-geral da 

PRM. Foi no dia 13 de Maio cor-

rente, quando, falando a um contin-

gente militar do Ruanda, no Posto 

Administrativo de Chai, distrito de 

Macomia, Bernardino Rafael anun-

ciou que “a guerra contra o terroris-

mo está quase a chegar ao fim”.

“Não estamos a dizer que chegámos 

ao fim, mas está quase”, declarou 

Rafael, referindo terem sido, já, exe-

cutadas 70% das operações militares 

planeadas contra os grupos armados 

que actuam em Cabo Delgado.

Mas a situação, no terreno, indica 

que, ao invés de estar a chegar ao fim, 

a guerra está a evoluir, com os insur-

gentes a se reorganizarem, tornando 

incertos os próximos tempos. Seja 

como for, não é a primeira vez que 

Rafael anuncia “boas notícias” nun-

ca concretizadas, em Cabo Delgado.

O comandante-geral da PRM é 

uma das destacadas altas patentes 

das Forças de Defesa e Seguran-

ça (FDS) que, ao longo dos cinco 

anos da guerra, nunca admitiram o 

quadro sombrio em Cabo Delgado. 

Pelo contrário, Rafael sempre disse 

haver avanços perante o inimigo, 

mesmo quando as FDS estavam 

a averbar as mais pesadas derrotas 

aos pés do inimigo, incluindo assal-

tos a vilas distritais. Aliás, um dos 

pronunciamentos mais anedóticos 

do comandante-geral da PRM foi 

quando, em finais de 2017, semanas 

depois do início dos ataques, a 5 de 

Outubro, foi a Mocímboa da Praia 

para deixar um ultimato.

Os insurgentes, disse ele na altura, 

deviam se render em sete dias, fin-

dos os quais seriam tratados como 

terroristas. Mas, ao invés de se ren-

derem, os insurgentes elevaram a 

fasquia, arrasando aldeias, toman-

do vilas distritais, arrancando far-

damento e equipamento bélico do 

Estado, e até postando, nas matas, 

com viaturas de guerra das FDS, 

como os famosos BTR, e viaturas da 

PRM, os célebres Mahindra, numa 

das maiores vulgarizações do apara-

to repressivo do Estado. Aliás, nas 

contas do comandante Bernardino, 

a vila de Mocímboa da Praia, que 

ficou por aproximadamente um ano 

nas mãos do inimigo, por exemplo, 

nunca foi tomada.

Desmentido por dentro 
Mas, desta vez, não foram neces-

sários “apóstolos da desgraça” ou 

jornalistas menos “patrióticos” para 

colocar em causa o triunfalismo ofi-

cial. Foram os próprios colegas de 

trincheira de Bernardino Rafael que 

vieram colocar em causa o optimis-

mo do comandante-geral da PRM.

Falando, há dias, para uma plateia 

de estudantes, na Universidade Joa-

quim Chissano, em Maputo, o chefe 

da Missão da SADC, que combate 

em Cabo Delgado, admitiu ser cedo 

para decretar o fim da guerra, quan-

do, segundo Mpho Molomo, conti-

nuam ataques e atrocidades contra 

mulheres e crianças nas matas onde 

estão escondidos. 
“Estamos a estabilizar a situação, 

não podemos dizer que vencemos o 

terrorismo. Ainda estão lá na flores-

ta de Kathupa. Nós ainda não des-

truímos efectivamente as suas bases. 

Estamos no cenário cinco, mas te-

mos que manter robusta a nossa ca-

pacidade para alcançarmos o cenário 

seis, porque se não alcançarmos não 

poderemos garantir a segurança das 

populações”, disse Mpho Molomo.

Molomo precisou que “mesmo ago-

ra que estou a falar, os terroristas 

continuam a atacar aldeias, conti-

nuam a raptar pessoas, continuam 

a matar”, assinalando, por isso, que 

“achamos que precisamos de mais 

tempo para ultrapassar o cenário 

sem perdermos capacidade”.

Mas não foi só um “comandante es-

trangeiro” a admitir que não é hora 

de cantar vitória. Do terreno, foi o 

próprio subordinado de Bernardino 

Rafael. Vicente Chicote, coman-

dante provincial da PRM, em Cabo 

Delgado, reconheceu, esta semana, 

em conferência de imprensa, que o 

inimigo matou em Nkoe.

“Nas machambas (Nkoe), raptaram 

algumas senhoras e decapitaram 

três cidadãos. Depois progrediram 

para a zona de Nguida, também nas 

machambas, onde degolaram outras 

pessoas e, finalmente, foram para a 

aldeia de Chicomo”, disse Vicente 

Chicote.

O comandante provincial também 

admitiu a movimentação do inimi-

go pelos distritos de Muidumbe e 

Palma.

“Há dias, os terroristas passaram 

pela sede do Posto Administrativo 

de Olumbi, onde fizeram alguns 

disparos e a população ficou em 

pânico, fugiu em debandada e eles 

ficaram a roubar os produtos nas 

casas assim como nalgumas barracas 

ali existentes”, acrescentou.

Gás cada vez mais distante 
Quem também nota uma reorga-

nização dos insurgentes, em Cabo 

Delgado, é a consultora Eurasia, que 

considera improvável que as com-

panhias energéticas internacionais 

voltem a começar os trabalhos no 

norte de Moçambique nos próxi-

mos 12 meses, devido à insegurança 

persistente e reorganização dos ter-

roristas.

Num comentário enviado aos inves-

tidores, esta terça-feira, a que a Lusa 

teve acesso, a Eurasia alerta para o 

fortalecimento da insurgência, em 

Cabo Delgado. 

“O potencial para o Estado Islâ-

mico providenciar financiamento e 

recursos aos insurgentes e a possível 

chegada de reforços da Tanzânia 

vai, provavelmente, fortalecer a in-

surgência, tornando o recomeço do 

projecto de exploração de gás natu-

ral liquefeito nos próximos 12 anos 

improvável”, lê-se no comentário 

aos principais acontecimentos em 

várias economias africanas.

Para a consultora, “a insurgência 

deverá persistir, no seguimento da 

reorganização do grupo terrorista 

que opera em Moçambique”.

Os analistas lembram que, no cor-

rente mês, os insurgentes atacaram 

o distrito de Macomia, e o Estado 

Islâmico designou Moçambique 

como uma das suas províncias (Wi-

laya Moçambique), um anúncio 

que, para a consultora, “demonstra a 

reorganização das operações do gru-

po terrorista em África e um alarga-

mento das suas operações no país”.

A intensificação dos ataques, em 

Cabo Delgado, é uma pesada pedra 

no sapato do governo, aflito com a 

retoma das operações petrolíferas, 

em Cabo Delgado, com destaque 

para a TotalEnergies, operadora da 

Área 1 da Bacia do Rovuma, com 

um investimento de cerca de USD 

23 mil milhões, o maior de África.

A petrolífera francesa, que se retirou 

da região, no ano passado, activando 

a cláusula de “força maior”, na se-

quência do ataque de 24 de Marco 

à vila de Palma, tem insistido que 

só voltará quando estiverem reuni-

das condições de segurança, que in-

cluem o retorno da população.

Patrick Pouyanné, o CEO da To-

talEnergies, que este ano esteve em 

Cabo Delgado, assinalou que a sua 

empresa não irá retomar as activida-

des, em Afungi, enquanto estiver ro-

deada por deslocados. A nova série 

de ataques complica essa equação 

das elites da Frelimo, que esperam, 

há anos, dividendos da indústria do 

gás, que entendem ser seu direito 

por terem libertado a pátria.

Insurgentes voltam a elevar a fasquia

Mpho MolomoBernardino Rafael
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A sra. Graça Machel acha 
que não damos a devida 
importância aos nossos 
heróis.

Resisto ao desafio e nesta sexta-fei-

ra, 27 de Maio, vou fora de portas 

revisitar 45 anos de um dos maio-

res massacres de que há memória 

no continente africano. Os pro-

tagonistas são na sua esmagadora 

maioria angolanos. Mas tenho dú-

vidas se é lícito limitar a fronteira 

e a nacionalidade destas mulheres 

e homens que morreram em nome 

de uma utopia. Os tais heróis que 

nunca foram presidentes de nada.

A Margarida Cardoso, uma cineas-

ta que vive em Lisboa, mas já viveu 

em Moçambique, que trouxe Lídia 

Jorge para a tela, fez um documen-

tário sobre o 27 de Maio em Ango-

la, o dia que assinala a maior purga 

de carácter ideológico em África. 

O leit motiv do documentário é o 

casal Sita Valles e Zé Van-Dunen 

que, conjuntamente com Nito Al-

ves, ficaram associados a uma ten-

tativa de golpe de Estado em An-

gola e a um movimento que ficou 

conhecido como o fraccionismo.

Os números oficiosos apontam 

para 30 mil mortos e desapareci-

dos. Margarida Cardoso, nas suas 

investigações, está convencida que 

Sita
- A propósito do 27 de Maio em Angola

os números podem rondar os 70 

mil. Nas dezenas de visitas pro-

fissionais a Angola, esbarrei-me 

sempre com o fenómeno do “27 de 

Maio”. É difícil não encontrar fa-

mílias em Luanda que não tenham 

alguém que foi fuzilado, torturado 

ou desaparecido às mãos da DISA, 

o serviço equivalente ao SNASP 

em Moçambique.

Depois dos longos meses de ter-

ror, muitos fugiram para o exterior. 

Para Portugal, alguns para Moçam-

bique, onde sempre levaram uma 

vida discreta. Como se carregas-

sem um segredo pesado e difícil de 

compartilhar.

Não há um relato oficial de como 

morreu Sita e Zé Van-Dunen. Mas 

há testemunhos que falam do seu 

fuzilamento. O seu filho de tenra 

idade foi poupado à barbárie. Du-

rante anos convivi com o irmão do 

Zé, o João Van-Dunen, entre Lon-

dres, Maputo e Luanda e a irmã, 

que me parece, continua a viver em 

Bruxelas. O João era um jornalista 

na BBC. Nunca falámos do “27 de 

Maio”.

O sobrinho cresceu com a Francis-

ca (até há pouco ministra da Justi-

ça em Portugal) e licenciou-se em 

Economia em Sussex, na Inglater-

ra. Trabalhou para o Ministério das 

Finanças em Maputo entre 2003-

2004 e vivia sossegado na Rua de 

Kongwa. Também era João, mas 

chamavam-lhe “Che”. 

Nos dias de hoje fica difícil falar 

de esquerda e direita, e sobretudo 

situar os movimentos alternativos 

à ortodoxia do MPLA e que, cla-

ramente, se posicionavam à sua es-

querda. Eram tempos agitados, do 

poder popular, dos comités Amílcar 

Cabral, dos comités Hoji ya Henda.

Para além da Unita, da FNLA, dos 

sul-africanos e dos mercenários, 

como o Daniel Roxo, que saiu do 

Niassa para morrer debaixo de um 

blindado sul-africano, pouco de-

pois de atravessar o rio Cubango 

que faz fronteira com a Namíbia.

E havia também o PCP (Partido 

Comunista Português), de onde 

vinha a Sita e que procurava a 

todo o custa fixar ideologicamente 

o MPLA. Eu sei que é uma visão 

disputada, mas é assim que vejo as 

confrontações no tempo. Como 

as houve também em Moçambi-

que, discretamente. Lembro-me 

de Samora Machel dizer que na 

Comissão Nacional do Plano, não 

acreditavam no socialismo em Mo-

çambique porque “não fazia neve 

como na Sibéria”.

Os números das purgas em Mo-

çambique estão longe de serem 

contabilizados. Mas não me parece 

que as dissidências à esquerda da 

Frelimo foram parar aos campos 

de reeducação ou executadas suma-

riamente. Claro que há o episódio 

Luís de Brito enviado ao Niassa, 

depois da confrontação na UEM 

(Universidade Eduardo Mon-

dlane) em que os apparatchik da 

RDA, que se movimentavam bem 

na sede da Frelimo, terem perdido 

o controle da projectada Faculda-

de de Marxismo-Leninismo para 

Aquino de Bragança, Ruth First e 

os académicos que tinham descido 

de Makerere e Dar es Salaam. Há 

o espalhafato de Raposo Pereira, 

de livraria em livraria, apreendendo 

todos os livros que se situassem à 

esquerda do Manual de Economia 

Política da Academia de Ciências 

da URSS em quatro volumes. E 

as “bicadas” à esquerda de Sérgio 

Vieira pela não compreensão do 

Acordo de Nkomati de 1984. E 

ainda um dia destes vamos apro-

fundar o que aconteceu na UFICS.

Porque escrevo uma crónica, levezi-

nha, continuo a pensar que Samora 

Machel gostava dos “esquerdistas” e 

entretinha longas conversas em pri-

vado, sobre “temas à esquerda”, su-

ficientemente subversivos para que 

fossem captados pelos radares de 

Leste e das “democracias populares” 

asiáticas. Continuo a pensar que, 

para além das “danças de cadeiras” 

promovidas regularmente entre a 

reduzida imprensa oficial da época, 

nada de muito dramático aconteceu 

sob o “manto protecionista” de Sa-

mora. Mesmo que Carlos Cardoso 

tenha ido parar à Machava por con-

tradições entre a Inteligência Mili-

tar e o SNASP.

Nos turbulentos anos de 77/78, com 

os ecos do fraccionismo angolano 

em fundo, chamei social-democra-

ta a Agostinho Neto, num daqueles 

debates inconsequentes de redac-

ção. Uma heresia que, no decifrar a 

preto e branco da crítica, foi redu-

zida a simpatias por Jonas Savimbi. 

A Sita Valles, o Zé Van-Dunen e os 

seus companheiros, dramaticamen-

te, não estavam por perto para me 

defenderem.

O Benjamim Faduco, de quem 

guardo esta gratidão eterna, mesmo 

admoestado que na revolução, a ver-

dade é relativa, manteve a contex-

tualização dos factos.

Não havia nenhum Savimbi na fo-

tografia. Só Neto que era social-de-

mocrata.

E fraco.  

(Fernando Lima)
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NOTA INTRODUTÓRIA

Celebra-se, amanhã, 28 de Maio, o Dia Mundial de Ges-
tão de Higiene Menstrual. Sob o lema “We are Commit-
ted”, ou “Estamos Comprometidos”, este ano, a data pre-
tende formular o convite para maior comprometimento 
dos governos e da sociedade em geral em torno da pro-
blemática de Higiene Menstrual. Com isso, organizações 
em todo o mundo começam a anunciar publicamente o 
que se comprometeram a contribuir para criar um mundo 
onde, até 2030, ninguém seja reprimido porque simples-

-
tivos com intervenções nas áreas de Água, Saneamento 
e Higiene, a WaterAid, com base nas suas intervenções 
na componente de gestão de higiene menstrual, princi-
palmente em escolas, desenvolveu alguma experiência 
que tem a honra e o privilégio de partilhar.

SOBRE O PERCURSO DA WATERAID

A WaterAid trabalha em Moçambique desde 1995, nas 
componentes de água, saneamento e higiene. E no âm-
bito das suas intervenções tem sido sensível ao género 

abordagens. No que tange a Higiene, a WaterAid tem se 
preocupado com a higiene menstrual das raparigas e mu-
lheres, concretamente no contexto escolar.

Neste contexto, foi estabelecido em 2014 por uma plata-
forma neutra de organizações que trabalham na área de 

Água, Saneamento e Higiene em todo o mundo, o dia 28 
de Maio como o dia Mundial de Higiene Menstrual. Esta 
data foi instituída com o intuito de: i. Juntar as vozes em 
todo o mundo para quebrar o silêncio a volta dos mitos 
e tabus sobre Higiene Menstrual; ii. Encontrar formas de 

-
gas enfrentam no processo de Gestão da Higiene Mens-
trual e; iii. Destacar as soluções positivas e inovadoras.

No âmbito das acções de advocacia, em 2014, a WaterAid 
iniciou a realização de estudos sobre mitos e tabus em 
torno da Higiene Menstrual em Moçambique, e associado 
aos estudos, em seus projectos, a WaterAid desenvolveu 
modelos de Gestão Menstrual como por exemplo Cons-
trução de Infraestruturas-modelo, que posteriormente fo-
ram replicados pelo Governo ao nível das províncias de 
Nampula, Niassa, Zambézia e Maputo. As infraestruturas-
modelo garantiram a melhoria das condições da Higiene 
Menstrual nas escolas para as raparigas, tendo em conta 
a sua estrutura, que comporta: i. Acesso à água dentro 
dos sanitários; ii. Infraestruturas que garantem privacida-
de, e; iii. Palestras sobre as boas práticas de higiene e 
saneamento que incluem a gestão da higiene menstrual. 

Com base nos resultados dos estudos realizados, a Wate-
rAid realizou em 2015, pela primeira vez em Moçambique, 

-
tar a consciência da sociedade em relação a necessidade 

o acesso a Água, Saneamento e Higiene na escola. 

Percurso da WaterAid em torno das intervenções 
da Higiene Menstrual em Moçambique
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Com o apoio da WaterAid, vinte e cinco escolas nas pro-
víncias da Zambézia, Niassa, Nampula e Maputo cons-
truíram sanitários integrados para raparigas e professo-

as infraestruturas escolares, as escolas passaram a abor-
dar a Higiene Menstrual, através de criação de Clubes de 
Saneamento para alunos, rapazes e raparigas. As várias 
escolas onde se fez intervenções nesta componente, mo-
bilizaram com sucesso os alunos a cuidarem da higiene 
do meio, conservando água, mantendo as suas casas de 
banho limpas e aprendendo sobre higiene menstrual.

Além das acções descritas acima no âmbito da Higiene 
Menstrual, a WaterAid tem se engajado em:

Fortalecimento dos clubes de saneamento escolar: 
estes são também usados como fórum para ensinar 
as crianças sobre práticas adequadas de higiene e a 
tomarem conta das usas infraestruturas. A WaterAid e 
seus parceiros também formaram as raparigas para 
ensinarem as mulheres a educarem as mães e rapa-
rigas sobre o uso de pensos reusáveis recorrendo a 
roupas leves como absorventes altamente sensíveis;

Abordagem de mudança de comportamento em higie-
ne, que requer a as boas praticas de higiene nas in-
fraestruturas escolares: a WaterAid tem engajado os 
responsáveis administrativos das escolas para criarem 
planos de manutenção. E em todas as infraestruturas 
são colocadas caixas de lixo próximo às casas de ba-
nho para assegurar que o lixo é correctamente deposi-
tado e o meio mantido limpo;

Sustentabilidade nas escolas: a WaterAid tem forma-
do os professores das escolas onde tem realizado as 
suas intervenções, pois estes tem educado os alunos 
de modo a promover as práticas seguras de gestão da 
higiene menstrual nas escolas e é uma estratégia para 
garantir a continuidade das acções. 

15 minutos no Curriculum Escolar: e por forma a ga-
rantir que as palestras sobre a higiene menstrual se-
jam levadas a cabo, os professores têm incorporado 
15 minutos por dia no curriculum escolar informação 
com qualidade sobre gestão da higiene menstrual para 
aqueles alunos que não tenham conhecimentos sobre 
o assunto. O objectivo é ter outras escolas a adopta-

-
mente incluídas no currículo nacional.

Formação dos clubes de Saúde: em três escolas primá-
rias da província de Maputo, especialmente no Distrito 
de Boane, em forma piloto, foram treinados os clubes 
de saúde sobre como fazer pensos reusáveis para que 

as raparigas possam usar em caso de necessidade.  

Engajamento das matronas: de modo a ter interven-
ções inclusivas e baseada no contexto cultural de cada 
região, nas províncias de Nampula, Niassa e Zambé-
zia, usou-se as matronas, pois, estas têm um papel re-
levante na educação das raparigas nas comunidades, 
conforme a descrição abaixo:

De acordo com a senhora Ramiza Isac, matrona 
da Província da Zambézia (zona centro do país), 

tem a sua primeira menstruação, convida as ma-
-

nas perguntam se a rapariga já viu a sua primeira 
menstruação, e se for sim, as matronas ensinam 

-
-
-

rante os dias em que estar a menstruar as rapari-

sobre os cuidados a ter na fase em que passam a 

Associado as acções de Advocacia da WaterAid, o Minis-
tério da Educação e Desenvolvimento Humano, Ministério 
da Saúde, Ministério de Género, Criança e Acção Social 
e Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, têm se comprometido em trabalhar para a adop-
ção de estratégias que favoreçam a Gestão de Higiene 
Menstrual segura nas escolas. Dentre vários compromis-
sos, destacam-se a criação do Grupo Multissectorial de 
Saneamento do qual os Ministérios da Saúde, Educação, 
Género, e outros são parte, e é liderado pela Direcção 
Nacional de Água e Saneamento. Para além das várias 
temáticas que o grupo aborda, a componente de higiene 
menstrual passou a ser destaque. 

Desde que a WaterAid começou a advocar pela gestão 
da higiene menstrual nas escolas, destaca-se como um 
dos resultados a criação de um espaço de diálogo entre 
o Governo através do Ministério de Educação e Desen-
volvimento Humano e Sociedade Civil sobre a Gestão da 
Higiene Menstrual nas escolas como forma de contribuir 
para retenção das raparigas na escola e por esta via, re-
dução das taxas de desistência escolar.

