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

Testando
iJXDV

3iJV

*XHUUDSRGHQmRHVWDUQRÀPHP&DER'HOJDGR

,QVXUJHQWHVYROWDPDHOHYDUIDVTXLD

3iJ

TEMA DA SEMANA

2

Savana 27-05-2022

Frelimo

Fantasmas do terceiro mandato voltam
a assombrar CC
Por Argunaldo Nhampossa

A

pesar 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 mandato na Presidência da República, esta possibilidade tem dominado debates em vários círculos
de opinião na sociedade moçambicana.
O tema ganhou novo impulso
com a recente posição da Organização da Juventude Moçambicana
(OJM) de que apoiaria uma hipotética decisão de Filipe Nyusi de
continuar por mais cinco anos na
direcção da Frelimo, ﬁcando com
o controlo do partido por um máximo de 15 anos.
Apesar de o prolongamento para
lá de dez anos na liderança do partido no poder não signiﬁcar necessariamente um endosso a uma
nova e terceira candidatura à Presidência da República, essa possibilidade 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 Vermelha, 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 poder.
Vê em Armando Guebuza e Graça 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 alianças que estão a ﬁrmar.
Para o pesquisador do Observatório do Meio Rural (OMR), a
Frelimo tem uma história de contradições 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 colocar 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 Guebuza fosse ao julgamento na tenda
da BO, juntamente com o seu grupo 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 chamado pelo tribunal.
Feijó lamentou o facto de o debate
em torno da sucessão na liderança
da Frelimo e do governo restringir-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 debate de ideias”, assinalou.
Considerou que esse cenário levanta 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 diferentes lutas internas pelo poder,
não restam dúvidas de que se trata
de um regime patrimonial preocupado apenas com a acumulação de
bens, principalmente, numa altura
em que há muitos projectos de exploração de recursos naturais em
curso no país.
Avançou que as partes em jogo estão neste momento a aﬁar as facas
para tomar conta do poder e com
isso dividir as riquezas entre seus

João Feijó

Domingos do Rosario

Agenda do terceiro mandato pode incendiar Comité Central

grupos de interesse.

Terceiro mandato nunca
vingou
O politólogo Domingos do Rosário recordou que o debate sobre
um eventual terceiro mandato de
um candidato da Frelimo à Presidência da República não é novo.
O assunto teve a sua génese durante 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 mandato do Presidente da República é
de cinco anos”. O nº 5 dizia que:
“O Presidente da República só
pode ser reeleito duas vezes consecutivas”.
Segundo o docente de Ciência Política, na interpretação jurídica isto
equivalia a três mandatos.
Mas, nas vésperas do ﬁm do segundo 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 concorrer.
No entender do académico, remeter 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 partido fez com que o ´povo` não pedisse ao Presidente Chissano um
terceiro mandato”, recordou.

Jose Macuane

Sublinhou que a transição de poder entre Chissano e Guebuza foi
um pouco problemática.
Os fantasmas do terceiro mandato 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, facto que também não se veriﬁcou.
“Para mim, é OJM que falou ou
não, isso não é grande coisa, porque sempre que termina o segundo mandato, há vozes vindas de
dentro ou de fora que levantam o
debate acerca do terceiro mandato”, anotou.
Vincou que os órgãos sociais da
Frelimo podem, se quiserem, pedir a Filipe Nyusi para se manter
quanto tempo quiser, seja 15, ou
20 anos.
O problema é que Nyusi, enquanto candidato a Presidente da República, 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 impedir qualquer pretensão autoritária de mudar a CRM para acomodar 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 Moçambicana (OMM), entenderem que
Nyusi deve continuar no poder,
têm, no mínimo, de fazer um interregno de cinco anos, para permitir 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 discutir-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 alguns grupos internos se sobreponham 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 Guebuza 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 posto, 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 realidade, de acordo com o académico,
ter um Presidente da República e
outro do partido, porque vai ofuscar 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 autoritarismo por parte das lideranças provenientes 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, chamou 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 assinala que a OJM não foi explícita
quanto à sua pretensão de apoiar
um terceiro mandato de Filipe
Nyusi, num contexto em que o actual Presidente da República ainda
não se pronunciou sobre essa possibilidade.
Entende que a alternância pode
não ser crucial para o Presidente
da República, mas para a Frelimo, numa altura em que o partido
tem dentro de si menos consensos. Macuane diz que os diferentes grupos podem ter algo a dizer
neste processo.
É seu entender que o factor que
leva à incerteza não é a força relativa 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 comprometidos com os processos democráticos 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-
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Comité Central decisivo antes do Congresso
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mandato à vista
Por Francisco Carmona

N

uma altura em que paira 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 cidade da Matola, com os olhos
postos no 12º Congresso do
partido que terá lugar em Setembro 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 Estado, Armando Guebuza.
Em ambientes reservados, há indicação de que esta reunião do
CC, a última antes do Congresso, poderá ser o cerrar de ﬁleiras
entre o núcleo duro do Presidente Nyusi, o grupo de contestação
à volta do Presidente Guebuza
e um terceiro menos aguerrido
[usa a bandeira do Presidente
Chissano], mas que, provavelmente, 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

zar o terceiro mandato.

Demonstrar maturidade
O jurista e académico, Teodoro
Waty, diz que a actual Constituição é peremptória quanto à
imperatividade de dois mandatos seguidos.
Considera que o terceiro e o
quarto podem acontecer depois de 2029, pois, nessa altura,
o actual Presidente ainda estará
em idade presidenciável.
“Por vontade política esmagadora, nada obsta a que a Constituição seja mexida, prevendo 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 estatutos da Frelimo admitirem a
coexistência do presidente do
partido com o da República.
Isto aconteceu por fugaz tem-

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.

reunião do CC procurará apaziguar as alas em guerra aberta,
de modo que Nyusi chegue ao
Congresso, onde é “candidato
natural” à presidência do partido,
num ambiente menos conﬂituoso 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 intervenções de Guebuza “passaram ao
lado” e os críticos de Nyusi remeteram-se a um prudente silêncio.

Terceiro mandato

po”, disse.
Acrescentou que para haver um
mandato - seja o primeiro, segundo ou terceiro-, há um pressuposto
incontornável: vontade do candidato 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 avisado, de acordo com Waty, iniciar
este processo dentro do partido, quando tem muitas batalhas,
igualmente importantes, pela
frente.
Considera que a Frelimo é um parti-

do maduro e quer demonstrar que é.

Teodoro Waty

Laurindo Saraiva

Para já, Nyusi terá conseguido
impor/manter o seu candidato,
Fernando Faustino, na Associação dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional (ACLLN).
Mas a ACLLN não se posicionou para um eventual terceiro
mandato, mas apoiou, durante a
recente conferência nacional, a
governação do Presidente Nyusi. O mesmo aconteceu com a
Organização da Mulher Moçambicana (OMM), que também realizou recentemente o seu

Não mudar regras de um
jogo em curso
Enquanto isso, o jurista e também
docente universitário, Laurindo
Saraiva, diz que a questão da extensão do mandato do actual Presidente da República tem sido debatida há cerca de dois anos.
No entanto, não existindo uma
declaração oﬁcial nesse sentido,
qualquer comentário ou análise a
esse propósito é meramente especulativa.
Embora, recentemente, a OJM,
braço juvenil do partido Frelimo,
tenha publicamente, manifestado
e encorajado o actual PR, a pros-

congresso e reelegeu Terezinha
Niquice, como Secretária-Geral
do partido.
Anchia Talapa, quando discursava 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 terceiro mandato para o actual presidente.
Paralelamente aos alinhamentos das organizações aﬁliadas
na Frelimo, há um trabalho de
sombra feito ao nível das províncias 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 Congresso não é completamente líquido
se a questão do terceiro mandato
está ou não afastada, numa altura em que grupos que apoiam
o Presidente Nyusi estão muito
conﬁantes com os últimos resultados alcançados na sua governação. Elencam o regresso do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), a estratégia de paciﬁca-

ção em Cabo Delgado e o julgamento do caso das dívidas ocultas 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 economia está a renascer animaram de
novo as hostes do primeiro presidente oriundo de Cabo Delgado. Quando confrontados com
as reticências que a comunidade
doadora pode levantar em relação ao atropelo da Constituição,
as fontes do jornal realçam que
ainda há tempo para se conseguir uma emenda da lei fundamental antes das eleições, e que,
nos casos do Ruanda e do Uganda, a comunidade internacional
tem feito “vista grossa” à renovação de mandatos.
Porém, os observadores fazem
notar que a grande questão é saber se argumentos a favor serão
suﬁcientes para impor um terceiro mandato ou o Congresso
vai ser a praia onde irá morrer a
alegada pretensão do Presidente
Filipe Nyusi.

seguir nesta via.
Segundo Saraiva, tal declaração
não passa de uma mera manifestação de interesse de uma organização 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 Constituição, através de um procedimento de revisão constitucional, entre
outros mecanismos legais admissíveis para o efeito.
Contudo, o problema não deve ser
visto sob o ponto de vista legal,
mas, sim, sobre a pertinência política desta medida e o precedente
que tal iniciativa pode criar para a
consolidação da democracia moçambicana.
“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 intenção política que chegou à conclusão 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 política e até justiça relativa em
relação ao povo moçambicano,
qualquer iniciativa neste sentido deveria ser adoptada num
outro ciclo governativo.
Argumentou que esse procedimento permitiria tempo
suﬁciente para uma análise
da pertinência de uma revisão 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. Contrariamente, assim como tem sido apresentado o debate, ﬁcamos com
a sensação de que se pretende
mudar as regras do jogo político democrático, durante o jogo,
o que pode prejudicar a transparência dos processos democráticos e até gerar outro tipo
de conﬂitos”, enfatizou.
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Insurgentes voltam a elevar a fasquia
3RU$UPDQGR1KDQWXPER

C

ontrariamente aos pronunciamentos do comandante Bernardino Rafael,
da Polícia da República de
Moçambique (PRM), a guerra, em
Cabo Delgado, pode não estar no
fim. Nas últimas semanas, os insurgentes voltaram a subir de tom,
arrasando mais aldeias e colocando cada vez mais o gás de Afungi a
uma distância de luz.

Depois de longos meses na defensiva, apenas decapitando populares
nas machambas e saqueando produtos 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 distrito 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 atacaram uma posição militar no Posto
Administrativo de Quiterajo, parte
costeira de Macomia.
Foi nesse ataque que o Estado Islâmico (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 material bélico capturado pelo inimigo.
Desde lá, eles nunca mais pararam.
Pelo contrário, têm estado a intensiﬁcar os ataques, agravando a situação de insegurança. Na sexta-feira
da semana passada, por exemplo, os
insurgentes movimentaram-se na
área compreendida entre 5º Congresso, Nova Zambézia e Nkoe, ambas aldeias do distrito de Macomia.
Nessa incursão, terão morto pelo
menos duas pessoas, mas o SAVANA 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, corpos 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 mortais. 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 militares. Tropas da SADC, concretamente a África do Sul, responsável
por Macomia, ter-se-ão desdobrado
para Chicomo, mas terão sido obrigados a recuar devido a uma “forte
resposta” dos insurgentes, que se
acreditava estarem em “grande número”.
No sábado, 21, os insurgentes voltaram a atacar o Posto Administrativo
de Olumbi, no distrito de Palma,

Bernardino Rafael

Mpho Molomo

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 empreendimentos 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, Muidumbe está sob responsabilidade
das tropas do Botswana, que conseguiram devolver uma relativa estabilidade ao distrito.
Em Nangade, onde as tropas do
Lesotho e da Tanzânia continuam,
aparentemente, perdidas em combate, os insurgentes também terão
decapitado populares em número
não especiﬁcado, na aldeia Namiuni.
A nova série de ataques, em Macomia e Palma, está a obrigar a população a fugir à procura de locais seguros. 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 havia 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, recentemente, os ruandeses também se movimentaram para ajudar a África do
Sul, em Macomia, mas não têm conseguido evitar os ataques que voltaram 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 Desdobramento Rápido] para Cenário
5 [Força Multidimensional], com
“um mandato robusto” para operar
transformações e garantir a estabilidade nos distritos da SAMIM.
Politicamente, a transição era uma
forma de a SADC dizer que con-

seguiu resultados no combate à insurgência e, por isso, estava a passar
para uma fase de combinar prontidão ofensiva com outras dimensões
próximas de manutenção de paz.
Com efeito, a escalada dos ataques
dos insurgentes pode ser uma resposta a essa declaração de meia-vitória feita pela SADC, da mesma
forma que, em Março de 2021, eles
atacaram Palma no mesmo dia em
que o governo e a TotalEnergies tinham anunciado o reinício das operações de gás em Afungi, também
paralisadas por ataques anteriores.

O caminho pode ser ainda
longo
A nova série de incursões volta a colocar em causa o triunfalismo oﬁcial
sobre a guerra, em Cabo Delgado. O
último discurso politicamente correcto veio do comandante-geral da
PRM. Foi no dia 13 de Maio corrente, quando, falando a um contingente militar do Ruanda, no Posto
Administrativo de Chai, distrito de
Macomia, Bernardino Rafael anunciou que “a guerra contra o terrorismo está quase a chegar ao ﬁm”.
“Não estamos a dizer que chegámos
ao ﬁm, mas está quase”, declarou
Rafael, referindo terem sido, já, executadas 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 insurgentes a se reorganizarem, tornando
incertos os próximos tempos. Seja
como for, não é a primeira vez que
Rafael anuncia “boas notícias” nunca concretizadas, em Cabo Delgado.
O comandante-geral da PRM é
uma das destacadas altas patentes
das Forças de Defesa e Segurança (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 assaltos 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, ﬁndos os quais seriam tratados como
terroristas. Mas, ao invés de se renderem, os insurgentes elevaram a
fasquia, arrasando aldeias, tomando vilas distritais, arrancando fardamento 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 aparato 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 necessários “apóstolos da desgraça” ou
jornalistas menos “patrióticos” para
colocar em causa o triunfalismo oﬁcial. Foram os próprios colegas de
trincheira de Bernardino Rafael que
vieram colocar em causa o optimismo do comandante-geral da PRM.
Falando, há dias, para uma plateia
de estudantes, na Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, o chefe
da Missão da SADC, que combate
em Cabo Delgado, admitiu ser cedo
para decretar o ﬁm da guerra, quando, segundo Mpho Molomo, continuam 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 ﬂoresta de Kathupa. Nós ainda não destruímos efectivamente as suas bases.
Estamos no cenário cinco, mas temos que manter robusta a nossa capacidade para alcançarmos o cenário
seis, porque se não alcançarmos não
poderemos garantir a segurança das
populações”, disse Mpho Molomo.
Molomo precisou que “mesmo agora que estou a falar, os terroristas
continuam a atacar aldeias, continuam 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 estrangeiro” a admitir que não é hora
de cantar vitória. Do terreno, foi o
próprio subordinado de Bernardino
Rafael. Vicente Chicote, comandante 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 reorganização dos insurgentes, em Cabo
Delgado, é a consultora Eurasia, que
considera improvável que as companhias energéticas internacionais
voltem a começar os trabalhos no
norte de Moçambique nos próximos 12 meses, devido à insegurança
persistente e reorganização dos terroristas.
Num comentário enviado aos investidores, 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 Islâmico providenciar ﬁnanciamento e
recursos aos insurgentes e a possível
chegada de reforços da Tanzânia
vai, provavelmente, fortalecer a insurgência, tornando o recomeço do
projecto de exploração de gás natural 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 corrente mês, os insurgentes atacaram
o distrito de Macomia, e o Estado
Islâmico designou Moçambique
como uma das suas províncias (Wilaya Moçambique), um anúncio
que, para a consultora, “demonstra a
reorganização das operações do grupo terrorista em África e um alargamento 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 sequência do ataque de 24 de Marco
à vila de Palma, tem insistido que
só voltará quando estiverem reunidas condições de segurança, que incluem o retorno da população.
Patrick Pouyanné, o CEO da TotalEnergies, que este ano esteve em
Cabo Delgado, assinalou que a sua
empresa não irá retomar as actividades, em Afungi, enquanto estiver rodeada 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.
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Sita
- A propósito do 27 de Maio em Angola

A

sra. Graça Machel acha
que não damos a devida
importância aos nossos
heróis.
Resisto ao desaﬁo e nesta sexta-feira, 27 de Maio, vou fora de portas
revisitar 45 anos de um dos maiores massacres de que há memória
no continente africano. Os protagonistas são na sua esmagadora
maioria angolanos. Mas tenho dúvidas 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 cineasta que vive em Lisboa, mas já viveu
em Moçambique, que trouxe Lídia
Jorge para a tela, fez um documentário sobre o 27 de Maio em Angola, 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 Alves, ﬁcaram associados a uma tentativa de golpe de Estado em Angola e a um movimento que ﬁcou
conhecido como o fraccionismo.
Os números oﬁciosos apontam
para 30 mil mortos e desaparecidos. Margarida Cardoso, nas suas
investigações, está convencida que

os números podem rondar os 70
mil. Nas dezenas de visitas proﬁssionais a Angola, esbarrei-me
sempre com o fenómeno do “27 de
Maio”. É difícil não encontrar famílias 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 terror, muitos fugiram para o exterior.
Para Portugal, alguns para Moçambique, onde sempre levaram uma
vida discreta. Como se carregassem 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. Durante anos convivi com o irmão do
Zé, o João Van-Dunen, entre Londres, 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 Francisca (até há pouco ministra da Justiça em Portugal) e licenciou-se em
Economia em Sussex, na Inglaterra. Trabalhou para o Ministério das