Volvidos nove anos de trabalho de advocacia da WaterAid 
-

dos no que diz respeito a criação de condições para que 
as crianças e, em particular, as raparigas vejam os seus 
direitos respeitados, sobretudo no que se refere à Higiene 
Menstrual. O Governo, em parceria, com as ONG’s com 
intervenções no sector de Saúde e Educação desenvol-
veu com o apoio da Be Girl e Projecto Dream, o primeiro 
pacote nacional de Higiene Menstrual no país.  

Por Cinthia Costa, Coordenadora de Advocacia e Campa-
nhas- WaterAid Moçambique
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Em virtude do novo reajuste 
em alta do preço dos com-
bustíveis, que entrou em 
vigor na última terça-feira, 

o economista Egas Daniel prevê 
uma crise social e financeira a se 
instalar no país, que poderá resul-
tar na redução do volume de pro-
dução das empresas e no aumento 
do número de cidadãos que vivem 
abaixo da linha de pobreza. 

Isto porque, detalha, o reajuste sem-

pre implica a subida do preço dos 

transportes que se reflecte também 

no custo dos produtos e bens, so-

bretudo, os produtos de primeira 

necessidade. Explicou ainda que é 

preciso notar que o país ainda pos-

sui muitas empresas que dependem 

do combustível para o seu funciona-

mento. 

“Se olharmos para o sector que mais 

sofre, que é o de transporte, estamos 

a dizer que no final das contas, as 

empresas terão custos operacionais 

mais altos para poder funcionar. 

Quando aumentam os custos ope-

racionais arrisca-se sempre a pôr 

em causa o potencial produtivo da 

empresa, porque ela tem que pro-

duzir com mais custos e é obriga-

da a produzir menos porque não 

consegue manter o ritmo de pro-

dução a enfrentar custos maiores”, 

explicou. 

O economista Egas Daniel explicou 

que o país já se encontrava numa si-

tuação crítica e os recentes reajustes 

só estão a adicionar o impacto nega-

tivo que já estava a se verificar. 

Enfatizou, deste modo, que algumas 

famílias que estavam acima da linha 

da pobreza poderão passar para 

baixo dela porque esta inflação não 

acompanha o aumento da capacida-

de financeira. O número de pobres, 

sublinhou, vai aumentar. 

“Se formos mais longe, estamos 

a dizer que, em 2014, 45% viviam 

abaixo da linha de pobreza. Com a 

pandemia, estimativas indicam que 

este número aumentou para 55%, 

por causa das pessoas que perderam 

emprego [...], agora com o agrava-

mento do preço [dos combustíveis] 

esses números irão aumentar porque 

com o mesmo rendimento a família 

não vai conseguir comprar a mesma 

quantidade de comida”, disse. 

A agravar a situação, Daniel refere 

que estes empecilhos ocorrem num 

Subida do preço dos combustíveis pode 
provocar uma crise social
Por Elias Nhaca

contexto em que as taxas de juro 

em vigor são altas.  A fonte refere, 

então, que o reajuste do custo dos 

combustíveis agrava e coloca a situ-

ação económica do país mais depri-

mente. 

“Sempre que há aumento de pre-

ços (dos combustíveis) o preço de 

alimentos é que aumenta mais. É 

só ver a inflação desde 2015, os ali-

mentos é que pressionam mais por-

que eles é que são a grande compo-

nente da inflação, o que quer dizer 

que estamos a falar do grande au-

mento de combustível, sim, mas, no 

final a maior inflação será sentida ao 

nível dos alimentos”, disse. 

Essas projecções, garante a fonte, 

poderão ocorrer até o final do cor-

rente ano, ou princípio do próximo 

ano. 

As observações do economista sur-

gem numa altura em que os trans-

portadores querem mais uma vez o 

reajuste do preço do transporte, de-

pois do último aumento em Janeiro. 

“É preciso controlar o 
fogo”
Egas Daniel entende que é preci-

so o governo agir com medidas de 

contenção para evitar um impacto 

mais desastroso no sector social e 

financeiro. 

“Existem alternativas de curto pra-

zo para gerir o fogo, mas que não 

resolvem nada. O estado da casa vai 

continuar (crítico). Por ser uma si-

tuação extraordinária, atípica e por 

encontrarmo-nos num contexto em 

que estamos a recuperar da pande-

mia” é que se deve pautar pelo ca-

minho de negociar algumas taxas, 

sugeriu. 

A fonte referiu que dentro da ca-

deia de valor dos combustíveis 

existem diferentes taxas que são 

cobradas, e que cooperam para que 

o custo do combustível seja maior 

e são, sublinhou, essas mesmas ta-

xas que podem ser negociadas. 

No seu entendimento, mesmo que a 

sua classe (economistas) não aprove 

por, alegadamente, problematizar a 

economia, o governo pode abnegar 

alguns ganhos de forma a amortecer 

o impacto. 

“Mas os pressupostos desta nego-

ciação são os seguintes: o Estado 

não pode ter custos. Ou seja, a ideia 

de negociar taxas não pode implicar 

que o Estado tenha de tirar dinhei-

ro do seu orçamento para cobrir o 

preço do combustível. Não é isso 

que estou a dizer. Estou a dizer que 

o Estado deve apenas reduzir as 

taxas até ao ponto de, pelo menos, 

refletirem os preços operacionais do 

próprio combustível”. 

No mesmo sentido, os dois maiores 

partidos da oposição em Moçambi-

que, nomeadamente o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) e a Renamo apelaram a 

intervenção do governo para evitar 

um impacto económico desastroso 

para a população. 

A Renamo entende que o governo 

deve subsidiar as gasolineiras de 

modo que se amorteça o impacto da 

subida do preço dos combustíveis a 

nível interno, enquanto, o MDM 

defende a redução do IVA (Impos-

to do Valor Acrescentado) de 17 

para 12% como caminho a seguir. 

Efeitos colaterais
Não obstante, por conta do reajuste 

do preço dos combustíveis, os trans-

portadores vivem dias de agitação e 

querem a subida imediata da tarifa. 

Nesta segunda-feira, a Federação 

Moçambicana dos Transportes Ro-

doviários (FEMATRO), junto dos 

operadores da Área Metropolitana 

do Grande Maputo, discutiram e 

buscaram por alternativas que pos-

sam responder ao desafio que se 

impõe. 

Castigo Nhamane, presidente da 

FEMATRO, disse que “a situação 

já estava péssima. Todo o reajuste 

de dois meticais que tivemos em 

Janeiro foi completamente corroí-

do pelos reajustes de combustíveis 

que assistimos”. Pelo que, com os 

novos reajustes, a sustentabilidade 

do negócio de transporte torna-se 

inexistente. 

Deste modo, naquela reunião os 

transportadores decidiram que pre-

cisam ser impostas reformas no cus-

to da tarifa.

Nhamane referiu que os transpor-

tadores chegaram a propor um au-

mento unilateral da tarifa. No en-

tanto, no final pautou-se pelo bom 

senso, e concluiu-se que era neces-

sário aguardar pela intervenção do 

executivo. 

Está prevista uma reunião para esta 

sexta-feira, que vai juntar quatro 

entidades: o Ministério dos Trans-

portes e Comunicações, a Agência 

Metropolitana do Grande Maputo, 

os municípios e os transportadores. 

“Combustível deveria ser 
reajustado mais uma vez 
em Junho”
O secretário-geral da Associação 

Moçambicana das Empresas Pe-

trolíferas (AMEPETROL), Ricar-

do Cumbe, explicou que os preços 

anunciados não são satisfatórios 

porque deveriam ser superiores aos 

impostos, mas, assegurou que o rea-

juste deve ocorrer de forma faseada. 

Aliás, Cumbe garantiu ao SAVA-
NA que, na verdade, a expectativa 

é de que os próximos reajustes do 

custo dos combustíveis venham a 

ocorrer no próximo mês de Junho. 

Explicou que a legislação indica 

que o reajuste em baixa ou alta deve 

ocorrer todos os meses. 

Esclareceu que o principal factor 

que preocupa as empresas petrolífe-

ras não é a guerra entre a Rússia e 

a Ucrânia, mas, o preço de impor-

tações que, afinal de contas, está a 

verificar-se desde os últimos meses 

de 2021. 

A autoridade reguladora de energia 

(ARENE) anunciou, nesta segunda-

-feira, o reajuste em alta dos preços 

dos combustíveis que entraram em 

vigor a partir da última terça-feira.

A ARENE garantiu que os preços 

poderão voltar a ser reajustados se a 

crise entre a Rússia e Ucrânia pre-

valecer. 

Deste modo, a gasolina passou dos 

anteriores 77.39 para 83.30 meti-

cais; o petróleo de iluminação dos 

anteriores 50.16 para 71.48 meti-

cais; o gasóleo de 70.97 para 78.97; 

o gás de cozinha de 80.49 por qui-

lograma para 85.53 meticais; e o gás 

veicular passa de 37.09 para 40.57 

meticais. 

O presidente do conselho de Ad-

ministração da ARENE, Paulo da 

Graça, esclareceu que se os preços 

reais fossem aplicados, os níveis de 

aumento seriam maiores. 

A fonte explicou que se não hou-

vesse uma contenção, verificar-se-

-ia um acréscimo de cerca de 13 

meticais por litro. Fazendo uma 

demonstração, da Graça disse que 

a gasolina sofreria uma revisão de 

77.39 para 87.56 meticais. 

A contenção deveu-se, segundo ex-

plicou, às conversações que fizeram 

com que o governo decidisse redu-

zir a taxa sobre os combustíveis em 

quatro meticais. 

O combustível em Moçambique é 

importado e representa, em média, 

uma factura de USD 850 milhões 

por ano. 

Do universo de 1,3 mil milhões de 

produtos tradicionais, a excepção 

dos minerais e metais, que o país ex-

porta, 66% dos ganhos obtidos são 

destinados à compra de combustível. 

Egas Daniel – economista
Ricardo Cumbe – Secretário-geral da 

AMEPETROL
Castigo Nhamane -  presidente da 

FEMATRO

Preços de combustiveis registam maxímos históricos no país
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Um diplomata russo basea-
do em Genebra (Suíça) 
demitiu-se do seu cargo, 
afirmando estar “envergo-

nhado” com a invasão da Ucrânia 
pela Rússia.

Boris Bondarev, conselheiro em ma-

téria de controlo de armamento na 

missão permanente da Rússia junto 

das Nações Unidas em Genebra, 

disse, numa declaração pública por 

escrito, que “nunca me senti tão en-

vergonhado com o meu país”. 

“Hoje, a missão do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros não é a di-

plomacia”, disse Bondarev. 

“É tudo em prol do belicismo, de 

mentiras e do ódio. Serve os inte-

resses de uns poucos, os mesmos que 

contribuem para o isolamento e a 

degradação da imagem do meu país. 

A Rússia já não tem aliados, e não 

existe mais ninguém a quem atribuir 

responsabilidades, senão a esta polí-

tica mal concebida”.

A decisão de abandonar o cargo foi 

muito simples, disse o antigo diplo-

mata. “Quando você se apercebe que 

o seu país está a fazer o pior e que 

sendo um funcionário público você 

faz parte disso, é sua decisão sim-

plesmente desligar-se do governo. 

Todos devemos ser responsáveis. E 

eu não quero assumir qualquer res-

ponsabilidade sobre algo de que não 

concordo”.

Bondarev disse que se dirigiu ao seu 

escritório no dia 23 de Abril, apre-

Em Genebra

Diplomata russo abandona cargo
sentou a sua carta de demissão, e de-

pois foi-se embora. 

“A decisão foi tomada no dia 24 de 

Fevereiro. Mas levou algum tempo 

para conseguir ganhar alguma cora-

gem”, disse Bondarev.  

Acrescentou que outros diplomatas 

russos têm o mesmo sentimento 

sobre a guerra que o seu país está 

a mover contra a Ucrânia, mas que 

havia poucas possibilidades de se 

manifestarem publicamente. 

“Há pessoas que pensam da mesma 

forma como eu, e que vêem a situa-

ção por aquilo que ela é”, disse. “Mas 

não sei se seguirão o meu exemplo. 

Não acredito que haverá muitos”.

Bondarev acredita que não seria uma 

boa ideia regressar à Rússia neste 

momento.

Na sua declaração pública, Bonda-

rev criticou directamente o Presi-

dente Vladimir Putin e o Ministro 

dos Negócios Estrangeiros Sergei 

Lavrov, chamando este último de 

“um bom exemplo da degradação do 

sistema”.

“A guerra agressiva levada a cabo por 

Putin contra a Ucrânia, e de facto 

contra todo o mundo ocidental, não 

é apenas um crime contra o povo 

ucraniano, mas também, talvez, o 

crime mais grave contra o povo da 

Rússia, com a letra Z simbolizando 

o fim de toda a esperança para uma 

sociedade livre e próspera no nosso 

país”, disse na sua declaração.

“Os que conceberam esta guerra 

só querem uma coisa – manterem-

-se no poder para sempre, viver em 

pomposos e grotescos palácios, na-

vegar em iates comparáveis na sua 

tonelagem e custo a toda a marinha 

de guerra russa, usufruindo de poder 

ilimitado e total impunidade”, disse 

Bondarev. 

Acrescentou que para alcançarem 

tais objectivos, “eles estão prepara-

dos a sacrificar quantas vidas forem 

necessárias. Milhares de russos e 

ucranianos já morreram só por causa 

disso”. 

Diplomata de carreira, Bondarev 

era funcionário do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros desde 2002, 

tendo nos últimos dez anos assumi-

do as funções de conselheiro na área 

de não proliferação nuclear.

Durante esse período, disse ele, 

manteve-se como diplomata mesmo 

perante a deterioração das relações 

entre a Rússia e o Ocidente, porque 

acreditava que “havia espaço para 

a diplomacia, para de algum modo 

voltar-se ao normal”.

“Mas agora, depois do 24 de Feve-

reiro, simplesmente saltamos para 

o abismo e não há como voltar ao 

normal”, afirmou. “Hoje, claro que 

podemos ver que não haverá nego-

ciações, porque estamos numa guer-

ra aberta”. 

O antigo secretário de Estado dos 
EUA Henry Kissinger pede que 
guerra termine, no máximo, nos 
próximos dois meses. E pede à Eu-
ropa que pense no longo prazo e não 
insista em tentar esmagar a Rússia.
Uma solução para o conflito na 

Ucrânia tem de começar a dese-

nhar-se, no máximo, nos próximos 

dois meses – e a Europa deve man-

ter o pensamento no longo prazo e 

não continuar a insistir em impor 

uma derrota esmagadora à Rússia. 

Os conselhos são de Henry Kis-

singer, veterano da política norte-

-americana e antigo secretário 

de Estado dos EUA na altura da 

Guerra Fria, que dá a entender que 

os líderes europeus deveriam per-

suadir a Ucrânia a fazer cedências 

para acabar com o conflito.

Num testemunho no Fórum Eco-

nómico Mundial de Davos, Henry 

Kissinger, com 98 anos de idade, 

pediu um fim rápido para o con-

flito. “Na minha opinião, um mo-

vimento no sentido de negociações 

[de paz] deve ser iniciado dentro de 

dois meses, ou algo parecido”, afir-

mou Kissinger, acrescentando: “O 

resultado deste conflito deverá ser 

definido por essas negociações, an-

tes que se criem tensões e dificulda-

des que depois serão mais difíceis 

de ultrapassar”.

INTERNACIONAL

Henry Kissinger avisa:

Europa deve terminar guerra e 
não tentar esmagar a Rússia

Prolongar e insistir na guerra mui-

to mais tempo levará a que passe a 

ser não uma questão de liberdade 

da Ucrânia mas, sim, uma nova 

guerra contra a própria Rússia”, 

avisou.

Kissinger defende que essas nego-

ciações devem “ter como linha di-

visória o regresso ao status quo que 

existia, idealmente”. Mas, nessa 

perspetiva, o veterano da diploma-

cia norte-americana dá a enten-

der – aliás, o britânico The Daily 

Telegraph faz essa dedução – que 

os ucranianos devem estar dispo-

níveis para ceder parte do seu ter-

ritório, algo que não têm mostrado 

disponibilidade para fazer.

“Espero que os ucranianos mos-

trem ter o mesmo nível de sensatez 

que têm de heroísmo“, atirou Kis-

singer, sublinhando que o papel da 

Ucrânia na região geopolítica deve 

ser o papel de um Estado indepen-

dente, neutral, e não de uma fron-

teira da Europa. Já no que diz res-

peito à Rússia, o ex-secretário de 

Estado dos EUA defende que não 

se deve esquecer o papel impor-

tante que a Rússia sempre teve no 

equilíbrio de poderes a nível global 

– e a última coisa que o Ocidente 

quer, defende, é empurrar a Rússia 

para uma aliança mais forte com 

a China.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE  E O SEU IMPACTO NA 
QUALIDADE DE ATENDIMENTO NAS MATERNIDADES

POSICIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

MENSAGENS- CHAVE

1. A os serviços de pré-natal, parto e pós parto  devem ser espaços  seguros e de protecção dos direitos humanos  ;
2. O respeito pelos princípios de devem ser  um elemento central para a melhoria do 

atendimento e

infantil devem ser supervisionados para assegurar que os serviços são humanizados e respeitam  a dignidade  das 
parturientes e seus bebés;  

Em linha com as aspirações do Objectivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 3 que visa:

reduzir drasticamente a taxa de mortalidade materna mundial 
para menos de 70 por cada 100 mil nascidos vivos, garantir que 
nenhum país tenha uma taxa de mortalidade materna que supe-
re o dobro da média mundial, e acabar com mortes evitáveis de 
bebés e crianças:

Nós, Organizações da Sociedade Civil (OSC) que trabalhamos 
em prol da melhoria da provisão de serviços de saúde de qua-
lidade, particularmente os serviços de Saúde Materno Infantil 
(SMI), vimos por este meio apresentar a nossa preocupação, e 
chamar a atenção dos tomadores de decisão sobre a necessi-

humanização e melhoria da qualidade dos serviços de materni-
dade desde o pré-natal, parto e pós-natal, nas unidades sanitá-
rias do país. 

Com a elaboração do Plano Nacional Integrado de Moçambique 
para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), em particular o terceiro objectivo que tem a ver com a 
saúde e o bem-estar das populações, foi estabelecida uma abor-
dagem holística para a promoção da saúde materna, neonatal e 
infantil. Apesar da notoriedade e do enfoque na redução da mor-
talidade materna, neonatal e infantil, há evidências de atitudes 
negativas e maus-tratos às utentes dos serviços de maternidade 

resultados do Cartão de Pontuação Comunitária (2021) admi-
nistrado pela N’weti, sob liderança do MISAU  no geral apre-
sentam um padrão de pontuação negativa nas dimensões de 
atendimento e maternidade, muitas vezes associado à falta de 
cortesia e prática de cobranças ilícitas. Isto impacta -
mente, e negativamente no comportamento de busca de saúde 
pelas mulheres grávidas, constituindo assim uma barreira para 

cenário 
afecta, em última instância, as taxas de mortalidade materna e 
infantil em todo o país.

em Moçambique pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 
parceria com o Ministério da Saúde (MISAU), com apoio técnico 
da Cooperação Financeira Internacional, estimou uma taxa de 
mortalidade materna de 408 mortes por 100 mil nados-vivos. Ou 
seja, naquela altura todos os anos, cerca de 4.500 raparigas e 
mulheres moçambicanas morriam de causas relacionadas com 
complicações de gestação, no parto, e no período pós-natal ime-
diato. Em 2018, um levantamento realizado pelo INE em par-
ceria com o MISAU mostrou uma tendência crescente, com o 
registo de mais de 5.000 mortes maternas, na sua maioria de 
jovens mulheres abaixo dos 30 anos. Para além disso, mais re-
centemente, o Anuário Estatístico de Saúde (2020), revelou uma 

taxa Mortalidade Materna de 451.6 mulheres por 100 mil nados-
-vivos, com dados alarmantes nas províncias de Nampula, Niassa, 
Sofala, Zambézia e Tete.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) as mulhe-
res pobres em áreas rurais  mais remotas são as menos propensas 
a receberem cuidados de saúde adequados. Isso é especialmente 

-
dos para atenção ao parto e ao nascimento.

Relação entre a qualidade do atendimento e a qualidade de 

Em Moçambique, apesar de não constituir um problema novo, a 
qualidade de atendimento nos serviços obstétricos e de materni-
dade ganhou maior visibilidade nos últimos anos, com os meios de 
comunicação e redes sociais a reportarem vários casos de violência 
obstétrica e tratamentos degradantes às utentes desses serviços. 