Finanças em Maputo entre 20032004 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, claramente, se posicionavam à sua esquerda. 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 depois 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 Moçambique, discretamente. Lembro-me
de Samora Machel dizer que na
Comissão Nacional do Plano, não
acreditavam no socialismo em Moçambique 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 sumariamente. Claro que há o episódio
Luís de Brito enviado ao Niassa,
depois da confrontação na UEM
(Universidade Eduardo Mondlane) em que os apparatchik da
RDA, que se movimentavam bem
na sede da Frelimo, terem perdido
o controle da projectada Faculdade 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 aprofundar o que aconteceu na UFICS.
Porque escrevo uma crónica, levezinha, continuo a pensar que Samora
Machel gostava dos “esquerdistas” e
entretinha longas conversas em privado, sobre “temas à esquerda”, suﬁcientemente 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 Samora. Mesmo que Carlos Cardoso
tenha ido parar à Machava por contradições entre a Inteligência Militar e o SNASP.
Nos turbulentos anos de 77/78, com
os ecos do fraccionismo angolano
em fundo, chamei social-democrata a Agostinho Neto, num daqueles
debates inconsequentes de redacção. Uma heresia que, no decifrar a
preto e branco da crítica, foi reduzida a simpatias por Jonas Savimbi.
A Sita Valles, o Zé Van-Dunen e os
seus companheiros, dramaticamente, não estavam por perto para me
defenderem.
O Benjamim Faduco, de quem
guardo esta gratidão eterna, mesmo
admoestado que na revolução, a verdade é relativa, manteve a contextualização dos factos.
Não havia nenhum Savimbi na fotograﬁa. Só Neto que era social-democrata.
E fraco.
(Fernando Lima)
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Percurso da WaterAid em torno das intervenções
da Higiene Menstrual em Moçambique

NOTA INTRODUTÓRIA
Celebra-se, amanhã, 28 de Maio, o Dia Mundial de Gestão de Higiene Menstrual. Sob o lema “We are Committed”, ou “Estamos Comprometidos”, este ano, a data pretende formular o convite para maior comprometimento
dos governos e da sociedade em geral em torno da problemática 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 simplesPHQWHHVWiDPHQVWUXDU2UJDQL]DomRFRP¿QVQmROXFUDtivos com intervenções nas áreas de Água, Saneamento
e Higiene, a WaterAid, com base nas suas intervenções
na componente de gestão de higiene menstrual, principalmente em escolas, desenvolveu alguma experiência
que tem a honra e o privilégio de partilhar.

SOBRE O PERCURSO DA WATERAID

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
VXSHUDURVGHVD¿RVHGL¿FXOGDGHVTXHPXOKHUHVHUDSDULgas enfrentam no processo de Gestão da Higiene Menstrual 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 Construção de Infraestruturas-modelo, que posteriormente foram replicados pelo Governo ao nível das províncias de
Nampula, Niassa, Zambézia e Maputo. As infraestruturasmodelo 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 privacidade, e; iii. Palestras sobre as boas práticas de higiene e
saneamento que incluem a gestão da higiene menstrual.

A WaterAid trabalha em Moçambique desde 1995, nas
componentes de água, saneamento e higiene. E no âmbito das suas intervenções tem sido sensível ao género
H D LQFOXVmR GDV SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD HP WRGDV DV Com base nos resultados dos estudos realizados, a Wateabordagens. No que tange a Higiene, a WaterAid tem se rAid realizou em 2015, pela primeira vez em Moçambique,
preocupado com a higiene menstrual das raparigas e muXPHQFRQWURGHUHÀH[mRQDFLRQDOFRPREMHFWLYRGHGHVSHUlheres, concretamente no contexto escolar.
tar a consciência da sociedade em relação a necessidade
Neste contexto, foi estabelecido em 2014 por uma plata- GHFXLGDGRVHVSHFt¿FRVGH+LJLHQH0HQVWUXDOGDUDSDULJDH
forma neutra de organizações que trabalham na área de o acesso a Água, Saneamento e Higiene na escola.
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as raparigas possam usar em caso de necessidade.
 Engajamento das matronas: de modo a ter intervenções inclusivas e baseada no contexto cultural de cada
região, nas províncias de Nampula, Niassa e Zambézia, usou-se as matronas, pois, estas têm um papel relevante na educação das raparigas nas comunidades,
conforme a descrição abaixo:

Com o apoio da WaterAid, vinte e cinco escolas nas províncias da Zambézia, Niassa, Nampula e Maputo construíram sanitários integrados para raparigas e professoUDV H LQFOXVLYRV SDUD DV SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD &RP
as infraestruturas escolares, as escolas passaram a abordar a Higiene Menstrual, através de criação de Clubes de
Saneamento para alunos, rapazes e raparigas. As várias
escolas onde se fez intervenções nesta componente, mobilizaram 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 raparigas sobre o uso de pensos reusáveis recorrendo a
roupas leves como absorventes altamente sensíveis;
 Abordagem de mudança de comportamento em higiene, que requer a as boas praticas de higiene nas infraestruturas 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 banho para assegurar que o lixo é correctamente depositado e o meio mantido limpo;

De acordo com a senhora Ramiza Isac, matrona
da Província da Zambézia (zona centro do país),
µ¶TXDQGRDPmHGDUDSDULJDGHVFREUHTXHD¿OKD
tem a sua primeira menstruação, convida as maWURQDVSDUDIDODUHPFRPDVXD¿OKD(DVPDWURnas perguntam se a rapariga já viu a sua primeira
menstruação, e se for sim, as matronas ensinam
D UDSDULJD FRPR GHYH WRPDU EDQKR 'H VHJXLGD
UDVJDPXPDFDSXODQDOLPSDSDUDID]HUSHQVRGmR
PHGLFDPHQWRV SDUD D SUHYHQomR GH FyOLFDV GHSRLVDFRQVHOKDPDUDSDULJDVREUHDOJXPDVTXHVW}HVFXOWXUDLVFRPRSRUH[HPSORHQVLQDPTXHGXrante os dias em que estar a menstruar as rapariJDVGHYHPODYDURSHQVRHWHUXPDERDDKLJLHQH
FRUSRUDOHQVLQDPTXHDUDSDULJDGHYHWHUUHVSHLWR
SHODVSHVVRDVDGXOWDVDERUGDPFRPDVUDSDULJDV
sobre os cuidados a ter na fase em que passam a
PHQVWUXDU¶¶
Associado as acções de Advocacia da WaterAid, o Ministério 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 adopção de estratégias que favoreçam a Gestão de Higiene
Menstrual segura nas escolas. Dentre vários compromissos, 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.

 Sustentabilidade nas escolas: a WaterAid tem formado 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.

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 Desenvolvimento 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, redução das taxas de desistência escolar.

 15 minutos no Curriculum Escolar: e por forma a garantir que as palestras sobre a higiene menstrual sejam 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 adoptaUHP HVWD SUiWLFD H HYHQWXDOPHQWH WHUHPQDV R¿FLDOmente incluídas no currículo nacional.

Volvidos nove anos de trabalho de advocacia da WaterAid
HP0RoDPELTXHVLJQL¿FDWLYRVDYDQoRVWrPVLGRDOFDQoDdos 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 desenvolveu com o apoio da Be Girl e Projecto Dream, o primeiro
pacote nacional de Higiene Menstrual no país.

 Formação dos clubes de Saúde: em três escolas primárias 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

Por Cinthia Costa, Coordenadora de Advocacia e Campanhas- WaterAid Moçambique
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Subida do preço dos combustíveis pode
provocar uma crise social
Por Elias Nhaca

E

m virtude do novo reajuste
em alta do preço dos combustíveis, 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 resultar na redução do volume de produção das empresas e no aumento
do número de cidadãos que vivem
abaixo da linha de pobreza.
Isto porque, detalha, o reajuste sempre implica a subida do preço dos
transportes que se reﬂecte também
no custo dos produtos e bens, sobretudo, os produtos de primeira
necessidade. Explicou ainda que é
preciso notar que o país ainda possui muitas empresas que dependem
do combustível para o seu funcionamento.
“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 operacionais arrisca-se sempre a pôr
em causa o potencial produtivo da
empresa, porque ela tem que produzir com mais custos e é obrigada a produzir menos porque não
consegue manter o ritmo de produção a enfrentar custos maiores”,
explicou.
O economista Egas Daniel explicou
que o país já se encontrava numa situação crítica e os recentes reajustes
só estão a adicionar o impacto negativo 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 capacidade 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 agravamento 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

Egas Daniel – economista

Preços de combustiveis registam maxímos históricos no país

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 situação económica do país mais deprimente.
“Sempre que há aumento de preços (dos combustíveis) o preço de
alimentos é que aumenta mais. É
só ver a inﬂação desde 2015, os alimentos é que pressionam mais porque eles é que são a grande componente da inﬂação, o que quer dizer
que estamos a falar do grande aumento 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 corrente ano, ou princípio do próximo
ano.
As observações do economista surgem numa altura em que os transportadores querem mais uma vez o
reajuste do preço do transporte, depois do último aumento em Janeiro.

“É preciso controlar o
fogo”
Egas Daniel entende que é preciso o governo agir com medidas de
contenção para evitar um impacto
mais desastroso no sector social e
ﬁnanceiro.
“Existem alternativas de curto prazo para gerir o fogo, mas que não
resolvem nada. O estado da casa vai
continuar (crítico). Por ser uma situação extraordinária, atípica e por
encontrarmo-nos num contexto em
que estamos a recuperar da pandemia” é que se deve pautar pelo caminho de negociar algumas taxas,
sugeriu.
A fonte referiu que dentro da cadeia 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 negociação 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 dinheiro 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 Moçambique, nomeadamente o Movimento 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 (Imposto do Valor Acrescentado) de 17

para 12% como caminho a seguir.