-
tam a qualidade dos serviços de SMI permitiram descortinar o mau 

na qualidade dos serviços de SMI. As cobranças ilícitas, em parti-
cular nas maternidades, através da prática “ ” são 
citadas como sendo um fenómeno que se manifesta em várias uni-
dades sanitárias do país. Uma prática que exclui as utentes e os 
utentes que não têm recursos e para a qual uma acção imediata é 
imperativa. 

têm sido associadas  na qualidade da formação e no pro-
ões 

para erradicação da violência obstétrica organizado pela associa-
ção Saber Nascer em Fevereiro de 2022 em Maputo, a falta de vo-
cação e a necessidade de emprego foram mencionados como fac-

-
sional emanados pelo sector. Em 2018, o país contava com cerca 
de 49 centros de formação em saúde espalhados pelas diferentes 
províncias. Contudo, há reconhecimento pelas autoridades de saú-
de e sociedade civil de que estes centros são afectados por uma 
variedade de constrangimentos. Por exemplo, em 2018, a Direcção 

-

entre as escolas privadas e públicas ao nível central e provincial, 
com ênfase no uso das unidades sanitárias do MISAU para estágio 

pela Direcção no cumprimento integral do seu mandato (DNFPS, 
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2018). O relatório sobre o Estado da Obstetrícia no mundo de 
2021 mostra que o aumento do investimento nas enfermeiras 
de SMI pode salvar até 4,3 milhões de vidas todos os anos, evi-
tando 67% das mortes maternas, 64% das mortes neonatais e 
65% dos nados mortos (FNUAP, 2021). O mesmo relatório re-
fere-se a grandes diferenças no conteúdo, qualidade e duração 

relacionados com recursos e infra-estruturas que afectam ne-
gativamente a experiência de aprendizagem dos formandos, e 
limitam as oportunidades de ganhar experiência prática. A pro-
dução do relatório sobre o estado da Obstetrícia no Mundo é 
co-liderado pelo FNUAP, a OMS e a Confederação Internacional 
de Parteiras, e fornece evidências e análises actualizadas sobre 
o impacto do trabalho das enfermeiras de SMI em salvar vidas, 
melhorar a saúde e fortalecer os sistemas de saúde.

Passos importantes têm sido dados em Moçambique para a me-
lhoria da qualidade de atendimento nas unidades sanitárias, e é 
reconhecido o esforço do Governo, que com o apoio de parcei-
ros estratégicos, tem trabalhado para fazer avançar esta agen-
da. Para além disso, várias outras iniciativas governamentais e 
de actores da sociedade civil, tem-se dedicado em providenciar 
apoio material, tecnológico, e técnico, incluindo treinamentos 

-
tétrica. Todavia, a nossa experiência no terreno demonstra que 
ainda há algum trabalho a ser feito no que respeita à melhoria

assegurar a saúde das mães, recém-nascidos e crianças, em 
-

da dos EU, no contexto do Programa para a Sobrevivência Ma-
terna e Infantil (MCSP) implementado pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 

Cientes do impacto negativo da fraca qualidade de atendimento 
-

res pobres e vulneráveis, nós, organizações da sociedade civil 
subscritoras deste documento, alinhadas com o lema do MISAU 
segundo o qual “O nosso maior valor é a vida”, manifestamos 
a nossa preocupação em relação à degradação do atendimen-
to nos serviços de SMI, particularmente nas maternidades, lu-
gar para onde as mulheres se dirigem precisamente para trazer 
vidas ao mundo. Como tal, queremos por esta via, chamar a 
atenção dos actores chave do sector de saúde, nomeadamen-
te, o MISAU e instituições relacionadas, em particular a Inspec-

ção Nacional de Saúde, a Direcção Nacional de Humanização e 

Saúde, a Ordem dos médicos, a Associação dos Enfermeiros, e 
outros para esta problemática e seu efeiro negativo no alcance da 
missão do MISAU. E, porque queremos fazer parte da solução, 
nos colocamos à disposição para colectivamente trabalharmos na 
busca de acções
nos serviços de SMI, por via da necessária melhoria da qualidade 

supervisão mais assertivas podem ajudar a melhorar a qualidade 

ênfase a um atendimento guiado por princípios de ética, deontolo-

Recomendações-chave: 
Revisão   dos conteúdos leccionados nos cursos de ensino em 

-
bre ética e deontologia, e contribuam para a promoção e protec-
ção dos direitos dos e das pacientes, independentemente da ida-

actividades realizadas a nível das estruturas hospitalares, através 
de inspenções mais regulares que considerem o atendimento hu-

Maior disponibilização de informação  e abertura para que as de-
núncias de situações de maus-tratos nos cuidados de saúde, pos-

Fortalecimento dos mecanismos de recepção, seguimento e san-
cionamento de casos de denúncia a todos os níveis do Sistema 

Maior coordenação com os parceiros da sociedade civil e de coo-
peração na busca de soluções conjuntas e adequadas ao contex-
to, em prol  da humanização dos serviços de saúde materna neo-
natal e infantil envolvendo todos os actores do Sistema Nacional 
de Saúde.

-
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A aliança entre a pobreza e a destruição ambiental
Rios poluídos e contamina-

dos com produtos quími-
cos nocivos à saúde huma-
na, escavações e buracos 

abandonados e florestas devastadas 
é o cenário que caracteriza grande 
parte das zonas de exploração mi-
neira do distrito de Manica, pro-
víncia de mesmo nome, centro de 
Moçambique.

A degradação ambiental está aliada à 

pobreza extrema de centenas de ho-

mens, mulheres e crianças que traba-

lham na mineração naquele distrito 

da província de Manica. O ouro que 

Manica detém gera fortunas às fac-

ções e às elites, mas também esconde 

uma realidade de miséria e humilha-

ção ao ser humano.

São histórias negras que estão por 

detrás do precioso metal e que o SA-
VANA procura contar.

Estamos no distrito de Manica, re-

gião que mais produz ouro na pro-

víncia. De uma média anual de 800 

quilogramas (kg) que o país, oficial-

mente, produz Manica contribui com 

cerca de 225 kg.

Dados dos Serviços Provinciais de 

Infra-estruturas de Manica indicam 

que de Janeiro a Abril de presente 

ano, foram, oficialmente, produzidos 

77 kg de ouro naquele ponto do país.

 O ouro é um metal brilhante e de 

alto valor comercial devido à sua re-

sistência à oxidação. O metal é tam-

bém conhecido na história da huma-

nidade como símbolo da nobreza e da 

aristocracia. 

Reza a história que a extracção de 

ouro no distrito de Manica remon-

ta aos tempos do Estado de Grande 

Zimbabwe (1250-1450) e do Impé-

rio de Monomotapa (1325-1600).

Para quem, nos dias de hoje, chega 

ao distrito de Manica, localizado a 

60 quilómetros da capital provincial, 

Chimoio, nota, sem muito esforço, 

que algo de incomum acontece na re-

gião. Na vila-sede do distrito a dinâ-

mica é atípica, há cidadãos de várias 

nacionalidades, fluição do comércio, 

exteriorização de sinais de riqueza de 

alguns concidadãos, movimento de-

susado de viaturas de diferentes tipos 

e cilindragem além dos movimentos 

constantes de motorizadas transpor-

tando garimpeiros da vila para o in-

terior.

Já no interior do distrito, a realidade 

é outra. São escavações acima de es-

cavações, florestas devastadas e rios 

poluídos e buracos que se estendem 

em quase todos os 4.383 quilómetros 

quadrados que perfazem o distrito de 

Manica.

O ouro que Manica detém gera for-

tunas às redes que controlam o ne-

gócio, sobretudo as elites ligadas ao 

partido Frelimo.

Contudo, a riqueza vista do alto es-

conde uma realidade de miséria, hu-

milhação ao ser humano e destruição 

do meio ambiente.

Por cima do minério que tanto abun-

da nos solos de Manica, são notáveis 

os sinais de pobreza. 

A penúria é muito mais grave no seio 

dos garimpeiros. São jovens, mulhe-

res e crianças que todos dias arriscam 

a vida à busca de sobrevivência.    

São histórias penosas que estão por 

detrás do precioso metal.

Julião Matsessa, 25 anos, trabalha no 

garimpo desde aos 13 anos. Encon-

trámo-lo estatelado ao lado de uma 

pesada máquina rudimental que serve 

como moagem das enormes quanti-

dades de pedregulhos retirados das 

montanhas.

“Estou deitado porque estou cansado. 

Aliás, estou acostumado com o can-

saço. É o meu dia-a-dia”, conta en-

quanto do seu lado um outro colega 

está num sono profundo, apesar do 

barulho das máquinas.

Na planta da mina onde Matsessa 

labora há mais 25 colegas entre ho-

mens, mulheres e crianças. Cada um 

destes tem suas tarefas específicas, 

mas há algo comum. Mesmo com a 

perigosidade do trabalho, ninguém 

tem equipamento de protecção.

Depois de várias horas de trabalho 

no buraco com martelo e picareta, 

encontrámos Abílio Samuel, 26 anos, 

no seu momento de pausa. Estava a 

confeccionar a refeição do dia, e  o 

menu era farinha de milho e feijão 

manteiga adquirido no mercado lo-

cal. Cada copo de farinha custa 10 

meticais e feijão 25 meticais. 

Para uma refeição de quatro pessoas, 

segundo Samuel, são necessários cin-

co copos de farinha e dois de feijão, 

devendo-se acrescentar óleo, sal, to-

mate e cebola.    

Encontrámos Abílio na companhia 

dos colegas de jornada na sua caba-

na construída com base em estacas e 

lonas. 

O local onde vive não possui sanitá-

rios e as necessidades biológicas são 

feitas nas matas e nos riachos que 

correm em redor da sua área de mi-

neração. 

Quantas gramas de ouro conseguiste 

extrair hoje? - pergunta o SAVANA.

“Ainda não sei, os colegas estão na 

moagem, só depois da lavagem é que 

saberei se ganhei algo ou não”.

Quanto é que em média ganhas por 

semana, pelo seu trabalho?

“É relativo, há vezes que consigo en-

tre dois a três mil meticais. Entretan-

to, há situações em que ficámos duas 

a três semanas sem ganhar nada. É 

o que aconteceu comigo na semana 

passada, não consegui nenhuma gra-

ma”, explica-se.

Na realidade, é quase impossível afe-

rir os rendimentos reais dos produ-

tores informais porque não revelam 

além de que, não fazem o controlo de 

receitas e despesas diárias, mensais e 

anuais. Não têm o registo dos custos 

de produção nem pagamentos que fa-

zem aos terceiros. 

O local onde Samuel vive é indecen-

te e sem higiene. De dia são as mos-

cas que acompanham a preparação e 

consumo de alimentos. Pela noite, a 

companhia é dos mosquitos.

As péssimas condições de saneamen-

to e higiene é o comum em todos 

acampamentos onde residem os ga-

rimpeiros ilegais.

- Por dia trabalhas quantas horas? 

“Não sei, mas, geralmente, entro às 

seis horas da manhã e largo por volta 

das 14 horas”, ralaça Samuel.

Homens, mulheres e crianças que 

praticam o garimpo no distrito de 

Manica são sujeitos a longas, des-

gastantes e desumanas condições de 

trabalho.

Apesar do risco que Abílio Samuel 

e seus pares estão expostos não pos-

suem nenhum mecanismo de pro-

tecção social. Não há feriados, fins-

de-semana ou férias. O descanso dos 

garimpeiros é forçado pela natureza, 

sobretudo no tempo chuvoso.

No distrito de Manica encontrámos 

duas realidades. A de residências de 

comunidades locais que se apresen-

tam mais organizadas e razoavelmen-

te habitáveis. Por outro lado, abun-

dam aldeias de garimpeiros. É nestes 

acampamentos onde se registam ris-

cos sociais preocupantes. Os habitan-

tes destes acampamentos têm uma 

fraca segurança alimentar, sofrem de 

desintegração social, marginalização, 

saneamento pobre e muitos deles não 

têm terra para o desenvolvimento de 

actividades alternativas à mineração.

Nascer no meio da riqueza e 
viver na pobreza 
Florêncio Marizane, 21 anos, natural 

de Mharidza, posto Administrativo 

de Machipanda. Nasceu e cresceu 

numa zona coberta de ouro, mas com 

muita pobreza. Na sua comunidade 

não há serviços públicos como vias 

de acesso, unidades sanitárias, ensino 

secundário entre outros.

Sem muitas alternativas pela frente, 

Marizane abraçou o garimpo e dele 

vive desde aos 12 anos. Estudou até 

terceira classe e abandonou a escola 

por falta de condições.  

Encontrámo-lo no meio de uma es-

cavação no interior da comunidade 

de Chadzuca. Estava descalço, des-

penteado e de roupas rotas. Com um 

olhar pálido e de pouca esperança por 

um futuro melhor, Marizane exterio-

riza a pobreza em que a maior parte 

das comunidades daquela região es-

tão votadas.  

No passado, o local onde Florêncio 

Marizane e seus companheiros fazem 

o garimpo era uma enorme floresta e 

que hoje está completamente devas-

tado. O dia-a-dia do jovem garim-

peiro é feito entre os túneis e lamas 

de argila.

Entrou no garimpo a convite do tio, 

já falecido, vítima tuberculose. Sus-

peita-se que a doença que ceifou o tio 

derivou de longos anos de inalação do 

mercúrio.

Perguntámos ao jovem se sabia quan-

to custa, no mercado internacional, 

cada grama do ouro que ele vende a 

2500 meticais, ao que nos respondeu: 

“Não sei”.

Com o que ganha no garimpo, 

Florêncio Marizane ajuda a mãe, que 

é viúva, a sustentar a família que con-

ta com um agregado de seis pessoas.

Meio ambiente ameaçado 
A região mineira de Manica é dre-

nada pelo rio Révuè e seus afluentes 

que, por sua vez, lançam suas águas 

no rio Búzi.

Além de alojar a barragem hidroeléc-

trica de Chicamba Real, o rio tam-

bém irriga vários campos agrícolas.

Em Manica, o principal método de 

mineração é a céu aberto que consiste 

na remoção da terra vegetal e, de se-

guida, a remoção do minério.

O outro método é subterrâneo e é 

usado para a extracção de ouro nas 

rochas. Também abunda a extracção 

aluvionar que é o processo de produ-

ção do ouro a partir do leito dos rios.  

Devido ao garimpo, as águas do rio 

Révuè e seus afluentes estão pintados 

de ouro e completamente poluídas.

É o rio Révuè que fornece água à ci-

dade de Chimoio e à vila municipal 

de Manica.  

A remoção da terra à busca de filão 

do minério tem como consequências 

directas o desflorestamento, erosão 

dos solos e a perda da biodiversidade 

enquanto o aluviamento polui água 

dos rios e riachos provocando danos 

ecológicos muito altos.

Por Raul Senda 

Garimpo de ouro no distrito de Manica

Roga o artigo 15 do decreto 26/2004 

de 20 de Agosto que aprova o Regu-

lamento Ambiental para a Activida-

de Mineira que: “aquele que provocar 

a contaminação ou degradação da 

água, independentemente da sanção 

aplicável, constitui-se na obrigação 

de reconstituir a situação que existiria 

se, tal contaminação ou degradação 

não se tivesse verificado”.

Por seu turno, o artigo 20 do mesmo 

documento refere que: “os titulares 

mineiros ou operadores serão res-

ponsáveis pelos danos que venham a 

causar ao ambiente em resultado das 

operações mineiras”.

Contudo, mesmo com estes impera-

tivos legais, no distrito de Manica a 

realidade é outra. Ninguém repõe os 

danos causados ao meio ambiente em 

resultado da mineração. No distrito 

há várias escavações e poços abertos 

para o garimpo e que depois foram 

abandonados colocando em perigo a 

vida de pessoas e animais. Proliferam 

minas antigas e desativadas, mas que 

não foram reparadas.  

Victor Mário Sale, ambientalista, fala 

dos impactos ambientais causados 

pelo garimpo e explica que a minera-

ção mais comum no distrito de Ma-

nica é a lavra a céu aberto cuja exe-

cução requere a desmatação de uma 

determinada área para retirar os solos.

“Grande parte das minas do distrito 

são a céu aberto. A sua exploração re-

quere a retirada da cobertura vegetal 

que desempenha um papel fundamen-

tal na conservação da biodiversidade”, 

explica para depois acrescentar que as 

desmatações dessas áreas aceleram 

os efeitos das mudanças climáticas.  

Sale explica também que a mineração 

desregrada está a contribuir para a 

perda de fertilidade dos solos devido 

à contaminação.

No distrito de Manica, a extracção 

de ouro nas rochas é feita com o re-

curso a explosivos, que durante a sua 

detonação provocam ruídos e poluem 

o meio. 

O mercúrio é o principal químico 

usado na mineração que depois es-

palha-se pelos rios contaminando a 

água.

Para separação do ouro do resto dos 

solos recorre-se à amalgamação que é 

o processo em que o minério é mis-

turado com o mercúrio. Geralmente, 

esta operação ocorre durante a lava-

gem para livrar o ouro primário das 

impurezas. Para a libertação do mer-

cúrio, os mineradores fazem a quei-

ma do amálgama (mistura de mer-

cúrio e ouro impuro) a céu aberto e 

sem instrumentos de protecção como 

máscaras e luvas. É neste processo 

de queima, que o mercúrio é liberta-

do para a atmosfera e inalado pelos 

garimpeiros e libertado para os rios 

contaminando a atmosfera, os solos, 

os rios e as pessoas. 

Victor Sale explica que, por exemplo, 

99% do material usado para a produ-

ção de ouro é descartado e lançado 

para os rios ou em espaços abertos.

A saúde pública está igualmente 

ameaçada. As populações que vivem 

ao longo dos rios poluídos continuam 

a consumir a água e o peixe. A maior 

parte dos rios desaguam na albufei-

ra de Chicamba, onde foi instalado 

o projecto de abastecimento de água 

para as cidades de Chimoio, Manica 

e Município de Gondola. 

A agriculta é outra área que também 

se recente da mineração desregrada 

no distrito de Manica.

Margarida Chancanhe é agricultora e 

residente no distrito, mais concreta-

mente na localidade de Nhamucuara.

Ao SAVANA explicou que os efei-

tos devastadores da mineração estão 

a prejudicar grandemente as suas ac-

tividades.

Segundo Chancanhe não são apenas 

os garimpeiros que devastam terras e 

poluem águas. As grandes empresas 

também são responsáveis pela polui-

ção.

A irrigação aos campos agrícolas é 

feita por via da água retirada de rios e 

riachos que correm no distrito, e estes 

estão completamente contaminados 

pelos produtos químicos usados na 

mineração e matam as culturas.

“A agricultura é a única forma de 

sobreviver que temos. Todos dias 

chegam pessoas com licenças de mi-

neração e nos tiram terra. Depois de 

acabar saem e vão embora sem fechar 

os buracos que abrem. Cada dia, está 

escassear o espaço para a prática da 

agricultura”, queixa-se Margarida 

Chancane para depois acrescentar 

que a situação é agravada pela quali-

dade de água usada para irrigação que 

em vez de alimentar as plantas, mata

-os devido aos químicos que contém.       

Desonestos e íntegros
O governo reconhece que o assunto 

é preocupante, mas num cenário em 

que parte da actividade mineira é fei-

ta de forma desordenada, fica difícil 

controlar.

É nesse sentido que se está a traba-

lhar no processo de formalização dos 

garimpeiros em associações.

Em declarações ao SAVANA, Obete 

Matine, inspector-geral dos Recursos 

Minerais e Energia no Ministérios 

dos Recursos Minerais e Energia 

(MIREME) reconhece que há em-

presas que depois de terminar suas 

actividades mineiras abandonam 

as terras sem repô-las, mas nem to-

dos fazem isso. Há desonestos, mas 

também há pessoas muito sérias que 

cumprem com as suas obrigações na 

totalidade.    

Frisa que há um outro fenómeno em 

que as empresas terminam as opera-

ções, repõem os solos, tapam buracos 

e entregam as áreas. No entanto, dias 

depois, os garimpeiros ilegais inva-

dem a área e fazem as escavações. 

Estes, continua, como tem uma ca-

racterística nómada, depois de notar a 

escassez do minério abandonam para 

outro local sem fechar os buracos.

“Também temos cenários em que as 

empresas terminaram as suas opera-

ções, removeram os equipamentos, 

mas ainda não entregaram as áreas 

ao governo. Muitas vezes, quando as 

comunidades se deparam com estas 

realidades pensam no abandono, o 

que não é real”, explica.

Obete Matine também reconhece a 

situação da precaridade das condi-

ções de segurança das pessoas que 

trabalham no garimpo e refere que as 

empresas que trabalham na minera-

ção não investem na componente se-

gurança, porque olham como despesa 

e não investimento. 

“As empresas não têm cultura de inves-

timentos. Aqui temos muito que fazer 

porque, a questão de segurança ainda 

é tratada de forma marginal”, disse.