Efeitos colaterais
Não obstante, por conta do reajuste
do preço dos combustíveis, os transportadores vivem dias de agitação e
querem a subida imediata da tarifa.
Nesta segunda-feira, a Federação
Moçambicana dos Transportes Rodoviários (FEMATRO), junto dos
operadores da Área Metropolitana
do Grande Maputo, discutiram e
buscaram por alternativas que possam 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 corroído 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 precisam ser impostas reformas no custo da tarifa.
Nhamane referiu que os transportadores chegaram a propor um aumento unilateral da tarifa. No entanto, no ﬁnal pautou-se pelo bom
senso, e concluiu-se que era necessário aguardar pela intervenção do
executivo.
Está prevista uma reunião para esta
sexta-feira, que vai juntar quatro
entidades: o Ministério dos Transportes e Comunicações, a Agência
Metropolitana do Grande Maputo,
os municípios e os transportadores.

porque deveriam ser superiores aos
impostos, mas, assegurou que o reajuste deve ocorrer de forma faseada.
Aliás, Cumbe garantiu ao SAVANA 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 petrolíferas não é a guerra entre a Rússia e
a Ucrânia, mas, o preço de importações 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 prevalecer.
Deste modo, a gasolina passou dos
anteriores 77.39 para 83.30 meticais; o petróleo de iluminação dos
anteriores 50.16 para 71.48 meticais; o gasóleo de 70.97 para 78.97;
o gás de cozinha de 80.49 por quilograma para 85.53 meticais; e o gás
veicular passa de 37.09 para 40.57
meticais.
O presidente do conselho de Administração 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 houvesse 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 explicou, às conversações que ﬁzeram
com que o governo decidisse reduzir 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 exporta, 66% dos ganhos obtidos são
destinados à compra de combustível.

“Combustível deveria ser
reajustado mais uma vez
em Junho”

Ricardo Cumbe – Secretário-geral da
AMEPETROL

O secretário-geral da Associação
Moçambicana das Empresas Petrolíferas (AMEPETROL), Ricardo Cumbe, explicou que os preços
anunciados não são satisfatórios

Castigo Nhamane - presidente da
FEMATRO

INTERNACIONAL
PUBLICIDADE
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Em Genebra

Diplomata russo abandona cargo

U

m diplomata russo baseado em Genebra (Suíça)
demitiu-se do seu cargo,
afirmando estar “envergonhado” com a invasão da Ucrânia
pela Rússia.
Boris Bondarev, conselheiro em matéria 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 envergonhado com o meu país”.
“Hoje, a missão do Ministério dos
Negócios Estrangeiros não é a diplomacia”, disse Bondarev.
“É tudo em prol do belicismo, de
mentiras e do ódio. Serve os interesses 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 política mal concebida”.
A decisão de abandonar o cargo foi
muito simples, disse o antigo diplomata. “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 simplesmente desligar-se do governo.
Todos devemos ser responsáveis. E
eu não quero assumir qualquer responsabilidade sobre algo de que não
concordo”.
Bondarev disse que se dirigiu ao seu
escritório no dia 23 de Abril, apre-

sentou a sua carta de demissão, e depois foi-se embora.
“A decisão foi tomada no dia 24 de
Fevereiro. Mas levou algum tempo
para conseguir ganhar alguma coragem”, 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 situação 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, Bondarev criticou directamente o Presidente 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-

Henry Kissinger avisa:

Europa deve terminar guerra e
não tentar esmagar a Rússia
O antigo secretário de Estado dos
EUA Henry Kissinger pede que
guerra termine, no máximo, nos
próximos dois meses. E pede à Europa que pense no longo prazo e não
insista em tentar esmagar a Rússia.
Uma solução para o conﬂito na
Ucrânia tem de começar a desenhar-se, no máximo, nos próximos
dois meses – e a Europa deve manter o pensamento no longo prazo e
não continuar a insistir em impor
uma derrota esmagadora à Rússia.
Os conselhos são de Henry Kissinger, 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 persuadir a Ucrânia a fazer cedências
para acabar com o conﬂito.
Num testemunho no Fórum Económico Mundial de Davos, Henry
Kissinger, com 98 anos de idade,
pediu um ﬁm rápido para o conﬂito. “Na minha opinião, um movimento no sentido de negociações
[de paz] deve ser iniciado dentro de
dois meses, ou algo parecido”, aﬁrmou Kissinger, acrescentando: “O
resultado deste conﬂito deverá ser
deﬁnido por essas negociações, antes que se criem tensões e diﬁculdades que depois serão mais difíceis
de ultrapassar”.

Prolongar e insistir na guerra muito 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 negociações devem “ter como linha divisória o regresso ao status quo que
existia, idealmente”. Mas, nessa
perspetiva, o veterano da diplomacia norte-americana dá a entender – aliás, o britânico The Daily
Telegraph faz essa dedução – que
os ucranianos devem estar disponíveis para ceder parte do seu território, algo que não têm mostrado
disponibilidade para fazer.
“Espero que os ucranianos mostrem ter o mesmo nível de sensatez
que têm de heroísmo“, atirou Kissinger, sublinhando que o papel da
Ucrânia na região geopolítica deve
ser o papel de um Estado independente, neutral, e não de uma fronteira da Europa. Já no que diz respeito à Rússia, o ex-secretário de
Estado dos EUA defende que não
se deve esquecer o papel importante 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.

-se no poder para sempre, viver em
pomposos e grotescos palácios, navegar 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 preparados 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 assumido 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 Fevereiro, simplesmente saltamos para
o abismo e não há como voltar ao
normal”, aﬁrmou. “Hoje, claro que
podemos ver que não haverá negociações, porque estamos numa guerra aberta”.
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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 pWLFDHGHRQWRORJLDSUR¿VVLRQDOdevem ser um elemento central para a melhoria do
atendimento eDPDLVSURIXQGDGDH[SUHVVmRGDGLPHQVmRKXPDQDGRVSUR¿VVLRQDLVSDUDFRPDVRVXWHQWHV
$IRUPDomRDDORFDomRHRGHVHPSHQKRGRVSUR¿VVLRQDLVGHViXGHDIHFWRVDRVVHUYLoRVGH6D~GHPDWHUQR
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 supere 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 qualidade, 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 necessiGDGHGHLPSOHPHQWDUPHGLGDVD¿UPDWLYDVHHVWUDWpJLFDVSDUDD
humanização e melhoria da qualidade dos serviços de maternidade desde o pré-natal, parto e pós-natal, nas unidades sanitárias do país.
Com a elaboração do Plano Nacional Integrado de Moçambique
para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular o terceiro objectivo que tem a ver com a
saúde e o bem-estar das populações, foi estabelecida uma abordagem holística para a promoção da saúde materna, neonatal e
infantil. Apesar da notoriedade e do enfoque na redução da mortalidade materna, neonatal e infantil, há evidências de atitudes
negativas e maus-tratos às utentes dos serviços de maternidade
SHUSHWUDGRSRUSUR¿VVLRQDLVGHVD~GH6REUHHVWDUHDOLGDGHRV
resultados do Cartão de Pontuação Comunitária (2021) administrado pela N’weti, sob liderança do MISAU no geral apresentam 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 VLJQL¿FDWLYDmente, e negativamente no comportamento de busca de saúde
pelas mulheres grávidas, constituindo assim uma barreira para
HVWDVEXVFDUHPFXLGDGRVSUpQDWDLVTXDOL¿FDGRV(VWHcenário
afecta, em última instância, as taxas de mortalidade materna e
infantil em todo o país.
2 ~OWLPR LQTXpULWR GHPRJUi¿FR H GH VD~GH UHDOL]DGR HP 
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 imediato. Em 2018, um levantamento realizado pelo INE em parceria 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 recentemente, 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 mulheres pobres em áreas rurais mais remotas são as menos propensas
a receberem cuidados de saúde adequados. Isso é especialmente
HYLGHQWHQDVUHJL}HVFRPEDL[RQ~PHURGHSUR¿VVLRQDLVGHVD~GH
TXDOL¿FDGRVFRPRDÈIULFD6XEVDDULDQD,VVRVLJQL¿FDTXHPLOK}HV
GHQDVFLPHQWRVQmRVmRDFRPSDQKDGRVSRUSUR¿VVLRQDLVTXDOL¿FDdos para atenção ao parto e ao nascimento.
Relação entre a qualidade do atendimento e a qualidade de
HQVLQRQRVFHQWURVSULYDGRVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOHPVD~GH