Por detrás do brilho do ouro de Manica, esconde-se a miséria e a degradação do meio ambiente

Muitas mineradoras não repõem os danos causados ao ambiente, não obstante 
as obrigações legais

Apesar da fortuna gerada com o negócio do ouro, grande parte dos mineradores 
vivem em condições degradantes  

Recorrendo a produtos químicos 
nocivos à saúde, garimpeiro lava minério 

na água que depois corre pelos rios
Abílio Samuel preparando a sua re-

feição do dia  
 A remoção de solos à procura de ouro está a contribuir na devastação das Nem o barrulho da moageira consegue roubar o sono de Julião Matsessa, de cal-

ções e camiseta preta, e do colega depois de longas horas de trabalho  



16 Savana 27-05-2022DIVULGAÇÃO

INTRODUÇÃO
ção dos ataques armados no Nordeste de Cabo 

1

ão obstante

CONSTITUIÇÃO DE CENTROS DE DESLOCADOS E 
DENSIFICAÇÃO POPULACIONAL

2

PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÕES DE POBREZA E ESTRATÉGIAS 
DE SOBREVIVÊNCIA NOS CENTROS DE DESLOCADOS

adequada

telefone

, onde se 

COMPETIÇÃO PELO ACESSO A RECURSOS NATURAIS E 
EMERGÊNCIA DE UM MERCADO DE TERRAS

Destaque Rural Nº 171

VOLTAMOS OU FICAMOS? POBREZA, TENSÕES SOCIAIS
 E PERSPECTIVAS DE REGRESSO DAS POPULAÇÕES DESLOCADAS.

João Feijó, Jerry Maquenzi e Neuza Balane



DIVULGAÇÃO 17Savana 27-05-2022

REFLEXÕES FINAIS

 
AS PERSPECTIVAS DE REGRESSO

 



18 Savana 27-05-2022OPINIÃO

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

Maputo-República de Moçambique

KOk NAM
Director Emérito

 Conselho de Administração:
Nídia Chiziane (presidente) 

António Gumende
Alves Gomes

Direcção, Redacção e Administração:
AV. Amílcar Cabral nr.1049 cp 73

Telefones:
(+258)21301737,823171100, 

843171100

Editor:
Fernando Gonçalves

editorsav@mediacoop.co.mz
Editor Executivo:

Francisco Carmona
(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)

Redacção: 
Raúl Senda, Argunaldo Nhampossa,  
Armando Nhantumbo e Elias Nhaca 

Naita Ussene (editor) 
e Ilec Vilanculos

Colaboradores Permanentes: 
Fernando Manuel, Fernando Lima, 

Ivone Soares, Luís Guevane, 
e Paulo Mubalo (Desporto) 

Colaboradores:
André Catueira (Manica)

Maquetização: 
Auscêncio Machavane e 

Elton Mahumane.
Revisão

Américo Pacule

Publicidade 
Benvinda Tamele (82 3171100)

(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)

Distribuição: 
Miguel Bila

(824576190 / 840135281)
(miguel.bila@mediacoop.co.mz)

(incluindo via e-mail e PDF)
Fax: +258 21302402 (Redacção)

82 3051790 (Publicidade/Directo)

Delegação da Beira 
Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Telefone: (+258) 82 / 843171100

savana@mediacoop.co.mz
Redacção 

admc@mediacoop.co.mz
Administração

www.savana.co.mz

Cartoon
EDITORIAL
O constitucionalismo e o 

anacronismo do expediente político 

Uma declaração de lealdade ao líder, manifestada por Anchia Talapa, 

secretária-geral cessante do braço juvenil da Frelimo, a OJM, rei-

terando o apoio à candidatura de Filipe Nyusi a mais um mandato 

de cinco anos na presidência daquela formação política, foi motivo 

de agitação no último fim-de-semana, com certos sectores da opinião pú-

blica a interpretar tal posição como endosso a um terceiro mandato como 

Presidente da República.

Talapa foi tão nítida e inequívoca no seu pronunciamento, que nunca po-

deria deixar espaço para qualquer tipo de interpretação diversa, pelo que 

pode ter sido surpreendente que ela tenha causado tanto palavreado so-

cial durante o fim-de-semana. Mas esse é o entendimento natural que se 

capta de quem ouviu aquela declaração, até que se compreenda o contexto 

político que se vive neste momento em Moçambique, e que terá propor-

cionado a qualquer um a dar-se à liberdade de a interpretar conforme a sua 

conveniência.

E o contexto tem a ver com um plano que tem sido sorrateiramente desa-

brochado, visando introduzir uma emenda constitucional que acabe com a 

actual limitação de dois mandatos consecutivos de cinco anos cada, para o 

cargo de Presidente da República.

Na verdade, este debate não é novo, e ele tem sido colocado de forma recor-

rente sempre que o Presidente da República esteja a meio ou na fase der-

radeira do seu segundo mandato, havendo uma franja da opinião pública 

que defende a ideia de que dez anos de governação contínua não oferecem 

ao titular tempo suficiente para deixar o seu legado. Os defensores deste 

argumento nunca disseram quanto tempo seria o ideal, mas defendem, ob-

viamente, um alargamento da actual limitação, não estando claro se a solu-

ção seria aumentar o número de mandatos ou a duração de cada mandato.

Há ainda os que entendem ser injusto e anti-democrático, que a Constitui-

ção da República imponha limites quanto à oportunidade de prestação de 

serviço público por parte de alguém a quem o povo gostaria que continuas-

se a servi-lo com zelo. A Constituição foi feita, há décadas, por um grupo 

de pessoas que por mais que tenham, nessa altura sido a maioria, não têm 

o direito de impor a sua vontade sobre a actual geração e outras futuras. 

Olhando para este último argumento, pode se dizer que em última análise, 

todas as constituições do mundo são “injustas e anti-democráticas”, tendo 

em conta que terão sido elaboradas há séculos, para os países mais antigos, 

e há décadas para os mais novos, mantendo-se respeitadas até aos dias de 

hoje.

As questões constitucionais nunca devem ser interpretadas apenas nos 

termos da letra, mas também e sobretudo na perspectiva do seu espírito; 

ou seja, a interpretação da razão porque os formuladores da Constituição 

optaram por uma determinada disposição. 

Essencialmente, a questão que deve ser colocada é se a função primordial 

de uma constituição é limitar a autoridade do governo e regular os proces-

sos políticos ao nível da administração do Estado, até que ponto poderá, 

uma revisão constitucional no sentido de alargar o mandato presidencial 

dar resposta a este requisito. Dizer que uma constituição deve ser alterada 

simplesmente porque alguém entende que os seus interesses pessoais ou 

em representação de um grupo não estão acautelados no actual texto não 

deve ser a prática numa sociedade que tem os seus alicerces no constitu-

cionalismo.

Há certamente interesses instalados a favor do chamado “terceiro man-

dato”, não porque tal traga algum benefício palpável para o país, mas tão 

somente porque isso serve os interesses egoístas de indivíduos que acredi-

tam que estão a prestar um bom serviço ao titular, mesmo que este não lhes 

tenha conferido mandato para tal fim. De facto, tais grupos não o fazem 

porque gostam dele ou porque lhe são leais, mas sim porque é uma estraté-

gia para agraciar o centro do poder e daí tirar benefícios pessoais. Aliás, tais 

indivíduos, em caso de mudança de liderança não se coibirão de correr para 

manifestar disponibilidade de prestar serviços ao novo líder, mesmo que 

para tal tenham de dizer tudo de mal sobre o mesmo líder que defendem 

que continue no poder. 

Há razões muito plausíveis porque os fazedores da actual constituição im-

puseram o limite máximo de dois mandatos para o Presidente da Repú-

blica, e não parece que tais razões não se justifiquem actualmente.  Essas 

razões fundam-se na necessidade de evitar, a todo o custo, a imposição 

sobre o Estado de uma presidência imperial, com poderes bastantes que 

tornem o Estado propriedade de um único indivíduo. 

Felizmente em Moçambique, apesar do poder dominante de um único 

partido político, ainda prevalece dentro deste o princípio da alternância 

na liderança do Estado, o que torna o processo político mais dinâmico e 

saudável, criando desse modo as bases para um futuro de estabilidade e de 

prosperidade. 

,

Sessenta e nove anos depois... Mafrano!

Tenho em mãos um velho e 

já muito frágil exemplar da 

Revista Angola, propriedade 

da Liga Nacional Africana, 

referente ao mês de Novembro, no 

longínquo ano de 1953. Hoje, todos 

conhecem o significado do mês de 

Novembro para a Família angolana, 

mas não naquela época...

A Revista de que vos falo tem o nú-

mero 158 e é uma edição especial 

dedicada à inauguração da nova sede 

da Liga Nacional Africana, em Luan-

da, a capital de Angola. A sua ficha 

técnica, traz-nos dados que são tão 

históricos quanto inéditos e valiosos. 

Num total de 44 páginas, lemos arti-

gos de Agostinho Neto, “A propósito 

do teatro de Keita Fodéba”; contos de 

um histórico fundador do MPLA, 

Mario Pinto de Andrade, o “Bicho 

do Mato”, e textos de Mafrano cuja 

colectânea sobre os Bantu está a ser 

divulgada em Luanda 40 anos depois 

da sua morte. 

A Caixa Postal da Liga Nacional 

Africana com o número 931 e um nú-

mero de telefone com apenas quatro 

dígitos, o «2285», são dados de maior 

realce que nos ajudam a localizar esta 

luxuosa relíquia no seu tempo. Era a 

Luanda de antigamente, uma pacata 

cidade que terminava no famoso bair-

ro Maculusso e tudo o resto era mato 

e muceque. O perímetro da cidade era 

então de apenas 5 quilómetros qua-

drados.

“Alô..., está aí alguém?”

Morto de curiosidade imagino-me a 

telefonar para o «2285», o antigo nú-

mero  da nova Sede da Liga Nacional 

Africana, na ânsia de contactar al-

guém da sua Direcção e Administra-

ção cujo presidente, hoje, 69 anos de-

pois,   é um amigo da minha família. 

“Alô, alô...”, o momento é de emoção 

mas o velho número já não existe! Os 

homens mais serenos daquela época 

também já não vivem. Mas, deixaram 

obra. E que obra!!!
  Os génios de 1953 deixaram-nos 
excelentes artigos, ideias, códigos de 
expressão patriótica e reflexões para 
quem queira conhecer as prioridades,  
preocupações e, sobretudo,   a cadên-
cia respiratória, a coerência e a veia 
sanguínea de homens que marcaram 
o nosso tempo, a partir daquela época. 
E tanto nos apaixona!
Um desses artigos, “A Liga e o sucesso 
inaugural da sua Sede”, à página 19, 
vem assinado por um suposto (será 
pseudónimo?) «M. Soiof». O autor 
escreve subtilmente com leves pin-
celadas que nos ajudam a descobrir a 
nossa família angolana e os interesses 
sociais dos naturais de Angola” .
M. Soiof escreve o seguinte, como 
quem está atento aos dias de hoje, 
passados que já foram quase 69 anos:
“E assim teremos oposto uma barrei-
ra contra diversões imorais de certos 
bares, boites e caribalas, redundando 
num bem que ajudará a irmanar in-
divíduos num ideal de espiritualidade, 
de amor e de verdadeira compreensão 
pela vida social mais elevada”, diz ele.
Por outras palavras, o autor alerta-
-nos: “Angolanos, chegou o tempo 
de abrir os olhos. Não se deixem alie-
nar!”. De facto, nesse ano de 1953 já 
se adivinhava as profundas metamor-
foses sociais e políticas para Angola, 
ocorridas a partir de Novembro de 
1975.
Na mesma página 19, fala-se  de um 
gigante que todos já conhecemos: 
O cônego Manuel das Neves, então 
Presidente da Assembleia Geral da 
Liga Nacional Africana. Muito já se 

disse sobre Manuel das Neves e peço 

aplausos para este grande obreiro.

Indo depressa, sem tempo a perder, 

o ano de 1953 mostra-nos o célebre 

autor de “Nota a Lápis”, uma marca 

literária que pertenceu a Maurício 

Francisco Caetano, “Mafrano”, mas 

assinada nesse número histórico  com 

o nome de “Morais Paixão”. Será ou-

tro pseudónimo? Será o mesmo M. 
Soiof? Será Mafrano? Quem sabe 
responder?
Não há respostas inequívocas, mas 
há coincidências brutais. Mafrano 
era um apaixonado pela Antropolo-
gia Cultural e este artigo de “Morais 
Paixão” fala-nos de «O fundo étni-
co», usando   as mesmas expressões,   
conceitos e fios de raciocínio que 
caracterizam o livro agora lançado 
com o título “Os Bantu na visão de 
Mafrano!”, cujo autor é precisamente 
Mauricio Caetano, correligionário de 
Manuel das Neves. O mesmo Maurí-
cio Caetano que era classificado pelos 
seus contemporâneos como “O rato 
da biblioteca”, não só pelo seu apego 
ao estudo e à investigação, mas tam-
bém pela variedade de pseudónimos 
com que divertia os leitores, tais como  
Mafrano, Anateco e Zé Ninguém e 
que nos levam a investigar quem eram 
«M. Soiof» e «Morais Paixão».
Mas, nem sempre o nosso “Rato da 
Biblioteca” se escondia por detrás de 
um pseudónimo clandestino. Na pá-
gina 35, a rubrica “Episódios Vividos” 
é assinada pelo próprio nome:
Mauricio Francisco Caetano recorda 
o ano de 1949, em Ndalatando, quan-
do tinha a Idade de Cristo, e faz-nos 
rir bastante com «A Negra de Cazen-
go e a sua Gíria»,   nessa crónica que 
tanto nos diverte:

“O senhor por aqui?”, perguntam-lhe

“Uóla kiá!”, responde ele...

São histórias na primeira pessoa, re-

latos vividos e confidências de amigos 

para ler nas próximas duzentas pági-

nas do Volume II de “Os Bantu na 

visão de Mafrano”.

Até breve.

*Jornalista e escritor angolano.

Por Tazuary Nkeita*
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Quando nos aproxima-

mos da música lírica, 

sobretudo da ópera, 

como Stela Mendonça 

e Sónia Mocumbi nos têm es-

tado pedagogicamente a con-

duzir, para além dos motivos 

religiosos, clássicos e românti-

cos que inspiram os principais 

temas musicais, por vezes, de 

repente, deparamo-nos com um 

motivo insólito, surpreendente-

mente político e actual, que nos 

leva  «toute proportion gardée» 

ao trágico continuum da nossa 

história: o Nabuco de Verdi, e o 

seu conhecido ‘coro dos escra-

vos’. 

O canto de escravos judeus – no 

terceiro acto do Nabuco (Na-

bucodunosor II) – escrito por 

Giuseppe Verdi no momento 

mesmo em que o seu país su-

cumbia à colonização política, 

foi um marco na história da arte 

e na estética política. A escra-

vatura judaica tinha já inspira-

do a inteira tradição dos spiri-
tuals e gospels – o mais famoso 

dos quais é o Let my People Go, 

popularizado primeiro por Paul 

Robeson e depois por Louis 

Armstrong – servindo a resi-

liência e depois a luta dos afro-

-americanos. Servirá, a partir da 

estreia do Nabuco de Verdi, de 

incentivo e leitmotiv da revolta 

dos italianos contra a ocupação 

austríaca do norte do país. 

Os negros que se juntavam para 

cantar os gospels, sobretudo, nas 

igrejas do Sul dos Estados Uni-

dos, conheciam a opressão por 

vivê-la no quotidiano; iam às 

igrejas não necessariamente por 

um apelo de fé ou pela eloquên-

cia de qualquer Crisóstomo 

(boca de ouro), mas porque as 

igrejas eram os poucos espaços 

de liberdade, de construção da 

comunidade e do destino que 

lhes eram permitidos. Por de-

trás da história da fuga dos he-

breus do Egipto eles invocavam 

sorrateiramente a Moisés negra 

(Harriet Tubman), o Under-

ground Railroad e a fuga dos 

escravos negros do Sul

Também os italianos na segun-

da metade do século XIX acla-

maram não as óperas de Rossi-

ni, Bellini, Donizetti, nem as de 

Verdi da Traviata ou da Aida, 

mas a do Nabuco, porque se re-

conheciam ou reconheciam na-

quele “segundo hino nacional” 

uma invocação da sua então 

realidade histórica.

Para boa parte do movimento de 

pensamento da arte política, os 

indivíduos parecem dominados 

porque considerados incapazes 

We Shall Overcome
Por Severino Ngoenha*

de compreender, enquanto os 

artistas (pastores e abolicionis-

tas durante a escravatura e Ver-

di durante a ocupação do norte 

da Itália pela Áustria) seriam 

pedagogos (Cheik Anta Diop, 

Theofilo Obenga, Assante, 

Omotunde...) que explicariam 

os eventos de uma maneira me-

nos rebarbativa. Existia a ideia 

de que a arte seria política, a 

partir do momento em que in-

troduz pedagogias que criam 

uma tomada de consciência.  

Jacques Rancière rompe com 

esta perspectiva. Não existem 

de um lado ‘os que sabem’ e do 

outro ‘os que sucumbem’, os 

parvos que engolem estupida-

mente as imagens de uma parte 

e os que as pensam do outro:  

todos somos iguais na parti-

lha do sensível. Assim, depois 

da era da suspeita (Nietzsche, 

Marx, Freud) abre-se uma nova 

sequência para o espectador: a 

emancipação (participativa). 

Aliás, apesar de se reclamar do 

marxismo, a ideia brechtiana de 

aprender a ver, de se libertar das 

aparências, data do mito da ca-

verna de Platão. 

Uma obra existe, como um es-

tudante que observa, seleciona, 

compara interpreta e liga o que 

vê com o que ele viu em outras 

cenas anteriores. Uma obra 

existe através das múltiplas re-

construções feitas pelos espec-

tadores. O que se passa na cena é 

inserido numa cadeia construí-

da por cada um e  corresponde 

a um percurso próprio. Walter 

Benjamin quis politizar a arte 

opondo, contra a estetização da 

política praticada pelo fascismo, 

a politização da arte proposta 

pelo comunismo. Hoje, depois 

dos ensaios de ataques ciberné-

ticos a bancos, instituições de 

defesa, infiltrações e manipula-

ções em pleitos eleitorais  vive-

mos em directo – ao que somos 

intimados a participar – a pri-

meira total ciber-guerra;  com 

imagens artísticas construídas 

por repórteres, fotógrafos, pro-

pagandistas, profissionais  da 

manipulação de massas que 

enchem quotidianamente os 

nossos écrans porque, como o 

Francis Coppola do Apocalipse 
Now, acreditam na existência 

do belo nas destruições e mor-

tes com que as bombas não ces-

sam de ofuscar os nossos écrans 

de televisão. Realismo estético 

ou manipulação artística? 

O que dizer dos generais, jorna-

listas, comentadores que lutam 

por se substituírem nos canais 

de televisão, jornais, rádios re-

des sociais – quem mais, mais 

– sobre as razões para continuar 

a encher de bombas os arsenais 

dos adversários, em nome da 

uma paz – que só pode ser béli-

ca – e sempre mais militarizada? 

Como definir os que lutam para 

diminuir nos orçamentos dos 

estados, os gastos para a saúde 

(que a Covid e os Big Farmas 

mostraram quão exíguos são, 

até entre os mais ricos) a favor 

do fortalecimento da indústria 

bélica e dos armamentos das 

nações? Como classificar aque-

les que não aprenderam das ex-

periências africanas, que as san-

ções servem simplesmente para 

matar os que já estão a morrer? 

Aqueles que não vêem que os 

únicos a lucrar com as armas 

são os que as produzem?

 Os copolas do esteticus ad be-
llum ou da Ius ad bellum não se 

limitam à mobilização total dos 

próprios meios para a cyber-

-guerra em acto: querem nos 

coagir a aderir com a razão da 

força, que eles propalam como 

a força das suas razões. Como 

diria Kant, nós também somos 

chamados a subir ao palco, resta 

saber se das convicções ou das 

ilusões, por razões da força ou 

por força da razão…

A nossa época se quer cibernéti-

ca mas ignora que a informação 

é diferente do conhecimento 

(Michel Serres). Viver a nossa 

época significa não se conten-

tar com as suas aparências mas 

descer às  profundezas das suas 

fossas (Castiano) e aceitar rece-

ber na cara os seus excrementos  

(Agamben). Mas o que signifi-

ca isso: contentar-se em pensar 

com ela, mesmo nos seus absur-

dos e contradições (para evitar 

os seus excrementos na cara) 

ou ousar pensar contra ela? A 

ordem dominante não reprime 

o dissenso, mas obra para que 

ele não se constitua, faz com 

que o pluralismo da povoação 

global se resolva num monólo-

go de massas. Por isso, dissentir 

significa opor-se ao consenso 

imperante, para restituir vida à 

possibilidade de pensar e ser de 

maneira diferente.

 Conhecemos o poder das men-
tiras da verdade, sabemos que 

sem um séria vigilância crítica, 

sem uma adesão prudente e 

desconfiada, sem disponibilida-

de para lutar, tudo, literalmente 

tudo, pode nos ser impingido: 

guerras contra armas que não 

existem, conflitos ideológicos 

(guerras de dezasseis anos) 

quando nós nos queríamos não 

alinhados, devastações por ga-

nâncias de petróleo sob o pre-

texto de um (Petro-) jihadismo 

criado por gente para quem as 

nossas vidas nunca tiveram va-

lor.