Em Moçambique, apesar de não constituir um problema novo, a
qualidade de atendimento nos serviços obstétricos e de maternidade 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.
'HVGHUHÀH[}HVHPWRUQRGRVSULQFLSDLVGHVD¿RVTXHDIHFtam a qualidade dos serviços de SMI permitiram descortinar o mau
DWHQGLPHQWR FRPR XP GRV IDFWRUHV TXH LQÀXHQFLD QHJDWLYDPHQWH
na qualidade dos serviços de SMI. As cobranças ilícitas, em particular nas maternidades, através da prática “GLQKHLURQD¿FKD” são
citadas como sendo um fenómeno que se manifesta em várias unidades 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.
$VUHÀH[}HVVREUHDTXDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRQDVPDWHUQLGDGHV
têm sido associadas DGHVD¿RV na qualidade da formação e no pro¿VVLRQDOLVPR GRV WpFQLFRV GH VD~GH 1R VHPLQiULR VREUH DFoões
para erradicação da violência obstétrica organizado pela associação Saber Nascer em Fevereiro de 2022 em Maputo, a falta de vocação e a necessidade de emprego foram mencionados como facWRUHVTXHLQÀXHQFLDPDJUDQGHSURFXUDGHIRUPDomRHPVD~GHHP
LQVWLWXWRVSULYDGRVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOHPVD~GHDOJXQVGRV
TXDLVQmRDOLQKDGRVFRPRVSDGU}HVGHpWLFDHGHRQWRORJLDSUR¿Vsional 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 saúde e sociedade civil de que estes centros são afectados por uma
variedade de constrangimentos. Por exemplo, em 2018, a Direcção
1DFLRQDOGH)RUPDomRGH3UR¿VVLRQDLVGH6D~GHUHIHULXVHDRQmR
HQYROYLPHQWRGR0,6$8QDYHUL¿FDomRGHFRQGLo}HVSDUDDEHUWXUDGDVHVFRODVWpFQLFRSUR¿VVLRQDLVSULYDGDVDIUDFDFRRUGHQDomR
entre as escolas privadas e públicas ao nível central e provincial,
com ênfase no uso das unidades sanitárias do MISAU para estágio
SUR¿VVLRQDOFRPRVHQGRDOJXQVGRVFRQVWUDQJLPHQWRVHQIUHQWDGRV
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, evitando 67% das mortes maternas, 64% das mortes neonatais e
65% dos nados mortos (FNUAP, 2021). O mesmo relatório refere-se a grandes diferenças no conteúdo, qualidade e duração
GHSURJUDPDVGHHQVLQRWpFQLFRSUR¿VVLRQDOHGHVD¿RVFKDYH
relacionados com recursos e infra-estruturas que afectam negativamente a experiência de aprendizagem dos formandos, e
limitam as oportunidades de ganhar experiência prática. A produção 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.

ção Nacional de Saúde, a Direcção Nacional de Humanização e
4XDOLGDGHD'LUHFomR1DFLRQDOGH)RUPDomRGH3UR¿VVLRQDLVGH
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 acçõesPDLVD¿UPDWLYDVUXPRjPHOKRULDGRDWHQGLPHQWR
nos serviços de SMI, por via da necessária melhoria da qualidade
GRHQVLQRSUR¿VVLRQDOHPVD~GH$QRVVRYHUXPD¿VFDOL]DomRH
supervisão mais assertivas podem ajudar a melhorar a qualidade
GHHQVLQRHGRVWpFQLFRVIRUPDGRV8PD¿VFDOL]DomRTXHGrPDLV
ênfase a um atendimento guiado por princípios de ética, deontoloJLDSUR¿VVLRQDOHHPSDWLDFRPYLVWDDDVVHJXUDUXPDWHQGLPHQWR
KXPDQL]DGRHGLJQL¿FDQWHSDUDDVPXOKHUHVHUHFpPQDVFLGRV

Passos importantes têm sido dados em Moçambique para a melhoria da qualidade de atendimento nas unidades sanitárias, e é
reconhecido o esforço do Governo, que com o apoio de parceiros estratégicos, tem trabalhado para fazer avançar esta agenda. 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
SDUDSUR¿VVLRQDLVGHVD~GHLQFOXLQGRVREUHKXPDQL]DomRREVtétrica. Todavia, a nossa experiência no terreno demonstra que
ainda há algum trabalho a ser feito no que respeita à melhoria
GDFDSDFLGDGHGHUHVSRVWDGRVDVSUR¿VVLRQDLVGHVD~GHSDUD
assegurar a saúde das mães, recém-nascidos e crianças, em
0RoDPELTXH(VWHIDFWRIRLFRQ¿UPDGRHPSHOD(PEDL[Dda dos EU, no contexto do Programa para a Sobrevivência Materna e Infantil (MCSP) implementado pela Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Recomendações-chave:

Cientes do impacto negativo da fraca qualidade de atendimento
SRUSDUWHGRVSUR¿VVLRQDLVGH60,HPSDUWLFXODUSDUDDVPXOKHres 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 atendimento nos serviços de SMI, particularmente nas maternidades, lugar 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, nomeadamente, o MISAU e instituições relacionadas, em particular a Inspec-

Revisão dos conteúdos leccionados nos cursos de ensino em
VD~GHSDUDTXHRVSUR¿VVLRQDLVGRVHFWRUUHFHEDPIRUPDomRVRbre ética e deontologia, e contribuam para a promoção e protecção dos direitos dos e das pacientes, independentemente da idaGHGH¿FLrQFLDHVWDWXWRVRFLRHFRQyPLFRHWF
)RUWDOHFLPHQWR GRV LQVWUXPHQWRV GH ¿VFDOL]DomR H PRQLWRULD GDV
actividades realizadas a nível das estruturas hospitalares, através
de inspenções mais regulares que considerem o atendimento huPDQL]DGRFRPRXPLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKR
Maior disponibilização de informação e abertura para que as denúncias de situações de maus-tratos nos cuidados de saúde, posVDPVHUH[SUHVVDVOLYUHPHQWHSHO
Fortalecimento dos mecanismos de recepção, seguimento e sancionamento de casos de denúncia a todos os níveis do Sistema
1DFLRQDOGH6D~GHHPSDUWLFXODUGDVFDQDOL]DGDVSHODVXWHQWHV
Maior coordenação com os parceiros da sociedade civil e de cooperação na busca de soluções conjuntas e adequadas ao contexto, em prol da humanização dos serviços de saúde materna neonatal e infantil envolvendo todos os actores do Sistema Nacional
de Saúde.
3RUXPDWHQGLPHQWRSUR¿VVLRQDOPDLVKXPDQL]DGRQRVVHUYLoRVGH6D~GH0DWHUQR,QIDQWLO
1$038/$DRVGH$EULOGH
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Garimpo de ouro no distrito de Manica

A aliança entre a pobreza e a destruição ambiental
Por Raul Senda

R

ios poluídos e contaminados com produtos químicos nocivos à saúde humana, escavações e buracos
abandonados e florestas devastadas
é o cenário que caracteriza grande
parte das zonas de exploração mineira do distrito de Manica, província de mesmo nome, centro de
Moçambique.

A degradação ambiental está aliada à
pobreza extrema de centenas de homens, mulheres e crianças que trabalham na mineração naquele distrito
da província de Manica. O ouro que
Manica detém gera fortunas às facções e às elites, mas também esconde
uma realidade de miséria e humilhação ao ser humano.
São histórias negras que estão por
detrás do precioso metal e que o SAVANA procura contar.
Estamos no distrito de Manica, região que mais produz ouro na província. De uma média anual de 800
quilogramas (kg) que o país, oﬁcialmente, 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 resistência à oxidação. O metal é também conhecido na história da humanidade como símbolo da nobreza e da
aristocracia.
Reza a história que a extracção de
ouro no distrito de Manica remonta aos tempos do Estado de Grande
Zimbabwe (1250-1450) e do Império 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 região. Na vila-sede do distrito a dinâmica 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 transportando garimpeiros da vila para o interior.
Já no interior do distrito, a realidade
é outra. São escavações acima de escavações, 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 fortunas às redes que controlam o negócio, sobretudo as elites ligadas ao
partido Frelimo.
Contudo, a riqueza vista do alto esconde uma realidade de miséria, humilhação ao ser humano e destruição
do meio ambiente.
Por cima do minério que tanto abunda nos solos de Manica, são notáveis
os sinais de pobreza.
A penúria é muito mais grave no seio
dos garimpeiros. São jovens, mulheres 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. Encontrámo-lo estatelado ao lado de uma
pesada máquina rudimental que serve
como moagem das enormes quantidades de pedregulhos retirados das
montanhas.
“Estou deitado porque estou cansado.
Aliás, estou acostumado com o cansaço. É o meu dia-a-dia”, conta enquanto 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 homens, 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-

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

cal. Cada copo de farinha custa 10
meticais e feijão 25 meticais.
Para uma refeição de quatro pessoas,
segundo Samuel, são necessários cinco copos de farinha e dois de feijão,
devendo-se acrescentar óleo, sal, tomate e cebola.
Encontrámos Abílio na companhia
dos colegas de jornada na sua cabana construída com base em estacas e
lonas.
O local onde vive não possui sanitários e as necessidades biológicas são
feitas nas matas e nos riachos que
correm em redor da sua área de mineração.
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 entre dois a três mil meticais. Entretanto, há situações em que ﬁcámos duas
a três semanas sem ganhar nada. É
o que aconteceu comigo na semana
passada, não consegui nenhuma grama”, explica-se.
Na realidade, é quase impossível aferir os rendimentos reais dos produtores 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 fazem aos terceiros.
O local onde Samuel vive é indecente e sem higiene. De dia são as moscas que acompanham a preparação e
consumo de alimentos. Pela noite, a
companhia é dos mosquitos.
As péssimas condições de saneamento e higiene é o comum em todos
acampamentos onde residem os garimpeiros 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, desgastantes e desumanas condições de
trabalho.
Apesar do risco que Abílio Samuel
e seus pares estão expostos não pos-

penteado e de roupas rotas. Com um
olhar pálido e de pouca esperança por
um futuro melhor, Marizane exterioriza a pobreza em que a maior parte
das comunidades daquela região estão votadas.
No passado, o local onde Florêncio
Marizane e seus companheiros fazem
o garimpo era uma enorme ﬂoresta e
que hoje está completamente devastado. O dia-a-dia do jovem garimpeiro é feito entre os túneis e lamas
de argila.
Entrou no garimpo a convite do tio,
já falecido, vítima tuberculose. Suspeita-se que a doença que ceifou o tio
derivou de longos anos de inalação do
mercúrio.
Perguntámos ao jovem se sabia quanto 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 conta com um agregado de seis pessoas.