O que têm em comum os espiri-
tuals e a ópera, o que nos podem 

ensinar James Cone ( The Spiri-
tuals and the Blues) e Giuseppe 

Verdi face aos dramas e dilemas 

actuais?  Os epifenómenos da 

comum origem do estilo destas 

músicas no longínquo século 

XVI? A analogia entre os me-

lodramas – na origem da ópe-

ra – durante os entreactos que 

permitiam a intervenção de al-

gumas personagens e o Zip in 

dos espirituais que favoreciam 

a manifestação lírica dos dife-

rentes membros da comunida-

de, como no famoso Kumbaya 
o Lord (Senhor) cantado ainda 

entre nós nas igrejas cristãs? A 

consagração de ambos os gé-

neros no século XIX (1842 Va, 
Pensiero, e em 1872 o verso de 

abertura  pelo Jubilee Singers da 

Universidade Fisk)?

Essas revoltas não podem ser 

reduzidas a um paradigma uni-

tário, mas apresentam, como 

horizonte comum, a reivindi-

cação contra a injustiça da or-

dem constituída. Eles  manifes-

tam e  podem nos transmitir a 

veemente recusa e oposição ao 

obediencionismo opressivo que 

hoje, como mentiras da verda-

de (Azagaia), se dissimula no 

informacionismo, na impostura 

de numa falsa era de comunica-

ção e de saber. Judeus, italianos 

do Nabuco têm em comum, 

com os afro-americanos dos 

spirituals, a convicção, a co-

ragem e a ousadia de buscar a 

liberdade apesar e não obstante 

as circunstâncias :  Va,  pensie-
ro…

Mas o pensamento não é arbi-

trário (Edmundo Husserl), não 

se pode pretender a liberdade 

submetendo-se sempre e de 

maneira consentida à vontade 

de outrem, não se pode obter 

a liberdade sem buscá-la, sem 

se dar/ter os meios para a con-

quistar.

Não é novidade que estamos na 

dita era da informação, não é 

novidade que essa informação é 

produzida, tratada, transmitida 

com fins ideológicos e econó-

micos precisos, não é novidade 

que ela é produto de especia-

listas, não é novidade que ela 

usa a nossa atracção pelo belo 

para nos atrair e manipular, que 

ela abusa da nossa credulidade 

para nos enganar. A novidade 

reside na dimensão ciber-global 

das notícias que narram fac-

tos, dão informações, plasmam 

consciências para acreditarem, 

sem levarem  necessariamente 

ao conhecimento; a novidade 

está no facto de fazerem de nós 

caixas de ressonância do que 

não sabemos, vulgarizadores 

e sofistas do que ignoramos, 

exegetas de factos sem a busca 

– filosófica – da sua vericidade 

e, por isso mesmo, hermeneutas 

sem a  exigência da tradução da 

informação em comunicação, 

condição  sine qua non para o  

conhecimento ( Michel Serres).

Muitos descendentes dos escra-

vos hebreus, dos italianos que se 

referem a Verdi,  dos afro-ame-

ricanos que exaltam a coragem 

da Harriet Tubman ignoram, 

esqueceram ou fingem esquecer 

a história; alguns demonstram 

não ter consciência de que o 

que é humanamente condená-

vel não é esta ou aquela forma 

histórica de opressão, a escra-

vidão deste ou daquele povo 

ou raça; o que é humanamen-

te condenável é a  escravatura 

em todas as suas formas, são as 

ideologias de esquerda ou de 

direita, religiosas ou laicas  que 

a pressupõem, acompanham e 

alimentam.

Inch Alah que a unanimidade 

encontrada contra a guerra e 

as mentiras discursivas que a 

acompanham, seja o renascer 

de uma África, enfim, reunida, 

pan-Africana (união para a re-

sistência, lema do primeiro con-

gresso de 1900) com vontade e 

pensamento próprios (dos po-

vos africanos) e capaz de cantar 

sincronizada e com harmonia 

– dos guetos de Cabo Delgado, 

de Bissau, de Kinshasa, da So-

mália até às periferias da Baía e 

de Harlem (…) – numa só voz 

e em uníssono: We Shall Over-
come…
Seria um reconhecimento de-

vido aos que deram a vida por 

esta causa  (Du Bois, Garveys, 

Nkrumahs, Mondlanes, Ca-

brais, Lumumbas, Nyereres, 

Macheis, Marcelinos…) uma 

boa prenda para o vinte cinco 

de Maio (dia da África e ani-

versário do martírio de George 

Floyd), uma esperança para as 

gerações futuras… 

We Shall Overcome, We Must 
Overcome…

*Filomeno Lopes, 
Carlos Carvalho
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

ANatureza é maravilhosa. 

Quando as mangas, tangeri-

nas, laranjas, ou outras, ama-

durecem, os mercados ficam 

abarrotados desta ou daquela fruta da 

época. Independentemente do tipo de 

fruta, vegetal ou cereal, há sempre, pela 

frente, um calendário a cumprir. O ci-

clo vegetativo impõe a sua incontorna-

bilidade. Se a Natureza nos proporcio-

na uma série de maravilhas o mesmo já 

não podemos afirmar quando o nosso 

foco é o ser humano. Temos uma es-

pécie de calendário errante que se su-

bordina à nossa própria natureza. Daí 

a ditadura de uma série de leis acom-

panhadas por expressões interessantes 

como “ninguém está acima da Lei”. 

No entanto, a arte de contornar esta 

expressão tornando-a num equívoco 

é algo contínuo e, sobretudo, de gran-

de visibilidade em espaços dominados 

pelo culto de personalidade. As perso-

nalidades endeusadas pela cultura de 

corrupção convocam a Lei quando esta 

lhes beneficia, desconvocando-a sempre 

que a mesma se torna desconfortável aos 

seus interesses. África é um pouco disso. É 

o espaço de contraste entre o seu enorme 

potencial natural e cultural, por um lado, 

e, por outro, a subsaaranização da pobreza. 

A “libertação” de África com a chegada das 

independências não trouxe necessariamen-

te a liberdade que supostamente se espe-

rava. Deste modo, viver ou, quase, usufruir 

de uma independência política destituída 

de independência económica justificou 

e continua a justificar o tipo e o grau de 

liberdade que muitos países africanos têm 

no mercado internacional. Quando Áfri-

ca se independentizou na sua totalidade, 

já muitos países de fora deste continente 

estavam constituídos como nação. Não 

chegamos tarde, não. Chegamos no nosso 

devido momento. No entanto, não somos 

mangas, tangerinas, ou laranjas, que têm o 

seu próprio ciclo vegetativo. A ignição da 

governação é colocada na corrupção e não 

no desenvolvimento. Ser governante e ter 

um forte negócio, uma casa, uma mansão, 

um apartamento de luxo, em Lisboa, Pa-

ris, Dubai, ou em outro canto qualquer do 

mundo, desde que se justifique pelo his-

tórico financeiro, pode ser inspirador para 

os governantes que se seguem. O contrá-

rio não deixa de ser verdadeiro, ainda que 

negativo, uma vez que agrava os elevados 

níveis de pobreza. 

África não se deve dar ao luxo de esperar 

pela “oportunidade de surgir” para emer-

gir naquilo que é o seu desenvolvimento. 

A oportunidade é-nos dada todos os dias. 

As “esmolas” que caem em nossas mãos 

estendidas tornam-nos escravos da ar-

madilha onde nos acomodamos por força 

das circunstâncias. A democracia é pon-

tapeada em nome da estabilidade políti-

ca e social. A mesma estabilidade que os 

colonizadores temiam que fosse abalada 

pelos movimentos pró-independentistas. 

Os discursos políticos mantêm o sonho de 

uma África desenvolvida, unida monetária 

e culturalmente; uma África abstraída da 

globalização. Na realidade, a globalização 

é omnipresente. Temos uma África negra 

que assume a totalidade do continen-

te como sendo sinónimo de homoge-

neização racial, esquecendo a África 

branca. A África subsaariana, riquíssi-
ma pela diversidade cultural e natural, 
continua a repisar, década após década, 
a ideia de um caminhar africano para 
um amadurecimento económico con-
junto, aliás, simultâneo, baseado nas 
uniões económicas regionais. O sonho 
de uma união que vai gerar simulta-
neidades nos processos de desenvol-
vimento regional continua a não pro-
ceder. Assim, as simultaneidades no 
desenvolvimento das várias regiões de 
África tendem a ter mais “ganhos polí-
ticos” que económicos ao não enfatizar 
substancialmente o desenvolvimento 
dos respectivos países. Como harmo-
nizar o “todo” se as “partes” carecem 
de harmonização? Parece não se res-

peitar o tempo económico, cultural e 

democrático dos países que compõem 

essas mesmas organizações económi-

cas. Mesmo assim, o avanço de África 

deve ser celebrado permanentemente.

Celebrando África

Em Setembro de 1965, no início do 

ano lectivo, encontrámo-nos e tra-

vámos conhecimento como parte 

do numeroso grupo de caloiros do 

Liceu António Enes, em Lourenço Mar-

ques. Aquele liceu, naquele tempo, era co-

nhecido, um pouco pejorativamente, como 

o “liceu da capulana”, devido ao numeroso 

grupo de alunos pretos e, de modo geral, de 

origem humilde, que o frequentavam. 

No nosso caso, eu ia de uma escola de mis-

sionários na Paróquia de São Joaquim, do 

Bairro da Munhuana, e ele de um estabele-

cimento de ensino um pouco mais distinto. 

Fizemos uma caminhada, não só de colegas 

de carteira como também de amigos, uma 

amizade que se foi cimentando gradual-

mente ao longo dos cinco anos seguintes, 

embora não tivéssemos, à partida, muitos 

pontos em comum, nem privássemos mui-

to fora do estrito âmbito das fronteiras es-

colares. De resto, é assim que se constroem 

as amizades que vêm para durar. Depois de 

completar o 5.o ano, e porque decidimos 

seguir cursos diferentes, eu, de Letras, ele, 

de Ciências, enquanto ele continuava no 

“António Enes” e eu fui transferido para o 

Liceu Salazar. Foi sombra de pouca dura.

Voltámos a encontrar-nos em Março de 

1974 como recrutas do Curso de Sargen-

tos Milicianos na Escola de Aplicação Mi-

litar em Boane. Cerca de um mês depois, 

deu-se o 25 de Abril em Portugal, com os 

consequentes e já por demais conhecidos 

cataclismas de origem política, económica 

e social a que deu origem, e fomos desmo-

bilizados em Maio do ano seguinte. 

De Março de 74 até à data da desmobiliza-

ção, a nossa amizade, devido a um convívio 

mais próximo e regular imposto pela pro-

ximidade do convívio militar, pelo facto de 

nos sentirmos meio náufragos no meio da-

quele turbilhão em que ninguém sabia qual 

seria o momento exacto do mergulho final 

a pique, a nossa amizade cresceu e cimen-

tou de forma exponencial. Mais ainda, com 

muita cumplicidade, uma vez que, um pou-

co pela idade, um pouco pela vontade de 

aventura, fizemos muita traquinice juntos. 

Aproveitando o facto de sermos furriéis 

milicianos no meio daquela “bandalheira” 

em que se encontravam as hierarquias mi-

litares mais próximas de nós, inventámos 

incursões pelos subúrbios de Lourenço 

Marques, também movidos pela vontade 

de tomar parte no movimento geral de 

resistência aos setembristas e outubristas 

de última hora que chegaram a ocupar as 

instalações do Rádio Clube de Lourenço 

Marques, numa tentativa de contragol-

pe. Desvairámo-nos um pouco a assistir 

neutralmente ao oportunismo de alguns 

concidadãos nas periferias, que arromba-

vam lojas, estabelecimentos comerciais de 

maior vulto, estaleiros de construção civil, 

currais e pocilgas, apoderando-se de tudo 

o que podiam. E foi neste vendaval que, 

no fim, nos vimos despojados das divisas e 

entregues à vertigem da vida no profundo 

mar do desemprego e da absoluta incerteza 

quanto ao nosso futuro. Em todas as áreas. 

Para nos situarmos, na altura, eu e o Re-

nato Paulino Maria de Oliveira Cândido 

tínhamos apenas 22 anos de idade. 

Eu a viver no Vale do Infulene e ele no 

Bairro do Jardim, passámos muitos dos 

nossos dias dos sete ou oito meses seguin-

tes a fazer a rotina de peregrinação a pé 

daquela periferia até ao centro da cidade, 

batendo à porta de tudo que eram institui-

ções ou empresas, à procura de emprego, 

numa altura em que ninguém estava para 

empregar ninguém. Os que poderiam es-

tar nessa condição estavam em debandada 

rumo à Metrópole. 

Sem desespero. Aos fins de tarde ou de se-

mana, ele na minha casa, ou eu na dele, ain-

da tínhamos alento e energia mental para 

dedilhar uma guitarra e recordar as canções 

da nossa adolescência e primeira juventude, 

de repertório desde os “Rolling Stones” e 

“Beatles” até à bossa nova brasileira. 

E o Renato, tal como eu, embora não ti-

vesse uma voz propriamente divina, tinha 

boa memória para as letras das canções, as 

suas melodias, e tinha muito prazer na for-

ma como cantava e tocava. Foram tardes 

que, por isso e outras coisas, nos ficaram na 

memória, tanto mais não fosse porque, du-

rante anos, íamos delapidando alegremen-

te as poucas economias que tínhamos feito 

durante os meses de serviço militar, meses 

durante os quais, para falar a verdade, tí-

nhamos tido como salário montantes que 

estavam muitíssimo acima das nossas ne-

cessidades. Era cerveja e azeitonas verdes. 

Depois daquele deserto, o Renato encon-

trou o seu oásis na banca e eu no ramo dos 

petróleos e ensino, de onde depois saltei 

para o jornalismo. 

Na curva da reforma contraída devido à 

cegueira, o Renato continuou a ser o com-

panheiro fiel das tardes de música, um bom 

vinho, conversa positiva e excelente, a re-

cordar coisas que, de tão velhas e vividas, 

parecem novas, e a dar-me conta de mais 

um ou outro companheiro dos nossos tem-

pos de liceu que já tinham passado, tran-

quilamente ou não, para o lado da frontei-

ra: o Domingos Paulo Taela, o Benedito 

Wetella, o Antunes Matchai, o Feliciano 

Mutchine, o António Zitha, o Francis-

co Jossias, o João Luís Vitorino Júnior, o 

Cláudio Nhandamo e outros tantos do 

Clube dos Entas, que já dobrou o cabo dos 

sessenta anos. 

Somos cada vez mais uma geração em de-

saparição. Sem desespero, porque essa é a 

lei a que obedecem os nossos ciclos de vida. 

Resta-nos a grata consolação de que, quer 

se queira, quer não, deixámos sementes, 

estas germinam, e, de tempos em tempos, 

alguém se recordará de que a Escola Se-

cundária Francisco Manyanga já foi Liceu 

António Enes, a “Josina Machel” já foi Li-

ceu Salazar, o Jimi Hendrix e a Joan Baez, 

o Chico Buarque de Hollanda e Gal Cos-

ta já tiveram fãs nesta zona dos trópicos e 

que tanto os fãs como estes músicos fazem 

parte de uma memória que levará tempo 

a apagar. 

Esta quarta-feira, dia 25, ao fim da manhã, 

recebi uma chamada de Xai-Xai. Era o 

Carlos Cumbula. A mensagem foi lacóni-

ca: “Só te quero comunicar que o Renato 

partiu”. 

Renato Cândido
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O Moçambola, a maior 
prova do calendário fu-
tebolístico do país, está 
na sua fase inicial, pois 

apenas já foram disputadas três 
jornadas, mas os resultados algo 
desnivelados mostram que não 
tardará a acontecer a primeira 
chicotada psicológica, não fosse 
a equipa técnica o elo mais fra-
co.

Neste momento, duas formações 

continuam sem pontuar, designa-

damente, Incomati de Xinavane   

e Matchedje de Mocuba.

Mas, para além desse cenário que 

se desenha (chicotadas), vive-se 

um ambiente de suspeição mo-

tivado pelas supostas más actua-

ções das equipas de arbitragem, 

não sendo de estranhar o barulho 

que se verificou, por exemplo, 

na partida de há duas semanas, 

a contar para a segunda jorna-

da, a qual colocou em campo as 

equipas do Ferroviário da Beira e 

da ABB. Nesse desafio, o árbitro, 

Eduardo Chissano, não assinalou

uma grande penalidade a favor 

dos locomotivas do Chiveve, o 

que provocou alvoroço.

Alta tensão
Entretanto, a quarta jornada 

reserva-nos partidas de grande 

nível tendo em conta as equipas 

que vão se defrontar. 

Com efeito, a União Desportiva 

do Songo, que soma  9 pontos 

como fruto  de três vitórias, de-

fronta o Ferroviário de Nacala, 

que ainda continua a ser sombra 

de si próprio. 

É um facto inegável que os hi-

droeléctricos são favoritos, mas 

terão de provar nas quatro linhas 

porque são líderes do Moçambo-

la, pois  em futebol não há vence-

dores antecipados.   

Em Maputo mais dois líderes da 

prova vão se defrontar, num des-

pique aguardado com inusitado 

interesse. Falamos concretamen-

te da partida Costa do Sol- Fer-

roviário de Nampula.

Atenção que Nelson Santos, 

treinador dos locomotivas teve 

uma passagem pelos canarinhos, 

o que leva-nos a pensar que te-

nha conhecimento suficiente da 

maneira como alguns jogadores 

canarinhos abordam o jogo. 

Mas, certamente, isso não será 

determinante, até porque o téc-

nico Artur Semedo tem a sua 

forma de potenciar os jogadores, 

daí que é de perspectivar um jogo 

impróprio para os cardíacos.

Já o Incomati de Xinavane, que 

ainda não pontuou, é obrigado a 

vencer  a Associação Desporti-

va de Vilankulo, sob risco de se 

atrasar ainda mais na luta pela 

manutenção que é claramente o 

seu foco.

Mas a goleada da semana passada 

por seis bolas sem concorrência, 

diante da ABB, certamente criou 

mal estar no seio do grupo, o que 

pode  contribuir para instabilida-

de no balneário.

De qualquer forma, julgamos que 

os açucareiros poderão pontuar, 

até porque o representante de 

Inhambane tem tido uma presta-

ção titubeante.

Em Quelimane, o Matchedje de 

Mocuba, que ainda não conhece 

o sabor da vitória recebe o Fer-

roviário de Lichinga, que soma 

quatro pontos, os mesmos da 

Associação Black Bulls, Ferro-

viário da Beira e Ferroviário de 

Maputo. 

Se as vitórias dependessem dos 

números certamente a equipa 

visitante sairia vencedora, mas 

felizmente dependem do desem-

penho e entrega de cada equipa 

no rectângulo do jogo. 

Pelo que se perspectiva uma par-

tida renhida e de desfecho im-

previsível.

Enquanto isso, os actuais cam-

peões nacionais vão defrontar 

o Ferroviário de Maputo, numa 

partida que se espera  equilibrada. 

Na verdade, ainda que as duas 

equipas estejam na mesma po-

sição com quatro pontos, têm 

outro tipo de objectivos na prova, 

tendo em conta o quinhão de jo-

gadores que possuem.

O que equivale a dizer que ne-

nhum dos dois conjuntos quere-

rá atrasar-se na luta pelo título, 

considerando que  neste momen-

to estão a 5 pontos dos líderes. 

Perspectiva-se um verdadeiro 

duelo ao sol.

Finalmente, no Chiveve o Fer-

roviário da Beira vai defrontar a 

Liga Desportiva de Maputo. As 

duas formações têm vindo a reve-

zar o bom e o mau, pelo que estão 

proibidas de perder pelo menos 

nesta ronda.

E se, por um lado, há já alguns 

anos que a Liga deixou de ser um 

sério candidato ao título, até por-

que mesmo em termos de plantel 

este está uns furos abaixo do seu 

adversário desta ronda, por outro 

lado, o Ferroviário da Beira é o 

exemplo vivo de uma formação 

imprevisível: numa jornada faz 

exibição de grande nível para 

logo a seguir deixar os seus cré-

ditos em mãos alheias.

Posto isto....
Tal como defendemos no ano 

passado,  enganam-se os analistas 

de futebol nacional e não só, que 

têm referido, amiúde, que os re-

gistos iniciais numa competição 

não premeditam o futuro, pois 

muitos são os casos em que as 

equipas iniciam uma competição 

de forma notável e bem conse-

guida, para, ao longo do tempo, 

mostrarem a sua pequenez.

Hoje, mais do que nunca, volta-

mos a reiterar que enganam-se, 

redondamente, os que advogam 

que o primeiro milho é para par-

dais, no sentido de que quem 

começa bem raramente termina 

bem. 

E se no ano passado a Associação 

Black Bulls tratou de desmentir 

este argumento, neste ano três 

equipas, nomeadamente, União 

Desportiva do Songo, Costa do 

Sol e Ferroviário de  Nampula, de 

permeio o Ferroviário da Beira e 

a própria  equipa de Tchumene, 

diziamos, estão a fazer uma  de-

monstração inequívoca de von-

tade, determinação e querer de 

conquistar a prova. E isto justifi-

ca-se pela qualidade de jogadores 

que possuem, pelo investimento 

que fizeram na contratação de 

novos jogadores e pelo nível das 

equipas técnicas.