Meio ambiente ameaçado

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

suem nenhum mecanismo de protecção social. Não há feriados, ﬁnsde-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 apresentam mais organizadas e razoavelmente habitáveis. Por outro lado, abundam aldeias de garimpeiros. É nestes
acampamentos onde se registam riscos sociais preocupantes. Os habitan-

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

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.

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 escavação no interior da comunidade
de Chadzuca. Estava descalço, des-

Recorrendo a produtos químicos
nocivos à saúde, garimpeiro lava minério
na água que depois corre pelos rios

Abílio Samuel preparando a sua refeição do dia

Nascer no meio da riqueza e
viver na pobreza

A região mineira de Manica é drenada pelo rio Révuè e seus aﬂuentes
que, por sua vez, lançam suas águas
no rio Búzi.
Além de alojar a barragem hidroeléctrica de Chicamba Real, o rio também irriga vários campos agrícolas.
Em Manica, o principal método de
mineração é a céu aberto que consiste
na remoção da terra vegetal e, de seguida, 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 produção 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 cidade 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.

Roga o artigo 15 do decreto 26/2004
de 20 de Agosto que aprova o Regulamento Ambiental para a Actividade 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 responsáveis pelos danos que venham a
causar ao ambiente em resultado das
operações mineiras”.
Contudo, mesmo com estes imperativos 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 mineração mais comum no distrito de Manica é a lavra a céu aberto cuja execução requere a desmatação de uma
determinada área para retirar os solos.
“Grande parte das minas do distrito
são a céu aberto. A sua exploração requere a retirada da cobertura vegetal
que desempenha um papel fundamental 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 recurso a explosivos, que durante a sua
detonação provocam ruídos e poluem
o meio.
O mercúrio é o principal químico
usado na mineração que depois espalha-se pelos rios contaminando a
água.
Para separação do ouro do resto dos
solos recorre-se à amalgamação que é

A remoção de solos à procura de ouro está a contribuir na devastação das
ÁRUHVWDV

o processo em que o minério é misturado com o mercúrio. Geralmente,
esta operação ocorre durante a lavagem para livrar o ouro primário das
impurezas. Para a libertação do mercúrio, os mineradores fazem a queima do amálgama (mistura de mercúrio e ouro impuro) a céu aberto e
sem instrumentos de protecção como
máscaras e luvas. É neste processo
de queima, que o mercúrio é libertado 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 produção 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 albufeira 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 concretamente na localidade de Nhamucuara.
Ao SAVANA explicou que os efeitos devastadores da mineração estão
a prejudicar grandemente as suas actividades.
Segundo Chancanhe não são apenas
os garimpeiros que devastam terras e
poluem águas. As grandes empresas
também são responsáveis pela poluição.
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 mineração 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 qualidade 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 feita de forma desordenada, ﬁca difícil
controlar.
É nesse sentido que se está a trabalhar 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 empresas que depois de terminar suas
actividades mineiras abandonam
as terras sem repô-las, mas nem todos 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 operações, repõem os solos, tapam buracos
e entregam as áreas. No entanto, dias
depois, os garimpeiros ilegais invadem a área e fazem as escavações.
Estes, continua, como tem uma característica 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 operações, 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 condições de segurança das pessoas que
trabalham no garimpo e refere que as
empresas que trabalham na mineração não investem na componente segurança, porque olham como despesa
e não investimento.
“As empresas não têm cultura de investimentos. Aqui temos muito que fazer
porque, a questão de segurança ainda
é tratada de forma marginal”, disse.

Nem o barrulho da moageira consegue roubar o sono de Julião Matsessa, de calções e camiseta preta, e do colega depois de longas horas de trabalho
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Destaque Rural Nº 171
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VOLTAMOS OU FICAMOS? POBREZA, TENSÕES SOCIAIS
E PERSPECTIVAS DE REGRESSO DAS POPULAÇÕES DESLOCADAS.
João Feijó, Jerry Maquenzi e Neuza Balane

INTRODUÇÃO
ŸĶŸŘ¶Ÿ_ŸŘŸ_sˡ˟ˡ˟ʰÞŘǼsŘǣÞʩOção dos ataques armados no Nordeste de Cabo
^sĶ¶_Ÿʰ ¯sʊ _sǣĶŸOǋ OsŘǼsŘǣ _s ŎÞĶÌǋsǣ _s ÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣ Ƽǋ Ÿ ǢȖĶ _ ƼǋŸɚâŘOÞʰ
OŸŘOsŘǼǋŘ_Ÿ˚ǣs ŘŸ sÞɮŸ ƻsŎE˚ōŸŘǼsƼȖsʊ1 ʹOŸŎ ÞŘOÞ_yŘOÞ Ƽǋ  OÞ__s _s
ƻsŎE s _ÞǣǼǋÞǼŸǣ _s ōsǼȖ¶sʰ ŘOȖEs s ōŸŘǼsƼȖsʊʺʰ _ÞǣǼǋÞǼŸ _s NÌÞȚǋsʰ s _ÞǣǼǋÞǼŸ
ōȖs_ʳNsǋO_s_ŸÞǣŘŸǣƼżǣOÌs¶__ŸǣƼǋÞŎsÞǋŸǣ_sǣĶŸO_ŸǣʰŘão obstante
 sǣǼEÞĶÞʊYŸ _ǣ OŸŘ_ÞYƂsǣ ÌȖŎŘÞǼ ǋÞǣ s ǣȖǋ¶ÞŎsŘǼŸ _s Ķ¶ȖŎǣ ÞŘÞOÞǼÞɚǣ
sOŸŘżŎÞOǣʰ ¶ǋŘ_s ƼǋǼs _sǣǼ ƼŸƼȖĶYŸ ƼsǋŎŘsOs _sǣOƼÞǼĶÞʊ_ʰ ƼǋÞɚ_ _Ÿ
OsǣǣŸǼsǋǋƼǋƼǋŸ_ȖYŸs_sƼsŘ_sŘǼs_sĠȖ_ĶÞŎsŘǼǋʳ
_sŘǣÞʩOYŸƼŸƼȖĶOÞŸŘĶŘŸǢȖĶ_ƼǋŸɚâŘOÞȖŎsŘǼŸȖOŸŎƼsǼÞYŸƼsĶŸOsǣǣŸ
 ǋsOȖǋǣŸǣ ŘǼȖǋÞǣ ʹǼsǋǋǣʰ ĶsŘÌʰ ƼǣǼŸʰ ¶Ȗʰ sǼOʳʺ sŘǼǋs ŘʩǼǋÞƂsǣ s _sǣĶŸO_Ÿǣʰ
¶sǋ_Ÿǋ_sOŸŘʪÞǼŸǣsǼsŘǣƂsǣǣŸOÞÞǣʳƼsǋǣÞǣǼyŘOÞ_sƼǋÞɚYƂsǣǣŸOÞŸsOŸŘżŎÞOǣ
sŘǼǋsŸǣ_sǣĶŸO_ŸǣsŘŸǼâOÞǣ_sǋsĶǼÞɚsǣǼEÞĶÞʊYŸ_ǣs¶ȖǋŘYŘŸŗŸǋ_sǣǼs_
ƼǋŸɚâŘOÞʰƼǋsOÞƼÞǼŸȖŸǋs¶ǋsǣǣŸ_sŎȖÞǼǣƼŸƼȖĶYƂsǣŸǣĶŸOÞǣ_sŸǋÞ¶sŎʳ
ŷ ƼǋsǣsŘǼs ǼsɮǼŸ ǋsǣȖĶǼ _ Ř ĶÞǣs _s __Ÿǣ ǋsOŸĶÌÞ_Ÿǣ Ǽǋɚwǣ _s ŸEǣsǋɚYŸ ŘŸ
ǼsǋǋsŘŸʰ ǋsĶÞʊYŸ _s sŘǼǋsɚÞǣǼǣ ǣsŎÞ˚sǣǼǋȖǼȖǋ_ǣ s ƼĶÞOYŸ _s ÞŘǇȖwǋÞǼŸǣ ƼŸǋ
ǇȖsǣǼÞŸŘ ǋÞŸ  ˣ˦ˢ ¯ŎâĶÞǣ _sǣĶŸO_ǣ ŘŸǣ OsŘǼǋŸǣ _s ǋsǣǣsŘǼŎsŘǼŸ _s ŗǼŸĨŸǼ
ʹƼŸǣǼŸ _ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚŸ _s ōÞsʊsʰ _ÞǣǼǋÞǼŸ _s ōsǼȖ¶sʺʰ ˡˤ _s ğȖŘÌŸ ʹōsǼȖ¶s˚Ǣs_sʺʰ
ŗǼsĶsʰ rɮƼŘǣŸ s ŗŘǼȖƼŸ ʹsŎ ōƼȖƼȖĶŸʰ ōŸŘǼsƼȖsʊʺʰ ŗŘÌȖƼŸ D s ȕĠŎ ʹsŎ
ŗŎŘÌȖŎEÞǋʰ ōŸŘǼsƼȖsʊʺʰ ōŘÞŘ¶Řs ʹNÌÞȚǋs Ǣs_sʰ sŎ NÌÞȚǋsʺʰ ħǼƼȖ ʹ_ÞǣǼǋÞǼŸ
_sNÌÞȚǋsʺsNŸǋǋŘsʹsŎōsOŸŘǼʰŘƼǋŸɚâŘOÞ_sŗŎƼȖĶʺʰ_ȖǋŘǼsŸŎyǣ_sEǋÞĶ
_sˡ˟ˡˡʳ