É certo que um campeonato des-

ta envergadura configura uma 

espécie de uma maratona em 

que  conta-se mais a regularidade 

em termos de resultados do que 

as vitórias esporádicas, por mais 

retumbantes e convicentes que 

sejam.

A ver vamos!

Sinais de alerta
Moçambola-2022

Por Paulo Mubalo

O Moçambola-2022 promete muitas surpresas!

Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Grandes Alcinda, Rady 
e Lucas Sinoia!

Oque não gostei foi aquela do: “Alcinda falha medalha de ouro” ! Quem 
editou esse título, nunca calçou spikes, sapatilhas de basket, chuteiras 
de futebol, patins, agarrou uma bola de andebol, vólei, rugby, raquete, 
fez natação; muito menos calçou umas luvas de boxe ou participou 

numa competição a nível mundial. Se não, não teria escrito esse título sem 
qualquer sentido ou sentimento desportivo!
90+2=92% de verdade
Veja o interessante da data em que nasceu, como bate com a sua forma de 
agir e ser. Daí o título: 90+2=92% de verdade. Porque de facto neste texto, é 
muito coincidente as datas de nascimento com o nosso carácter, forma de ser 
e estar. Acreditem!
DIA 1 = dia da liderança.
É um líder nato; gosta de mandar em vez de fazer. É Criativo e original, 
tem raciocínio lógico e rápido e é capaz de discutir sobre os mais variados 
assuntos, até mesmo aqueles que conhece superficialmente. Tem tendência 
a ser autoritário, de certa maneira possessivo e um tanto egocêntrico. Por 
isso, deve sempre cultivar a largueza de visão e a concentração, pois no afã de 
chegar logo aos objectivos, fica dispersivo e envereda por caminhos tortuosos, 
perdendo grandes oportunidades. Embora não o sendo, o número 1 é consi-
derado ‘frio’, calculista e pouco comunicativo. 
Raramente demonstra afecto e compaixão. Contudo, gosta de ser elogiado e 
admirado. Quando os seus projectos ou desejos não se realizam ou são frus-
trados, o seu sistema metabólico sofre sobremaneira e os nervos e a pres-
são arterial são sobrecarregados, podendo causar graves danos ao organismo. 
Como líder, sente-se terrivelmente frustrado em posição subalterna e, por 
vezes, torna-se irascível, violento e inconsequente, sendo muito difícil traba-
lhar e conviver em sua companhia. O nascido no dia um, necessita de saber 
para poder e quer: estudar, projectar, manter a consistência no objectivo, deve 
ser a sua principal característica, pois tem tendência a deixar tudo pela metade 
ou a glória aos outros.
DIA 2= dia da diplomacia.
É um ser diplomata por excelência. É aquele que harmoniza o grupo e a 
família; o que possui o dom da reconciliação. É cooperativo, aparentemente 
tímido e vulnerável, de certa maneira passivo, mas sempre atento aos detalhes 
do seu ambiente. Enquanto solteiro, é comum envolver-se romanticamen-
te e quase sempre tais romances são complicados. Precisa de se casar, pois 
a vida de casado trará lhe muito mais tranquilidade e onde encontrará um 
parceiro(a) compatível e compreensível, sendo excelente marido ou esposa. 
No trabalho sente-se melhor desenvolvendo atividades ligadas a grupos ou 
recebendo ordens, pois com sua personalidade um tanto passiva, é amado por 
todos e é sempre excelente profissional. Não suporta ficar parado procurando 
sempre algo para fazer. É compreensivo com os sentimentos alheios e incapaz 
de ferir quem quer que seja. Um dos seus grandes defeitos é a inclinação para 
subestimar seus dotes e capacidades, tanto intelectuais como profissionais, 
sendo, muitas vezes, subordinado de pessoas com capacidades inferiores às 
suas. Poderá se dar bem em qualquer serviço público, diplomata, pesquisador, 
bibliotecário, contabilidade, serviços sociais, professor, principalmente de mú-
sica ou de literatura. Caso não seja culturalmente desenvolvido, pode-se tornar 
cruel, inescrupuloso e até violento, no propósito de atingir os seus objetivos.
DIA 3 = dia da popularidade 
O nativo deste dia é um ser de rara animação, criatividade, expressão e po-
pularidade. Pode parecer irresponsável para alguns que não o conhecem bem, 
mas na realidade é um ser altamente responsável, justo e prestativo com tudo 
e com todos. O três é intuitivo, original, honesto, dedicado à família e aos 
amigos (aos últimos, às vezes até demais). Gosta de profissões movimentadas, 
aquelas em que pode aparecer e demonstrar toda a sua versatilidade, sentin-
do-se totalmente à vontade quando em contato com o público, gostando de 
ser elogiado, bajulado e de preferência sendo o centro das atenções. Pelo seu 
lado extrovertido e amistoso, não suporta ser criticado, apelando para o sen-
timentalismo daqueles que o criticam ou simplesmente lhe dão ‘conselhos’. É 
do tipo que trabalha em inúmeras atividades ao mesmo tempo e que quase 
sempre as deixa a meio caminho ou seja: tem muitos começos e poucos fins. 
No decorrer de sua longa vida, terá inúmeras frustrações e estas podem levá-
-lo a ter certos problemas físicos, principalmente o sistema nervoso abalado 
e também a contrair certas doenças de pele, que não se sabe como as supera 
com grande senso de humor.
Viva o dia 25 de Maio, dia de África e dos Afrófonos ! 



PUBLICIDADE22 Savana 27-05-2022DIVULGAÇÃO

Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique – Ope-
rador Delegado Upstream, agindo em nome e por conta da 
Mozambique Rovuma Venture, Operador da Área 4, con-
vida as empresas interessadas a submeter a sua Manifesta-
ção de Interesse para o fornecimento da Base Logística e 
Serviços Logísticos Integrados, principalmente em Pemba, 
de forma a apoiar as actividades logísticas das operações de 
upstream da Área 4. 

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento em Pemba 
duma Base Logística em regime de aluguer permanente com 
acesso directo ao Cais Marítimo (adjacente à base logística) e 
serviços logísticos incluindo mas não limitado ao fornecimento 
de equipamentos de elevação (gruas, empilhadeiras), trans-
porte terrestre (camiões e reboques), unidades de transporte 
de carga offshore (CCU), acessórios de elevação, serviços de 
limpeza de tanques de embarcações, fornecimento de mão de 
obra, serviços de inspec  serviços de autori-
dade portuária (transferência de carga), 

 e consumíveis para apoiar continuamente as actividades 
operacionais da COMPANHIA principalmente em Pemba, Pro-
víncia de Cabo Delgado, Moçambique.

Ademais, os SERVIÇOS devem incluir toda a manutenção nas 
instalações logísticas da base logística, áreas abertas e cais 
marítimo para apoiar continuamente as atividades da COMPA-
NHIA.

A Base Logística e o Cais Marítimo devem ser conectados à 
rede rodoviária permitindo o trânsito e movimentação segura 
de camiões pesados e equipamentos de manuseio de materiais 
(por exemplo, gruas móveis, empilhadeiras). As vias de acesso 
à base logística e ao cais marítimo serão objecto de avaliação 
técnica e deverão ser construídas e/ou mantidas pela CONTRA-
TADA em condições de fácil entrada e saída em todas as condi-
ções climáticas durante toda a vigência do contrato.

Requisitos de área estimada da Base Logística 

A CONTRATADA deverá fornecer uma área total inicialmente 
estimada em 35.000 m2 (excluindo estradas de acesso) com 
possibilidade de extensões (de preferência adjacentes), e um 
total de pelo menos cerca de 25.000 m2 adicionais, completa 
com drenagem adequada e totalmente vedada, incluindo ar-

 aberta para armazenamento de material tubular, abrigo/
alpendre de produtos químicos perigosos,  de armazena-
mento de resíduos, escritórios da base logística  e área de es-
tacionamento.

A superfície da área aberta deve ser feita de material selecio-
nado com gradação adequada e bem compactado, asfaltado ou 
cimentado. Em qualquer caso, a capacidade mínima de suporte 
do solo não deve ser inferior a 10 ton/m2.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DA BASE LOGÍSTICA E SERVIÇOS 

LOGÍSTICOS INTEGRADOS
Requisitos das instalações do Cais Marítimo

desde que tenham comprimento, largura, profundidade da água e 
-

PANHIA. A solução de longo prazo contemplará a disponibilidade de 

que o cais e todas as instalações de trânsito (ponte de ligação) se-
jam capazes de lidar com o trânsito de materiais pesados   (mínimo 
100 toneladas) e materiais fora de padrão.

Todas as licenças e autorizações necessárias para a execução do 
Âmbito do Trabalho acima descrito e quaisquer intervenções das 
vias de acesso (reabilitação e manutenção) deverão ser providen-
ciadas pela Contratada junto das entidades competentes e em total 
observância dos requisitos legais.

Prevê-se que os SERVIÇOS sejam disponibilizados de forma indi-
cativa a partir do início do 2º Trimestre de 2023 por um período de 
120 meses, mais duas prorrogações opcionais de 60 meses cada.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As empresas interessadas deverão enviar a 
sua Manifestação de Interesse, fornecendo 
a seguinte informação e documentação:

I. Documentos Técnicos:

Alvará que ateste o registo de vendedor em Moçambique para o 
fornecimento dos Serviços Logísticos solicitados;

Experiência comprovada no fornecimento da Base Logística, 
Cais Marítimo e Serviços Logísticos incluindo mas não limitado 
a equipamentos de elevação (gruas móveis, manipuladores te-
lescópicos e empilhadeiras), transporte terrestre (camiões com 
reboques), unidades de transporte de carga offshore (CCU’s), 

por terceiros, serviços de limpeza de tanques de embarcações, 
fornecimento de água de perfuração/água doce, fornecimento de 
mão de obra logística ou serviços similares na indústria de óleo 
e gás;

Descrição das instalações Base Logística proposta;

Disponibilidade na Área de Pemba das instalações do Cais Marí-
-

ta com as seguintes características mínimas: 110 m de compri-
mento, 30 m de largura, 10 m de profundidade e 10 t/m2 de 
capacidade de carga – incluir a descrição técnica detalhada das 
instalações do cais;

Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) para a Área 
da Base Logística proposta; caso o DUAT não esteja em nome 

Licença/autorização da Autoridade competente ou outras enti-
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dades designadas pelo Governo de Moçambique permitindo/li-

cenciando o Candidato a operar as instalações do Cais Marítimo 

e Base Logística para o apoio às operações de petróleo e gás. 
Os principais termos da Licença/Autorização e/ou Concessões 

devem ser fornecidos;

-

cionais (ISO 9001:2008 / 2015);

Documentos do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Am-

biente que comprovem a conformidade com as normas inter-

nacionais (ISO 45001 e ISO 14001);

Políticas do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Ambien-

te;

Desempenho do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e 

Ambiente da empresa incluindo eventos e incidentes nos últi-

mos três anos. A Taxa Total de Incidentes Registráveis   (TRIR) 

deve ser fornecida. 

II. Documentos Administrativos:

a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome 

da Pessoa Jurídica e pessoa de contato para recebimento do 

Rovuma Basin B.V.;

b) Demostração Financeira dos Últimos três anos e Relatório 

Anual, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resul-

tados e Fluxo de Caixa. Os referidos documentos deverão ser 

fornecidos para o Grupo da Empresa (se aplicável) bem como 

o contrato em questão;

c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa ain-

pretende efectuar o seu registo imediato em Moçambique e 

d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais 

valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como 

Consórcio ou Joint Venture (JV), informação referente a cada 

membro pertencente ao Consórcio ou JV com o respectivo pa-

pel que cada membro irá desempenhar no potencial projeto. 

A declaração de intenção de formar um consórcio deve estar 

acompanhada por um acordo ou “Memorando de Entendimen-

to” devidamente assinado por cada membro do consórcio. 

As empresas interessadas neste convite devem enviar a sua Ma-
nifestação de Interesse registando a empresa no nosso website 
(Solicitação da Eni Rovuma Basin B.V.)

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

Uma vez concluído o registo da Empresa, na “Área Privada” será 
possível criar o pedido de resposta a esta Manifestação de Inte-
resse:

Para aceder ao procedimento de Candidatura, aceda à secção “My 
Applications”.

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

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

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Uma vez submetida a Manifestação de Interesse no formulário 
de inscrição do website -
ção deve ser enviado para:

e-mail: erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

O envio deve se referir ao assunto do Anúncio Público e ao se-
guinte código de mercadoria:

SS07AF29: PROVISION OF AREAS AND INTEGRATED LO-
GISTIC SERVICES

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área 
“Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: 
“Fornecimento da Base Logística e Serviços Logísticos In-
tegrados” e ao seguinte código: 

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação aci-
ma, as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse 
podem receber da Eni Rovuma Basin B.V. -
cação, podendo ainda ser incluídas no processo de licitação para 
as atividades em questão. 

Este inquérito não será considerado como um convite à apre-
sentação de propostas e, portanto, não representa ou consti-
tui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer 
tipo por parte da Eni Rovuma Basin B.V., de celebrar qualquer 
acordo com qualquer empresa que irá participar desta Manifes-
tação de Interesse. 

-
paração da Manifestação de Interesse serão de total responsa-
bilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer 
reembolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V..

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Mani-
festação de Interesse -
denciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou 
empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente à Ma-
nifestação de Interesse para o endereço do site acima indicado 
é 30 de Junho de 2022, 23:59 horário da África Central. 
A documentação recebida após a data e hora indicada não será 
aceite.
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Eni Rovuma basin B.V., Mozambique Branch – Up-
stream Delegated Operator, acting for and on behalf of 
Mozambique Rovuma Venture, Area 4 Operator, invites 
interested companies to submit Expression of Interest for the 
provision of Logistic Base and Integrated Logistics Services, 
mainly in Pemba, in order to support the logistic activities for 
Area 4 upstream operations.

SCOPE OF WORK

The Scope of Work includes the provision in Pemba Area of 
a Logistic Shore Base on a permanent rental basis with di-
rect access to Marine Quay (adjacent to the shore base) and 
logistics services including but not limited to the provision 
of lifting equipment (lifting appliances), land transportation 
(trucks with trailers), offshore cargo carrying units (CCU’s), 
slings & lifting accessories, vessel tank cleaning services, pro-

authority services (cargo transfer), drilling & fresh water and 
consumables to continuously support COMPANY operational 
activities mainly in Pemba, Cabo Delgado province, Mozam-
bique.

Moreover, the SERVICES shall be inclusive of all maintenance 
in the logistic shore base facilities, open areas and marine 
quay to continuously support COMPANY activities.

The Logistic Shore Base and the Marine Quay shall be con-
nected to road network allowing safe transit and movement 
of heavy trucks and material handling equipment (e.g. mo-
bile cranes, forklifts). The access roads to the logistic base 
and marine quay shall be object of technical evaluation and 
shall be constructed and/or maintained by CONTRACTOR in 
a condition suitable for easy entry and exit under all weather 
conditions during the whole contract duration.

 
Logistic Shore Base Estimated Area Requirements

CONTRACTOR shall provide an overall area initially estimated 
to be in the range of 35.000m2 (excluding access roads) with 
possibility for extensions (preferably adjacent), and a total of 
at least additional circa 25.000 m2 complete with adequate 
drainage and totally fenced, including covered warehouse 
with cold room and PPE store, open storage area with pipe 
racks, shelter/chemical hazardous stock, waste storage area, 

The open area surface should be made of selected material 
with proper sieve gradation and well compacted, asphalted 
or cemented. In any case the minimum soil bearing capacity 
shall be no less than 10 ton/m2.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
PROVISION OF LOGISTIC BASE & INTEGRATED 

LOGISTICS SERVICES 
Marine Quay Facilities Requirements

Marine Quay Facilities include Fixed Quay/Floating Quay pro-
vided that these will have enough length, width, water depth 
and bearing capacity to support COMPANY operations. Long 
term solution will envisage the availability of at least 300m 

that the quay and all the transit facilities (connecting bridge) 
are capable of handling the transit of heavy (min 100 tons) and 
out of gauge materials.

All permitting, licensing and authorizations required to execute 
the above Scope of Work and any road interventions (rehabili-
tation and maintenance) shall be arranged by the Contractor 
with the competent authorities and in full compliance with the 
legal requirements.

The SERVICES are envisaged to be made available indicative-
ly from the beginning of the 2nd Quarter 2023 for a tentative 

months each. 

DOCUMENTATION REQUIRED 

Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest by providing the following mandatory in-
formation and documentation:

I. Technical documents

a) Alvará which attests vendor’s registration in Mozambique 
for the provision of Logistics Services herein requested;

b) Proven experience in the provision of Logistic Shore Base, 
Marine Quay and Logistics Services including but not lim-
ited to lifting equipment (mobile cranes, telescopic handlers 
and forklifts), land transport (trucks with trailers), offshore 
cargo carrying units (CCU’s), slings & lifting accessories, 

cleaning services, provision of drilling water/fresh water, 
provision of logistics manpower or similar services in Oil & 
Gas industry;

c) Description of the proposed logistic shore base facilities;

d) 

with the following minimum characteristics: 110 m length, 
30 m width, 10 m depth and 10 t/m2 bearing capacity – 
include detailed technical description of the quay facilities;

e) Direito do Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) for the 
proposed Logistic Base Area; in case the DUAT is not under 
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vendor’s name, to provide the agreement with the ulti-
mate owner of the DUAT;

f) License/authorization from the relevant Authority or oth-
er entities appointed by the Government of Mozambique 
allowing/licensing the Candidate to operate the proposed 
Marine Quay facilities and Logistic shore base to support 
Oil & Gas operations. Main terms of the License/Authori-
zation and/or Concessions to be provided;

g) 

compliance with international Quality Standards (e.g. ISO 
9001:2008 / 2015); 

h) Health, Safety and Environment Management System 
documents proving compliance with international stan-
dards (ISO 45001 and ISO 14001);

i) HSE Policies; 

j) Company’s HSE performance including events and inci-
dents in the last three years. Total Recordable Incidents 
Rate (TRIR) shall be provided.

II. Administrative documents

a) 

-
age and other relevant information from the Eni Rovuma 
Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements and Annual Report 

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

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

d) Company and Group Structure with the list of major 

the stock exchange);

e) In case you wish to participate in the Expression of In-
terest as a consortium or as a joint venture, information 
about each member of consortium or joint venture and 
role of each participant in the potential project. Such in-
tention to form either a consortium or a JV, must be sup-
ported by an Agreement or “Memorandum of Understand-
ing” duly signed by each entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest by registering the company on our web-
site (Eni Rovuma basin B.V. Application):

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

Once the Company registry is complete, in “Private Area” it 
will be possible to create the

application for responding to this Expression of Interest:

To access this section, from the side menu select “My Ap-
plications”.

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

For any issues and support, you can contact our service op-
erations support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

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

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public Announce-
ment object “Provision of Logistic Base & Integrated 
Logistics Services”, and also to the following commodity 
code:

SS07AF29: PROVISION OF AREAS AND INTEGRATED 
LOGISTIC SERVICES

Within the website application, under the section “Object 
of the Application”, the area “Origin of invitation” shall be 
completed as follows: “Provision of Logistic Base & In-
tegrated Logistics Services”.

Subject to the delivery and compliance of all the above re-
quested documentation, Companies may receive from Eni 
Rovuma Basin B.V.
further be included in the tender process for the subject 
activities.

This enquiry shall not be considered as an invitation to ten-
der and therefore it does not represent or constitute any 
promise, obligation or commitment of any kind on the part 
of Eni Rovuma Basin B.V., to enter into any agreement or 
arrangement with you or with any Company participating in 
this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the 
Expression of Interest shall be fully born by such Companies 
who shall have no recourse in this respect to Eni Rovuma 
Basin B.V..

All data and information provided pursuant to this Expres-
sion of Interest
will not be disclosed or communicated to non-authorized 
persons or companies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the 
email address indicated above is set at June 30th, 2022, 
23:59 pm Central Africa Time. Documentation received 
after the set deadline will not be accepted.
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A União Europeia (UE), tem um fundo de 200 
milhões de euros para investir em programas 
ecológicos em Moçambique, nos próximos 
quatro anos. Segundo o embaixador da UE em 
Moçambique, António Sanchez Gaspar, os fundos 
estão destinados a promoção do capital natural, 
transformação ecológica na agricultura, pesca 
bem como em projectos de infra-estrutura 
resilientes com foco nas energias renováveis e 
transformação digital. 

edição de mesa redonda entre a UE e Moçambique 
que decorreu no âmbito das celebrações da 
semana europeia sob o lema: “ Oportunidades 
para o sector privado numa sociedade em transição 
ecológica e digital”. 

Para o diplomata as oportunidades ecológicas e 
digitais que a transição oferece são dois processos 
que vão em paralelo e se reforçam mutuamente. 
É neste sentido que diz a tecnologia digital 
desempenha um papel preponderante na redução 

a melhorar a nossa compreensão sobre mudanças 
climáticas. É seu entender que as questões 

ambientais em termos de aumento de consumo 
de energia. 

Deste modo, considera que Moçambique está numa 
posição privilegiada para poder aproveitar essas 
oportunidades através da promoção de energia 

Rússia e Ucrânia abre boas perspectivas para 
que Moçambique se torne no motor do processo 
de transição energética, tendo em conta que a 
actual preocupação da União Europeia tem que 
ver com a redução da dependência do gás russo. 
Isto facto que faz com que os hidrocarbonetos 
de Moçambique, sobretudo o gás, tenham uma 
maior importância neste momento.

Disse haver muitas oportunidades de 

na dianteira da transição ecológica e digital. 
Nisto, apontou, igualmente, a existência de um 
fundo de 150 milhões euros destinados a África 

de desenvolvimento ligados ao processo de 
transição verde e digital. Exortou o sector privado 
moçambicano a trabalhar arduamente para que 
possa aceder aqueles fundos e promover uma 
agenda comum, tendo em conta o posicionamento 
estratégico do país.
Por sua vez, presidente da Eurocam, Simone 
Santi, destacou que Moçambique é um dos países 
com menor índice de consumo de energias na 
África Austral, mas conta um grande potencial 

Disse que esta é uma janela nobre que se abre 
para o país mobilizar diversas fontes energéticas 

UE tem 200 milhões de euros para programas 
ecológicos

renováveis  e garantir o acesso por parte dos moçambicanos de energia 
sustentável, melhorando os níveis de vida e gerando mais empregos.
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Pedro Madruga (Texto)

100 Cravos e 
Craveirinhas para o Zé!

Ilec Vilanculos (Fotos)

O tipo mais possante que pilota aquela barco bêbado de pressa 

chama-se Tomar Chá. Foi meu vizinho na zona perigosa, lá no 

coração do Chamanculo. Ele ganhou aquela fama dos remos, há 

muito tempo. Só me espanto por que será que passado tanto 

tempo eu ainda me espanto quando a chuva cai sobre a cidade e arredores, 

a famosa região metropolitana. Até o meu espanto fica mais admirado, só 

para variar, porque hoje em dia há mais gente capaz de discutir memes, 

coisas finas e bem ajuizadas pelas redes sociais, dentro e fora. 

- Socorro, ti Tomar. Ti Tomar, socorro.

As vozes das crianças brincando no desespero da chuva. A vida nadando 

no meio de um mar de preocupações. Gente desesperada como se es-

tivesse a brincar um jogo qualquer que no fim todos ganham, mas nada. 

Nadam todos na chuva, desde que o ciclone Cloude visitou a cidade das 

acácias...

Tomar Chá leu a novidade no jornal SAVANA. O povo inteiro prepa-

rarou 100 cravos para o Zé, o campeão das redacções, dos jornais, dos 

versos, até fintou  Camões. Que grande craque, o rei da Mafalala ginga 

todos os sorrisos. Afinal está a completar a primeira volta centenária a 

volta do Sol 

- Hoyo-hoyo, José Craveirinha!

E Calane da Silva, Gulamo Khan, Tomás Vieira Mário, Jaime Santos e 

Emídio de Oliveira mais a Anabela Adrianopulos vibraram na delicia das 

“sumarentas tanjarinas de Inhambane” até nunca mais haver outro Sol.

- Hoyo-hoyo, Hoyo-hoyo, Hoyo!

Pela primeira vez Tomar Chá contou a sua história:

- Foi o velho que me deu este nome. É meu de verdade. Antes minha 

mãe queria que fosse só Moçambique. Mas ele, José Craveirinha, disse 

que como sou um símbolo nacional tinha que guardar este nome assim 

mesmo...

-Simbolo nacional?

-Sim. Quem não garante a única refeição para milhares de bocas no chá?

A maioria ficou quieta e muito calada.

-Sia vumaaaahhh

Gritou a multidão.

E quando todos pararam de gritar aquelas vozes transformaram-se em 

centenas de pétalas sobre o chão de Moçambique.

-Talvez desta Mia Couto escreve 100 poemas para José Craveirinha...   - 

suspirou Tomar Chá!
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Ilec Vilanculos

OPresidente Filipe Nyusi 
reiterou, na última se-
gunda-feira, que Moçam-
bique defende a existên-

cia de um diálogo com vista ao fim 
da invasão da Rússia à Ucrânia, 
uma posição que Maputo tem de-
fendido nas votações sobre o tema 
nas Nações Unidas.
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Guerra Rússia-Ucrânia 

Nyusi reitera posição de 
Moçambique
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EVENTOS
EDM sai do vermelho
AElectricidade de Moçam-

bique (EDM), a compa-
nhia eléctrica estatal, re-
gistou um lucro de 2.09 mil 

milhões de meticais no exercício 
económico de 2021, face a um pre-
juízo de cerca de 9.19 mil milhões 
de meticais do idêntico período an-
terior, indica o relatório da empresa 
consultado pelo . É a pri-
meira vez em oito anos que a EDM 
reporta resultados positivos.

Porém, alguns analistas financeiros 

ouvidos pelo jornal fazem notar que 

o ganho obtido pela EDM pode en-

contrar explicação no processo de 

saneamento da dívida feito com o 

apoio do governo. 

O documento assinala que com o 

apoio governamental, efectivou-se 

um saneamento na ordem de 45 mil 

milhões de meticais, corresponden-

tes a 75% da dívida dos acordos de 

retrocessão “que resultou na melho-

ria e fortificação do Balanço Patri-

monial da Empresa”.

Numa nota publicada no relatório 

de contas, o PCA da empresa, Mar-

celino Alberto, sublinha que a com-

panhia terminou o ano 2021, mais 

resiliente e forte, apesar dos efeitos 

“desastrosos causados pela pande-

mia da Covid-19, da ocorrência de 

eventos naturais e do aumento signi-

ficativo de vandalizações de material 

eléctrico e roubo de energia, situa-

ções que provocaram disrupções à 

cadeia de valor da EDM e às dinâ-

micas de mercado energético”.    

No exercício económico de 2021, a 

energia total fornecida foi de 7,694 

GWh [Gigawatt/hora], correspon-

dente a um crescimento de 6%, com-

parativamente ao ano anterior. 

Igualmente, a EDM afirma ter ex-

portado 1,644 GWh, contra 1,424 

GWh, em 2020, o equivalente a um 

crescimento de 15%. Em relação ao 

volume total de energia facturada, o 

documento sublinha que se passou 

de 5,454 GWh, em 2020, para 5,918 

GWh, em 2021, o correspondente a 

um incremento de 9.0%. 

As vendas totais situaram-se 

4.0% acima em relação ao período 

homólogo, significando um aumen-

to de 1.4 mil milhões de meticais.

No documento, a EDM salienta 

igualmente que concluiu “com su-

cesso” a negociação de acordo de 

reversão de 150MW de energia adi-

cional não firme [que depende do 

ciclo hidrológico] da Hidroeléctrica 

de Cahora Bassa (HCB) a favor de 

Moçambique.  Antes desta negocia-

ção, a HCB fornecia à EDM 300 

megawatts de energia firme [produ-

zida mesmo num período crítico] e 

200 não firme.

 A HCB é a principal fonte de ge-

ração de energia eléctrica em Mo-

çambique, com uma capacidade 
instalada de 2.075 megawatts, dos 
quais 1.500 megawatts são vendidos 
a ESKOM, a eléctrica sul-africana.

Oescritor moçambicano, 

Mia Couto, foi galar-

doado com Prémio 

Literário Carreira José 

Craveirinha, 2022, em reco-

nhecimento do seu percurso de 

um pouco mais de três décadas 

de produção literária, tendo 

publicado poesia, prosa, cróni-

cas, contos, romances e ensaios.

O anúncio da premiação foi 

feito, nesta segunda-feira, na 

Sala Nobre do Conselho Mu-

nicipal de Maputo e coincide 

com a celebração do centenário 

do nascimento do poeta-mor.

Segundo o presidente do júri, 

o escritor Luís Cezerilo, esta 

escolha “já devia ter aconteci-

do há muito tempo”, devido à 

“grandeza e humanismo” da 

obra de Mia Couto.

Mia Couto vence Prémio José Craveirinha

Por sua vez, a ministra da Cultura, 

Eldevina Materula, durante o seu 

discurso, sublinhou o simbolismo 

de Mia Couto ganhar o prémio 

num ano que se celebra o centená-

rio de Craveirinha.

Intervindo na ocasião, Mia Cou-

to descreveu, resumidamente, 

José Craveirinha como o poeta, 

escritor, e cidadão moçambicano 

que fez da poesia “a sua nacio-

nalidade, a língua a sua morada e 

Moçambique o seu estado civil”.

Um dos traços transversais da li-

teratura de Mia Couto centra-se 

no seu culto ao neologismo, mor-

mente o seu recurso a construções 

morfológicas derivadas das línguas 

nacionais, incluindo o recurso ao 

fantástico. 

Um dos temas recorrentes na sua 

Literatura é a Guerra Civil, nos 

livros Vozes Anoitecidas (1987), 

Terra Sonâmbula (1992), em que 

procura expor algumas situações 

dramáticas desse passado da histó-

ria recente do país.

Para além do seu pendor literá-

rio, explora, igualmente, o género 

ensaio, resultante de textos da sua 

intervenção social em colóquios, 

seminários e outros eventos, ten-

do publicado o livro de ensaios, 

Pensatempos (2005) e o livro, Se 

Obama Fosse africano (2009).

Conta, igualmente, na sua tra-

jectória, com As areias do im-

perador, o seu emblemático 

livro (trilogia), que expõe uma 

outra versão da história do im-

perador Ngungunhane. 

O livro é composto pelos ro-

mances As mulheres de cin-

za (2015), A espada e azagaia 

(2016), Bebedor de horizontes 

(2017). Imane, uma mulher da 

etnia Chope, introduz-nos ao 

meio social e político do último 

imperador de Gaza.

Alguns dos livros de Mia Couto 

foram vertidos em obras cine-

matográficas, a mais recente das 

quais a longa-metragem, O An-

coradouro do Tempo, resultante 

de A Varanda do Frangipani.

Américo Pacule

Marcelino Alberto, PCA da EDM

PCA da HCB, Boavida Muhambe,  Mia Couto e a ministra da Cultura e Turismo, 
Edelvina Materula
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RESUMO:

mundial. Quais as razões, que objectivos e quem são os actores, qual 
o destino produtivo de curto prazo e acerca de eventuais estratégias 

o tipo de utilização, podem-se sobrepor no tempo e as transições de 

longo prazo, considerando as estimativas de escassez de alimentos 

militar. 

Referindo-se a Moçambique, são consideradas as dinâmicas actuais de 

minas, agricultura e turismo/zonas protegidas), e em negócios de ilhas 
existentes na costa.

“ A MStar S.A-ZAP, empresa líder na área de distribuição de 

Televisão por Satélite em língua Portuguesa, no âmbito do 

Projecto Vidas ZAP, em parceria com a ADESSO, realizou no 

dia 30 de Abril do ano em curso, na escola primaria da Polana 

Caniço na cidade de Maputo, uma ação de responsabilidade 

social, denominada ‘’Feira de Boas Ações’’.

A acção de responsabilidade social contou com a participação 

de diferentes entidades, desde instituições públicas e 

privadas, organizações da sociedade civil, organizações não 

governamentais, embaixadas, agências de cooperação e 

demais.

Durante a acção, foram desenvolvidas várias actividades, tais 

como o plantio de árvores, concursos musicais, jogos didáticos 

relacionados com cultura geral e muito mais. 

Este projecto tende a ser replicado a nível das capitais provinciais, 

visando promover o espírito solidário para realização de ações 

conjuntas junto a sociedade.

O Absa Bank recebeu, na 
passada sexta-feira, 20 de 
Maio, um grupo de jo-
vens alunos e monitores 

do Projecto Xiquitsi, numa visita 
guiada à sua sede, na cidade de 
Maputo.  
A iniciativa visou, entre outros as-
pectos, despertar o interesse deste 
grupo de jovens pelo mundo pro-
fissional, particularmente pela ban-
ca, dando-lhes a oportunidade de 
acompanhar o dia-a-dia das dife-
rentes áreas estratégicas bem como 
ajudar a despertar uma consciência 
financeira permitindo-lhes assim 
tomar decisões sobre serviços fi-
nanceiros e a estar cientes dos seus 
direitos enquanto consumidores 
destes serviços, evitando problemas 
por desconhecimento.
“Antes de mais é importante ter a 
convicção de que a escolha vai in-
fluenciar o dia de amanhã, não só o 
nosso dia, mas o dia dos outros, de-
pois é importante testarmos se esta 
escolha obriga-nos a sair da nossa 
zona de conforto ou não”, frisou 
Luísa Diogo, PCA do banco.
 “Opto na maioria das vezes pela 
escolha mais difícil, pois se ela for 
fácil, significa que possivelmente 
não estou a influenciar nada em 
especial em relação ao amanhã. Tal 
como vocês, quando escolheram o 
Xiquitsi, fizeram uma escolha difí-
cil porque a área que escolheram é 
complexa, pois ela está interligada 
com a transformação do ser huma-
no e com aquilo que ele tem para 
dar. Lembrem-se, poderão sempre 
usar a fórmula DAC nas vossas es-
colhas: Direcção, Acompanhamen-
to e Comprometimento”, enfatizou 
Luísa Diogo.
  A representante do projecto Xi-
quitsi, Henny Matos, referiu que 
“este tipo de visitas é importante 
para a formação dos nossos mo-

O director interino de Enge-
nharia do Standard Bank, 
Gulamo Nabi, considerou 
que Moçambique está a 

consolidar a segunda fase da eco-
nomia digital, que consiste na cria-
ção de negócios baseados em redes 
de computadores, ao mesmo tempo 
que está a dar os primeiros passos 
da última fase, que tem a ver com a 
comercialização electrónica de pro-
dutos e serviços. 

Nabi falava na IX edição da Con-

ferência Mondato, um evento, re-

centemente realizado em Maputo, 

organizado pela Mondato Summit 

Africa e apoiado pelo Standard 

Bank, em parceria com a FSD Mo-

çambique e o Instituto Nacional 

das Comunicações de Moçambique 

(INCM).

O evento tinha como objectivo dis-

cutir como os países africanos po-

dem promover a inclusão financei-

ra através da digitalização das suas 

economias.

Relativamente ao sector bancário, 

Gulamo Nabi referiu que o futuro 

dos serviços financeiros será total-

mente diferente da banca tradicio-

nal de hoje, o que pressupõe o es-

tabelecimento de parcerias, tendo 

como fim servir os clientes de forma 

plena, assim como mantê-lo como o 

centro das suas atenções.

Foi neste sentido que o Standard 

Bank decidiu antecipar-se, transfor-

mando-se numa organização Pron-

ta Para o Futuro (Future Ready), 

tendo, para o efeito, firmado impor-

tantes parcerias com vista à satis-

fação das necessidades dos clientes 

através da complementaridade dos 

serviços

Prova disso é o facto de ter sido o 

primeiro banco a estabelecer, em 

2016, uma parceria de interoperabi-

lidade de serviços com uma carteira 

móvel, que permite a transferência 

de dinheiro entre contas de forma 

rápida, segura e em tempo real, 

beneficiando, em grande medida 

as zonas rurais, onde não existem 

instituições bancárias, contribuindo, 

assim, para a inclusão financeira.

Foi, por exemplo, pioneiro em co-

locar, à disposição do mercado, 

balcões digitais que funcionam 24 

horas por dia, permitindo, através 

de tecnologias de ponta, o acesso 

autónomo, rápido e permanente dos 

clientes aos serviços do banco, para 

efectuar todas as transacções de um 

balcão de atendimento tradicional.

O Standard Bank Moçambique 

disponibiliza, ainda, aos seus clien-

tes, desde 2020, o QuiQMola, o 

primeiro empréstimo digital no 

mercado moçambicano, por meio 

do qual pode-se solicitar e obter, em 

menos de 24 horas, um empréstimo 

bancário.

Em 2017, o Standard Bank criou a 

Incubadora de Negócios, onde de-

senvolve programas de capacitação 

em áreas de promoção ao empreen-

dedorismo e emprego, empodera-

mento económico das mulheres e 

conteúdo local, através do estímulo 

à inovação tecnológica.

Por seu turno, a directora executiva da 

FSD Moçambique, Esselina Macome, 

falou da importância, para Moçam-

bique, da realização deste evento, que 

serviu de plataforma para partilhar com 

os outros países o que tem sido feito no 

âmbito da inclusão financeira, e, acima 

de tudo, explorar os seus pontos fortes 

para acelerar o processo a nível interno. 

“Temos, no País, a inclusão finan-

ceira como um pilar muito im-

portante porque acreditamos que 

contribui para o desenvolvimento, 

bem como para o alívio da pobreza”, 

considerou Esselina Macome, para 

quem o processo de digitalização da 

economia do País ainda está numa 

fase muito incipiente, apesar do 

crescimento que se regista no uso 

de soluções baseadas na ferramenta 

digital. 

“O Governo tem uma estratégia es-

pecífica de digitalização da econo-

mia e penso que, nos próximos anos, 

poderemos colher frutos da sua im-

plementação”, sublinhou a directo-

ra executiva da FSD Moçambique, 

que é de opinião de que o uso de 

soluções baseadas na ferramenta 

digital deve ser feito de forma or-

ganizada e integrada para poder-se 

tirar maior proveito dessas tecno-

logias, sem se negligenciar os riscos 

que elas colocam, daí a necessidade 

de se investir na educação e literacia 

digital.

Realizada sob o lema “Gerando 

Valor numa África Pós-pandemia 

Através da Transformação e Inclu-

são Digital”, a conferência juntou, na 

mesma sala, diversos intervenientes 

do processo de inclusão financeira 

do continente, tais como bancos, re-

guladores, doadores, “fintechs” (em-

presas que introduzem inovações no 

sector financeiro através do uso da 

tecnologia), provedores de serviços 

financeiros, telecomunicações, entre 

outros, que partilharam experiên-

cias e identificaram áreas de interes-
se comum em que 

podem trabalhar 

em conjunto.

nitores e alunos como cidadãos 
informados e responsáveis, pelo 
que congratulamos e agradecemos 
ao Absa pela iniciativa e confiança 
na Kulungwana e no projecto Xi-
quitsi”.
Por seu turno, Zefanias Gondo, 
aluno do Xiquitsi, disse que a in-
formação transmitida pelos colabo-
radores do Absa é de grande valor 
e certamente irá contribuir para 
orientarmo-nos melhor na tomada 
de decisões sobre o nosso futuro 
profissional. 
O Absa Bank Moçambique é par-
ceiro do projecto Xiquitsi desde 
2017, tendo, ao longo desse perío-
do, apoiado diversas iniciativas de 
cariz artístico, cultural e social.
#Ideate estimula mulheres em-
preendedoras
O Standard Bank promove, entre 
os dias 20 e 24 de Junho, em parce-
ria com a Cooperação Alemã para 
o Desenvolvimento (GIZ), a 20ª 
edição do #Ideate, um programa 
de estímulo ao empreendedoris-
mo e desenvolvimento de negócios 
inovadores para a resolução de de-
safios. 
Tal como a anterior, esta edição é 
dedicada exclusivamente a mulhe-
res.
Para a materialização desta inicia-
tiva, com a qual se pretende formar 
150 mulheres empreendedoras ou 
aspirantes ao empreendedorismo, 
decorre entre os dias 16 e 29 de 
Maio, o processo de inscrições gra-
tuitas, através das redes sociais do 
Standard Bank.
Dada a pretensão de formar mu-
lheres empreendedoras ou aspi-
rantes ao empreendedorismo, os 
promotores do #Ideate encorajam 
candidaturas de mulheres que te-
nham ideias ou negócios inovado-
res nas áreas de economia verde, 
reciclagem, entre outras.

Jovens do Projecto Xiquitsi visitam Absa
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1.  Declaração de Responsabilidade 

-

 ---------------------------------------- ---------------------------------------- 

2. Âmbito de Aplicação 

2.1. Introdução e Âmbito de Aplicação

-

-

-

3. Estrutura de Capital 

-

 – Estrutura Accionista

Accionistas
12/31/2021

Valor (MZN) %

Total 400,000,000.00 100.00%

,SA
Microbanco

,SA
Microbanco

-

-

-

 – Fundos Próprios 

31/12/2021 31/12/2020
300,000.00             300,000.00                          

7,653.31                 5,347.28                                
307,653.31              305,347.28                            
17,791.80               22,553.53                              
15,512.37               4,567.00                                

16,292.65                              
(2,436.95)                   (3,187.40)                               

30,867.22                40,225.78                              
276,786.10              265,121.50                            

276,786.10              265,121.50                            

60.74                      47.48

60.74                       47.48

-                            -                                         

60.74                       47.48

60.74                      47.48
276,846.84              265,168.98                            

-                           -                                         
276,846.84              265,168.98                            

TOTAL DOS ELEMENTOS A DEDUZIR
FUNDOS PRÓPRIOS

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
Montante das correcções de valor em operações de titularização, desde que não se 
encontrem cumpridos os requisitos estabelecidos pelo BM para efeitos de transferencia de 
risco de crédito
Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio
Fundos próprios destinados a coberturas especificas
Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 05/GBM/2017)
Valor de outras deduções resultantes da aplicação de medidas estabelecidas pelo BM em 
avisos próprios

FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES TOTAIS ANTES DAS 
DEDUÇÕES
DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES

Montante total da participação se a mesma for superior a 10% do capital social da entidade 
A parte do montante global das restantes participações (i.e., inferiores a 10% do capital da 
participada) que excede 10% dos fundos próprios da instituição antes das deduções 
previstas  ponto anterior
Valor das Menos-valias resultantes da aplicação do Aviso 16/GBM/2013 (art. 20), 
FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES DEDUZIDOS

Outros elementos
Empréstimos subordinados, nas condicões referidas no artigo 13
Parte liberada de accões preferenciais remíveis

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES POSITIVOS
Outros elementos próprios enquadráveis no artigo 3, pelo valor de inscrição no balanço

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES NEGATIVOS

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DEDUZIDOS
Montantes provenientes da emissão  títulos com prazo de vencimento indeterminado e dos 
Outros elementos patrimonias elegiveis, nos termos do artigo 12
Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados 
pelo risco de crédito
Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis

Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do Artº 5 e das alíneas g) e 
h) do Artº 17

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE
Montante total da participação se a mesma for superior a 10% do capital social da entidade 
A parte do montante global das restantes participações (i.e., inferiores a 10% do capital da 
Valor das Menos-valias resultantes da aplicação do Aviso 16/GBM/2013 (art. 20), 
Remanescente não deduzido  aos fundos próprios complementares

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
Resultados negativos do último exercício
Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final do mês
Insuficiência de provisões
Desvios actuariais negativos e custos com serviços passados - não reconhecidos em 
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE NEGATIVOS

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Capital realizado 
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Activos intangíveis

4.  

-

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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4.1. Informação quantitativa

a. Rácio de Solvabilidade

 – Rácio de Solvabilidade 

Valores em milhares de Meticais 31/12/2021 31/12/2020
FUNDOS PRÓPRIOS: 276,846.84 265,168.98   
    DE BASE PRINCIPAIS (CORE TIER 1) 276,834.32 284,487.63  
    DE BASE (TIER 1) 276,786.10 265,121.50  
    COMPLEMENTARES 60.74          47.48           
    ELEMENTOS A DEDUZIR -              -                
    das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 14/GBM/13 -              -                
RISCO DE CRÉDITO: 485,958.27 379,837.57   
    ACTIVOS DO BALANÇO (ON-BALANCE SHEET) 485,958.27 379,837.57  
    ELEMENTOS EXTRA-PATRIMONIAIS (OFF-BALANCE SHEET) -              -                
RISCO OPERACIONAL 20,145.72   14,153.00     
RISCO DE MERCADO 21,880.16   21,704.00     
TOTAL DOS RISCOS 527,984.15 415,694.57   
RÁCIO DE SOLVABILIDADE:
    CORE TIER 1 CAPITAL 52.43% 68.44%
    TIER 1 CAPITAL 52.42% 63.78%
    RÁCIO GLOBAL 52.43% 63.79%

5. Risco de Crédito

-

a. Créditos Vencidos e em Imparidade

-

Sectores de Actividade Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Total
Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 3,192.93   461.71         116.97     268.65    386.15      4,426.40     
Indústrias extrativas -              
Indústrias Alimentares, bebida e tabaco -              
Têxteis, vestuario -              
Indústria de corro, madeira e cortiça -              
Pasta de papel -              
Fabricação de combustíveis e produtos petrolíferos refinados -              
Indústria química -              
Vidro, cerámica e materiais de construção -              
Indústrias metalúrgicas -              
Máquinas e equipamentos -              
Fabricação de material de transporte -              
 Outras Indústrias Transformadoras -              
Electricidade, gás, água -              
Construção -              
Comércio e reparações 17,355.58 2,031.75      1,240.66  2,589.17 6,284.56   29,501.73   
Transportes e armazenagem -              
Alojamento, restauração e Similares -              
Actividades de informação de comunicação -              
Actividades financeiras e de seguros -              
Actividades imobiliárias -              
Outros serviços empresariais -              
Administração pública (regional e local) -              
Educação, saúde e apoio social -            -              -          -          -            -              
Outras actividades 19,465.11 3,681.97      1,213.34  2,891.06 5,787.24   33,038.72   
TOTAL 40,013.63 6,175.42      2,570.97  5,748.88 12,457.95 66,966.85   

Bela Vista Boane Katembe Machava Magude Manhiça Marracuene Moamba Namaacha
Ponta 

D’Ouro
Ressano 
Garcia Xinavane

Grande 
Total

Carteira de Crédito 
Regular 86,113.38 34,742.22 37,643.70 21,476.32 6,890.84   11,210.38 13,565.39   7,184.56    13,000.07 4,903.73   3,990.16     6,601.07     247,321.81 

Exposições garantidas 
Por Bens Imóveis 1,150.44   899.09      121.09      211.38      2,382.00     

Créditos Vencidos 3,850.09   16,801.09 4,099.15   10,034.00 7,586.19   3,597.86   5,206.84     4,073.96    1,785.11   3,208.39   2,150.47     4,573.69     66,966.85   
Grande Total 91,113.91  51,543.31  42,641.94  31,510.32  14,477.03  14,929.33  18,772.23   11,258.52   14,785.17 8,323.50    6,140.63     11,174.76   316,670.66  

Descrição( Valores em Milhares de Meticais) <1 mês 1 a 3 Meses 3 a 6 Meses 6 a 12 Meses 12 a 24 Meses >24 Meses Total
a) Administrações Centrais e Banco Centrais 198.46        -              -            -              -                -                198.46         
   Governo de Moçambique e Banco de Moçambique 198.46        -              -            -              -                -                
   Governos e Bancos Centrais Estrangeiros -              -              -            -              -                -                
b) Organizações Internacionais -              -              -            -              -                -                -                
c) Bancos Multilaterais de Desenvolvimento -              -              -            -              -                -                -                
d) Autoridades Municipais -              -              -            -              -                -                -                
e) Entidades do Sector Público -              -              -            -              -                -                -                
f) Empresas Públicas -              -              -            -              -                -                -                
g) Instituições de Crédito -              41,630.31  -            -              -                -                41,630.31    
h) Empresas -              -              -            -              -                -                -                
i) Carteira de Retalho Regulamentar -              -              -            -              184,671.65   42,820.44    227,492.09  
j) Exposições Garantidas por Bens Imóveis -              -              -            -              -                -                -                
k) Créditos Vencidos -              -              -            -              -                70,246.46    70,246.46    
l) Categorias de Risco Elevado -              -              -            -              -                -                -                
m) Outros Activos -              -              -            -              -                213,767.42  213,767.42  
TOTAL DAS POSIÇÕES EM RISCO ORIGINAIS 198.46        41,630.31   -             -               184,671.65   326,834.32   553,334.74   

6. Risco de Concentração

-

-
-

 – Índice de Concentração Sectorial 

CÓDIGO 
CAE

SECTORES DE 
ACTIVIDADE 
ECONÓMICA

 MONTANTE DE 
EXPOSIÇÃO X^2

%RELATIVAMENT
E AO TOTAL DE 

EXPOSIÇÃO

A
Agricultura, Produção 
Animal, Caça, Floresta e 
Pesca

22,793,711.35                       519,553,277,107,119.00       7.20%

G Comércio e reparações 74,287,197.32                       5,518,587,685,660,580.00    23.46%
H Transportes e armazenagem 412,587.78                            170,228,676,205.33              0.13%
P, Q Educação, saúde e apoio soci 222,559.75                            49,532,842,320.06                0.07%
R, S Outras actividades 218,954,602.42                     47,941,117,920,900,400.00  69.14%
TOTAL 316,670,658.62                      53,979,478,645,186,600.00   100.00%
( X)^2 100,280,306,030,825,000.00 
Índice de Concentração Sectorial(ICS= X^2/( X)^2) 53.83%

-
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                                      49,132,979.46                43,614,651,113,922 

da Instituição(Y)                                     316,670,658.62  

                  15,558,972,965,561,100.00  
Índice de 
Concentração 0.28%

Política de Abate de Créditos

-

7. Mitigação do Risco de Crédito

-

-

reestruturação1 do 
crédito

8. 

Fraude Interna – -
-

1 Restruturação é definida como qualquer modificação dos termos e das condições originais de uma 
exposição de crédito, num acordo entre o Microbanco e o Cliente
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-

Ambiente de Trabalho e Descriminação - 

-

Produto, Clientes e Práticas de Negócios - 

Danos aos Activos Físicos

Interrupção de Actividades e Falhas de Tecnologia de Informação

-

Compliance

DESCRIÇÃO Dezembro 2019 Dezembro 2020 Dezembro 2021
(+) Juros e Rendimentos Similares 133,311.79 130,949.36 138,915.49       
(-) Juros e Encargos Similares 5,898.22 7,432.97 5,272.65           
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas 1,006.88 2416.59 9,719.01           
(-) Comissões Pagas 1565.29 1,125.59 1,101.93           
(+) Resultados de Operações Financeiras 23.63 2960.79 1,365.33           
(+) Outros Resultados Operacionais 962.40 3,421.22 258.64              
TOTAL 127,841.20 131,189.41 143,883.89       

2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4)

1. Total das Actividades Sujeitas ao Método do Indicador Básico 127,841.20 131,189.41 143,883.89 20,145.72                                   

Actividades
Indicador Relevante Base de Cálculo dos Requisitos 

Mínimos de Capitais

9. Risco de Mercado

-

Risco Geral do Mercado

(a) -

10. Risco de Taxa de Juro

Compliance

gap

Próprios   

Activos Passivos Posição
Factor de 

Ponderação 
Posição 

Ponderada
(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)

à vista - 1 mês 53,215.62       996.43          52,219.19       0.08 41.78           
1 - 3 meses 4,710.74         7,606.19       2,895.45-         0.32 9.27-             
3 - 6 meses 22,430.34       3,989.29       18,441.06       0.72 132.78         
6 - 12 meses 151,559.39     14,251.67     137,307.72     1.43 1,963.50      
1 - 2 anos 73,163.90       16,283.48     56,880.41       2.77 1,575.59      
2 - 3 anos 65,086.12       21,570.28     43,515.84       4.49 1,953.86      
3 - 4 anos 12,497.33     12,497.33-       6.14 767.34-         
4 - 5 anos 11,859.85     11,859.85-       7.71 914.39-         
5 - 7 anos 20,807.28     20,807.28-       10.15 2,111.94-      
7 - 10 anos -                  13.26 -              
10 - 15 anos -                  17.84 -              
15 - 20 anos -                  22.43 -              
> 20 anos -                  26.03 -              
Total 1,864.57      

1,864.57      
       Fundos Próprios 276,846.84  
       Impacto da situação Liquida/Fundos Próprios 0.67%

Banda temporal

Situação Liquida

Extrapatrimoniais

       Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano

Banda temporal Activos Passivos Extrapatrimoniais Posição Factor de Ponderação Posição Ponderada
(+) (-) (+) (-) (+/-) (-1) (2)

à vista - 1 mês 53,215.62   996.43      52,219.19      2.00                             1,044.38-                 
1 - 3 meses 4,710.74     7,606.19   2,895.45-        1.92                             55.59                      
3 - 6 meses 22,430.34   3,989.29   18,441.06      1.75                             322.72-                    
6 - 12 meses 151,559.39 14,251.67 137,307.72    1.58                             2,169.46-                 
1 - 2 anos 73,163.90   16,283.48 56,880.41      1.42                             807.70-                    
2 - 3 anos 65,086.12   21,570.28 43,515.84      1.25                             543.95-                    
3 - 4 anos 12,497.33 12,497.33-      1.08                             134.97                    
4 - 5 anos 11,859.85 11,859.85-      0.92                             109.11                    
5 - 7 anos 20,807.28 20,807.28-      0.75                             156.05                    
7 - 10 anos -                 0.58                             -                         
10 - 15 anos -                 0.42                             -                         
15 - 20 anos -                 0.25                             -                         
> 20 anos -                 0.08                             -                         

4,432.49-                 

4,432.49-                 
143,883.89             

-3.1%

Total

Situação Liquida

       Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano
       Margem de Juros
       Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano em percentagem de MJ

-

-

11. Risco da Taxa de Câmbio
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 - Mapa de Cálculo de Requisitos de Capital para a Cobertura do Risco Cambial

Longa Curta Longas Curtas Longas Curtas Longas Curtas
1 2              3 4 5 6 7.00         8.00         

Estados Unidos da América Dólar USD 21,880.16 1,136.80  21,880.16 1,136.80  
União Europeia Euro EUR -          198.46     -          198.46     
África do Sul Rand ZAR -          3.22         -          3.22         
Total 21,880.16 1,338.48  -           -           -           -           21,880.16 1,338.48  

21,880.16                    Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial (6)

Das quais:
Posições Estruturais e 
elementos deduzidos 
aos Fundos Próprios

PAÍSES DIVISAS
Tipos de Posições

Posições não 
Compensáveis Posições Líquidas

12.  Risco de Liquidez

-
-

Funding-Liquidity Risk

-

-
Liquidity funding plan - LFP

omposição de activos e passivos

liquidity funding plan
-

-

a.  Monitoria e Mitigação do Risco de Liquidez 

-

stress

, 
-

-

-

13. Risco Estratégico

-

-

a. Responsabilidades e Funções

Comité de Desenvolvimento de Negócio (CDN) - -

Unidades de Negócios - 

-

b. Controlo de Risco Estratégico 

-

14. Risco de Compliance

Compliance 

Compliance 

-

a. Mecanismos de Mitigação do Risco de Compliance

Compliance 

Compliance
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Os Distritos de Govuro, 
Inhassoro e Vilankulo 
terão todos os seus 
alunos sentados em 
carteiras convencionais, 

até 2024, mercê de um novo 
programa de investimento 
social da Sasol, denominado 
MaCarteira. O objectivo da 
iniciativa é apetrechar todas salas 
de aula convencionais destes 
distritos, com carteiras escolares 

e secretárias para os professores.

O programa MaCarteira vai 
beneficiar perto de 14 mil alunos 
e 200 professores, de escolas 
sem mobiliário escolar ou com 
défice mobiliário para os alunos 
e professores. Ao longo dos 
próximos 2 anos, a Sasol vai 
distribuir mais de 3.500 carteiras. 

Com um investimento de cerca 

de 500 mil dólares americanos, 
o projecto é integralmente 
financiado pela Sasol, no quadro 
dos esforços visando melhorar 
as condições de educação, nos 
distritos que acolhem as suas 
operações.

As carteiras serão 
produzidas por 
empresas de 
Inhambane

No âmbito do Plano de Conteúdo 
Local, todas as carteiras e 
secretárias deste projecto 
serão produzidas por artesãos 
da Província de Inhambane. A 
escolha de empresas locais, faz 
parte de um programa que visa 
aumentar o valor de aquisições 
com empresas moçambicanas, 
baseadas em Inhambane, 
através de um procurement  
preferencial.

Sasol oferece 3.500 carteiras 
em Govuro, Inhassoro e Vilankulo

Ludmila Maguni e Ovidio Rodolfo interagem com alunos da Escola de Chitsecane em Inhassoro

Ludmila Maguni e Ovidio Rodolfo assistindo aula durante 
a Cerimónia de Lançamento

João Maque, Empresário / Produtor de Carteiras de Inhambane
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Ao acabar com crianças 
sentadas no chão nos 
Distritos de Govuro, 
Inhassoro e Vilankulo, o 
projecto MaCarteira vai 
contribuir significativamente 
para a redução do défice de 
carteiras escolares, ao nível 
de Província de Inhambane.

Ludmila Maguni
Secretária de Estado em Inhambane

Esta iniciativa ultrapassa 
a responsabilidade social 
da indústria extractiva que 
define um raio de 50 km de 
actuação. A Sasol pretende 
estimular a formação de uma 
cadeia de valor comum que 
permite o desenvolvimento 
integrado dos distritos 
de Govuro, Inhassoro e 
Vilankulo.

Ovídio Rodolfo
Director Geral da Sasol em Moçambique  

14.000 Alunos 

200 Professores

3.500 Carteiras

100 Secretárias 
para Professores

Beneficiários do 
Projecto MaCarteira:

Massinga

Morrumbene

Mabote

Funhalouro

Panda

Inharrime

Zavala

Homoine

Jangamo

Vilankulo

Inhassoro 

Govuro

À frente - da esquerda à direita: Galiza Matos Jr., Ovídio Rodolfo, Ludmila Maguni, Dulce Canhemba e Palmira Palma Pinto
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Arrancou, recentemente, o processo de candidatu-
ras ao programa das Subvenções Equivalentes. O 
processo  que é coordenado pelo GREPOC e o con-
sórcio Incomati-Ayani, tem disponível um fundo 
de comparticipação direccionado para as Micro, 
Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) afectadas 
pelos ciclones Idai e Kenneth. O fundo é de quin-
ze milhões de dólares americanos que deverão ser 
atribuídos a cerca de seiscentas empresas e as can-
didaturas terminam no dia 9 de Junho do ano em 
curso.
São abrangidas as MPMEs situadas nos distritos 
seguintes: 
Chemba, Cheringoma, Chibabava, Dondo, Goron-
gosa, Machanga, Marringué, Marromeu, Muanza 
e Nhamatanda;

Cabo Delgado: Cidade de Pemba, Palma, Mo-
címboa da Praia, Muidumbe, Mueda e Nagan-
de;
Manica: Chimoio, Manica, Gondola, Sussun-

-
cate, Machaze, Mossurize, Tambara e Vandu-
zi;

Zambézia: Milange, Morrumbala, Maganja da 
Costa, Chinde, Inhassunge, Nicoadala, Nama-
curra e Mocuba;
Inhambane: Govuro, Inhassoro e Vilanculo;
Tete: Cidade de Tete, Moatize, Changara, Doa 
e Mutarara.

Este é um programa  do Governo de Moçambique  
implementado  pelo Gabinete de Reconstrução 
Pós-ciclone (GREPOC) tutelado pelo Ministério 

O objectivo do programa é estimular a recupera-

afectado pelos ciclones Idai e Kenneth e fortalecer 
o sector para que no futuro tenha maior capacida-
de de responder aos desastres naturais, bem como 
recuperar activos (equipamentos e materiais) es-
senciais à capacidade produtiva das empresas; 
estabelecer e/ou fomentar postos de trabalho; di-
minuir a vulnerabilidade das MPMEs para futuras 
calamidades e outras imprevisibilidades, como a 
recente pandemia do COVID-19 e consciencializar 
as empresas no âmbito da gestão resiliente face a 
desastres naturais.
O programa abrange as MPMEs que na altura dos 
ciclones operavam nas zonas afectadas e acima 
mencionadas. O programa das Subvenções Equi-

Empresas detidas e/ou dirigidas por mulheres 
são encorajadas a candidatar-se. “
ao incentivar candidaturas das empresas detidas 
por mulheres é estimular o emponderamento da 
mulher de modo que possa desenvolver projec-

abraçarem iniciativas de negócios e que fomentem 
a criação de emprego, na luta para a redução da 
pobreza nas comunidades”, explica Luís Mandla-
te, director do GREPOC.
Considerados desastres naturais, os ciclones afec-
taram diversos sectores, com maior destaque para 
as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) 
que antes funcionavam nas regiões acima mencio-
nadas.
É neste contexto que surge o Projecto de Resi-

liência e Recuperação de Emergência Pós-ciclo-

O Governo levou acabo a Avaliação das Necessi-
dades Pós Desastre (PDNA), que foram apresen-
tados na Conferência Internacional de Doadores, 
realizada a 31 de Maio e 1 de Junho de 2019, na 

Luís Mandlate, Director Executivo do GREPOC 

para o programa, o seguinte: “para candidatar-
se ao programa deve ser uma Micro, Pequena ou 

legais. A data de início de operações da empresa 
não pode ser posterior a Dezembro de 2018 e deve 
poder provar que opera nas províncias  afectadas 
pelos Ciclones Idai e Kenneth.
Entretanto, alguns negócios não são elegíveis para 
as Subvenções Equivalentes, de entre os quais se 
destacam os seguintes: “ a produção e comercia-
lização de qualquer produto ou actividade ilegal. 
Não são elegíveis projectos ou actividades que exi-
gem o uso de pesticidas e ou produtos químicos 
perigosos, actividades que envolvam a transfor-
mação ou degradação de habitats naturais, projec-

-
nas, incêndios. Não se enquadram também activi-

de produção ou comércio de armas e munições, 
bebidas alcoólicas, tabaco, Jogos de azar, casinos 

Disponíveis USD 15 milhões para vítimas do Ida e Keneth