CONSTITUIÇÃO DE CENTROS DE DESLOCADOS E
DENSIFICAÇÃO POPULACIONAL
rŎ ʩŘÞǣ _s ˡ˟ˡˠ  ŷǋ¶ŘÞʊYŸ ÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ Ƽǋ ǣ ōÞ¶ǋYƂsǣ ʹŷÝōʺ ǋs¶ÞǣǼɚʰ
Ř ƼǋŸɚâŘOÞ _s NEŸ ^sĶ¶_Ÿʰ ˧ˢ OsŘǼǋŸǣ _s _sǣĶŸO_Ÿǣ EsǋǼŸǣʰ _Ÿǣ ǇȖÞǣ ˠˡ
OsŘǼǋŸǣ ǼsŎƼŸǋ ǋÞŸǣʰ ĶEsǋ¶Ř_Ÿ ȖŎ ǼŸǼĶ _s ˡˠˠʳˠˢ˧ ÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣʳ ŷǣ OsŘǼǋŸǣ _s
ǋsǣǣsŘǼŎsŘǼŸ ¯ŸǋŎ s_ÞʩO_Ÿǣ sŎ ʊŸŘǣ ǇȖs OŸŘǣǼÞǼȖâŎ ǼsǋǋsŘŸǣ ¶ǋâOŸĶǣ
sɮƼĶŸǋ_ŸǣƼŸǋƼŸƼȖĶYƂsǣȖǼżOǼŸŘsǣʰŸȖŎǼǣŸŘ_sǣsǋsOŸǋǋÞƼǋŸEǼsǋĶsŘÌʰ
sǣǼOǣ ŸȖ ƼǋŸ_ȖYŸ _s OǋɚŸʳ ǣ ǋsǣ ¯ŸǋŎ ɚŸĶȖŘǼǋÞŎsŘǼs Os_Þ_ǣ ƼsĶǣ
ƼŸƼȖĶYƂsǣĶŸOÞǣƼżǣÞŘǼsǋɚsŘYŸ_ŸµŸɚsǋŘŸ_sōŸYŎEÞǇȖsʳNŸŎŸƼŸÞŸ_
ŷÝōʰǣ ǋsǣ¯ŸǋŎ_ÞɚÞ_Þ_ǣsŎƼǋOsĶǣOŸŎ_ÞŎsŘǣƂsǣɚǋÞ ɚsÞǣʹsŘǼǋsˠˤɮˢ˟Ŏʰ
ŸŘ_sǣsOŸŘǣs¶ȖÞǋŎŎÞŸǋsǣsǣƼYŸǣʰsˠ˟ɮˠˤŎʰŘŸǣOsŘǼǋŸǣŎÞǣ_sŘǣÞʩO_Ÿǣʺʳ
rǣǼsǣOsŘǼǋŸǣĶEsǋ¶ŎȖŎŘȚŎsǋŸŎȖÞǼŸɚǋÞ ɚsĶ_sÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣʳrŎʩŘÞǣ_sˡ˟ˡˠʰŸ
OsŘǼǋŸ_sŗǼsĶsOŸŘǣǼÞǼȖâŸŎÞŸǋOsŘǼǋŸ_s_sǣĶŸO_Ÿǣʹˡˢʳˢ˨˟ÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣǋs¶ÞǣǼ_Ÿǣ
ƼsĶÝŷōʺʳ^sOŸǋ_ŸOŸŎŎsǣŎ¯ŸŘǼsʰŸOsŘǼǋŸˡˤ_sğȖŘÌŸʰĶŸOĶÞʊ_ŸŗŸǋǼs
_Ÿ _ÞǣǼǋÞǼŸ _s ōsǼȖ¶sʰ OŸŘǣǼÞǼȖâ Ÿ ŎÞŸǋ OsŘǼǋŸ ǼsŎƼŸǋ ǋÞŸ2ʰ ĶEsǋ¶Ř_Ÿ ˠˣʳ˧˧ˡ
_sǣĶŸO_Ÿǣʳ rǣǼs ŘȚŎsǋŸ ŘŸ OŸÞŘOÞ_s OŸŎ ǣ sǣǼǼâǣǼÞOǣ _Ÿ Ķâ_sǋ _Ÿ OsŘǼǋŸʰ ǇȖs
ÌɚÞǋsOsŘǣs_Ÿ˥ʳ˦ˠ˦¯ŎâĶÞǣʰǋsƼǋsǣsŘǼŘ_ŸOsǋO_sˢˣʳ˟˟˟ÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣʳÞŘʪYŸ
_ǣsǣǼǼâǣǼÞOǣ_ŸǣĶâ_sǋsǣĶŸOÞǣʰǣǣŸOÞ_ǣǣȖǣǋsǣÞǣǼyŘOÞǣ_sOŸĶEŸǋYŸOŸŎ
ŸǣǼwOŘÞOŸǣ_ŸƻǋŸ¶ǋŎōȖŘ_ÞĶ_sĶÞŎsŘǼŸǣʹƻōʺŘǋsOŸŘǼ¶sŎƼŸƼȖĶOÞŸŘĶ
ʹOŸŎŸɚsǋÞʩO_ŸsŎ®sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡˡʺʰǋs¯ŸǋY_sǣOŸŘʩŘY_s_sǣɚÞŸ_sĠȖ_
ĶÞŎsŘǼǋʰŘȖŎOŸŘǼsɮǼŸ_s¶sŘsǋĶÞʊ_ŸŸƼŸǋǼȖŘÞǣŎŸʳ
rŎŘȚŎsǋŸ_s_sǣĶŸO_ŸǣʰŸOsŘǼǋŸ_sŗǼsĶsȖĶǼǋƼǣǣŸǣĶÞŎÞǼsǣŎâŘÞŎŸǣƼŸƼȖĶOÞŸŘÞǣ
OŸŘǣǼŘǼsǣŘ_sʩŘÞYŸ_sOsŘǼǋŸǣȖǋEŘŸǣʹŷŗȕsǣǼÞƼȖĶsŎˡ˟ʳ˟˟˟ÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣʺʰ
Ƽsǣǋ_sOǋsOsǋsŎ_sÞŘ¯ǋ˚sǣǼǋȖǼȖǋǣȖǋEŘǣʹsŘsǋ¶Þʰ ¶ȖʰǣŘsŎsŘǼŸʰǣsǋɚÞYŸǣ
ƼȚEĶÞOŸǣ s ƼǋÞɚ_Ÿǣʺʳ  _sŘǣÞʩOYŸ ƼŸƼȖĶOÞŸŘĶ sɮsǋOsȖ ȖŎ ¯ŸǋǼs ƼǋsǣǣŸ ǣŸEǋs
ÞŘ¯ǋ˚sǣǼǋȖǼȖǋǣʹ¯ȖǋŸǣ_s ¶ȖʺsǣsǋɚÞYŸǣƼȚEĶÞOŸǣʹǣȚ_sss_ȖOYŸʺʳŗǣsǣOŸĶǣ
ƼǋÞŎ ǋÞǣǣǣÞǣǼs˚ǣs_ȖƼĶÞOYŸ_ƼŸƼȖĶYŸsǣOŸĶǋsȖŎsŘǼŸ_ŸǼŎŘÌŸ_ǣ
ǼȖǋŎǣʳ  ǼâǼȖĶŸ _s sɮsŎƼĶŸʰ Ÿ ŘȚŎsǋŸ _s ĶȖŘŸǣ ŎǼǋÞOȖĶ_Ÿǣ Ř sǣOŸĶ ƼǋÞŎ ǋÞ
ŘsɮŸǣOsŘǼǋŸǣ_s_sǣĶŸO_Ÿǣ_sħǼƼȖȖŎsŘǼŸȖ_sˠʰ˟ˡˣʰsŎˡ˟ˡ˟ʰƼǋˠʰ˦ˢ˨ʰ
sŎˡ˟ˡˡʳ^ŎsǣŎ¯ŸǋŎʰŘsǣOŸĶƼǋÞŎ ǋÞ_sōƼȖƼȖĶŸʰǇȖsǣǣÞǣǼsŸǣOsŘǼǋŸǣ_s
_sǣĶŸO_Ÿǣ_srɮƼŘǣŸʰŗŎƼȖǼŸsŗǼsĶsʰǋs¶ÞǣǼŸȖȖŎȖŎsŘǼŸ_s˥˟˟ŎǼǋâOȖĶǣʰ
sŎˡ˟ˠ˨ʰƼǋˡʰˡ˟˟ʰsŎˡ˟ˡˡʳŗŸȖǼǋŸǣOsŘǼǋŸǣʰǣOǋÞŘYǣƼsǋOŸǋǋsŎOsǋO_sˣ˟
ŎÞŘȖǼŸǣƼw_ǣǣȖǣOǣǣǼwsǣOŸĶsOŸǋǋsŎǋÞǣOŸǣ_sǼǋŸƼsĶŎsŘǼŸ_sɚÞǼȖǋǣ
ǇȖsǼǋŘǣƼŸǋǼŎ¶ǋʩǼssɮǼǋâ_ŸŘŸ_ÞǣǼǋÞǼŸ_sDĶŎʳ

PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÕES DE POBREZA E ESTRATÉGIAS
DE SOBREVIVÊNCIA NOS CENTROS DE DESLOCADOS
ǣÞǼȖYŸÌȖŎŘÞǼ ǋÞŘŸǣOsŘǼǋŸǣ_s_sǣĶŸO_ŸǣwɚǋÞ ɚsĶʳrɮÞǣǼsŎĶŸOÞǣŸŘ_sǣs
OŸŘOsŘǼǋŸȖŎÞŸǋĠȖ_ÌȖŎŘÞǼ ǋÞsǇȖs¯ŸǋŎƼǋsǣsŘǼ_ŸǣOŸŎŸOsŘǼǋŸǣŎŸ_sĶŸ
ʹOŸŎŸ ōǋǋȖƼ sŎ NÌÞȚǋsʰ ŗÞOȖƼ sŎ ōŸŘǼsƼȖsʊʰ ŗŘĠȖ sŎ ŘOȖEsʺ ŸȖ OŸŎ
ŎÞŸǋsǣ ǋsǣ _s OsǣǣŸ  ǼsǋǋsŘŸǣ ¶ǋâOŸĶǣʰ ǣǣÞŎ OŸŎŸ ŸȖǼǋŸǣʰ ŎÞǣ Þ¶ŘŸǋ_Ÿǣ
ƼsĶĠȖ_ÌȖŎŘÞǼ ǋÞʰOŸŎŎÞŸǋ_sŘǣÞʩOYŸƼŸƼȖĶOÞŸŘĶsǣsŎOsǣǣŸǋsOȖǋǣŸǣ
ŘǼȖǋÞǣsǣsǋɚÞYŸǣƼȚEĶÞOŸǣʳ
ˠ ^sOŸǋ_ŸOŸŎ__Ÿǣ_ŸÝŷōʰŘŸȚĶǼÞŎŸǼǋÞŎsǣǼǋs_sˡ˟ˡˠʰŸǣ_ÞǣǼǋÞǼŸǣ_sōsǼȖ¶ssōŸŘǼsƼȖsʊOŸĶÌÞŎ
ǇȖǣsŎsǼ_sʹˣ˦ʰˤ̇ʺ_sǼŸ_ŸǣŸǣ_sǣĶŸO_ŸǣsŎOsŘǼǋŸǣ_sOŸĶÌÞŎsŘǼŸʰŘƼǋŸɚâŘOÞ_sNEŸ^sĶ¶_Ÿʳ
ˡ Ƽsǣǋ_sOŸŘǼÞŘȖǋOŸŎ_sǣÞ¶ŘYŸ_sˆOsŘǼǋŸǼsŎƼŸǋ ǋÞŸˇʰǋsĶÞ__swǇȖsǣƼŸƼȖĶYƂsǣǋsǣÞ_sŎ
ƼsǋŎŘsŘǼsŎsŘǼsŘsǣǼsĶŸOĶÌ OsǋO_s_ŸÞǣŘŸǣʰǋsƼǋsǣsŘǼŘ_ŸȖŎ_ŸǣƼǋÞŎsÞǋŸǣOsŘǼǋŸǣǣsǋOŸŘǣ˚
ǼÞǼȖâ_ŸŘʊŸŘǢȖĶʳ

Ƽsǣǋ _s Ķ¶ȖŎ sǣǼEÞĶÞʊYŸ _ ǣÞǼȖYŸ ÌȖŎŘÞǼ ǋÞʰ OsǋO _s _ŸÞǣ ŘŸǣ Ƽżǣ
 OÌs¶_ _Ÿǣ ƼǋÞŎsÞǋŸǣ _sǣĶŸO_Ÿǣ ƼsǋǣÞǣǼsŎ ÞŘȚŎsǋǣ ǣÞǼȖYƂsǣ _s ƼǋÞɚYŸʳ ŷǣ
ŎÞŸǋsǣƼǋŸ¶ǋsǣǣŸǣǋsĶOÞŸŘŎ˚ǣsOŸŎŸOsǣǣŸ ¶ȖsǣŘsŎsŘǼŸʳrŎǼŸ_ŸǣŸǣ
OsŘǼǋŸǣ_s_sǣĶŸO_Ÿǣ¯ŸǋŎOŸŘǣǼǋȖâ_Ÿǣ¯ȖǋŸǣ_s ¶ȖʰŎǣsŎŘȚŎsǋŸOĶǋŎsŘǼs
ÞŘǣȖʩOÞsŘǼsƼǋǣŘsOsǣǣÞ__sǣʰOŸsɮÞǣǼÞŘ_ŸOŸŎƼŸYŸǣ_s ¶ȖŘŸǣs¶ȖǋŸǣʳŗǣ
ŸEǣsǋɚYƂsǣŘŸǼsǋǋsŘŸɚsǋÞʩOǋŎ˚ǣsĶŸŘ¶ǣʩĶǣ_ssǣƼsǋŘŸǣƼsǋâŸ_Ÿǣ_sŎÞŸǋ
ʪȖyŘOÞʳƼsǣǋ_ǣOŸŘ_ÞYƂsǣƼǋsO ǋÞǣʰɚsǋÞʩOŸȖ˚ǣsȖŎsǣ¯ŸǋYŸ_sOŸŘǣǼǋȖYŸ_s
ĶǼǋÞŘǣʰOŸŘǼǋÞEȖÞŘ_ŸƼǋȖŎ_ÞŎÞŘȖÞYŸǣÞ¶ŘÞʩOǼÞɚ_ŸǣOǣŸǣ_sOżĶsǋŘŸŘŸ_s
ˡ˟ˡˡʰƼǋǼÞOȖĶǋŎsŘǼsŘŸ_ÞǣǼǋÞǼŸ_sōsǼȖ¶sʳ
 sɮÞǣǼyŘOÞ _s ˢˤ˟ʳ˟˟˟ OǋÞŘYǣ ŘŸǣ OsŘǼǋŸǣ _s _sǣĶŸO_Ÿǣ ʹsǣǼÞŎǼÞɚ _ ȕŗÝNr®
O¯ʳ ōÞ¶ȖsĶʰ ˟˥ʳ˟ˤʳˡ˟ˡˡʺ Ǽǋ_Ȗʊ˚ǣs ŘȖŎ sĶsɚ_ Ǽɮ _s _sƼsŘ_yŘOÞ s ŘȖŎ ŎÞŸǋ
ƼǋsǣǣŸǣŸEǋsǣsǋɚÞYŸǣŎw_ÞOŸǣsOȖÞ__ŸǣŎǼsǋŘŸ˚ÞŘ¯ŘǼÞǣʳŗŸOsŘǼǋŸˡˤ_sğȖŘÌŸʰ
sŎ ƼǋǼÞOȖĶǋʰ ¯ŸǋŎ Þ_sŘǼÞʩO_Ÿǣ ŎȖÞǼŸǣ OǣŸǣ _s ŎŸǋǼĶÞ__s ÞŘ¯ŘǼÞĶ ŘŸ ȚĶǼÞŎŸ
ŘŸʳOǋsǣOsŎÞŘȚŎsǋŸǣƼǋŸEĶsŎǣƼǣÞOŸĶż¶ÞOŸǣǋsǣȖĶǼŘǼsǣ_ŎŸǋǼs_s¯ŎÞĶÞǋsǣʰ
ǋƼǼŸǣʰǣsƼǋYƂsǣs_sǣOŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ_ŸƼǋ_sÞǋŸ_ssŘǼsǣƼǋżɮÞŎŸǣʰsŘǼǋsŸȖǼǋǣ
sɮƼsǋÞyŘOÞǣǼǋȖŎ ǼÞOǣʳ
ŗǣsǇȖyŘOÞ_Ÿ¶ǋɚŎsŘǼŸ_sɚ ǋÞǣOǋÞǣsǣÌȖŎŘÞǼ ǋÞǣʹŘŸÝwŎsŘʰǢŸŎ ĶÞʰ^ǋ¯Ȗǋ
sȕOǋ ŘÞʺʰŸƻōsŘ¯ǋsŘǼOǋsǣOsŘǼsǣ_ÞʩOȖĶ__sǣ_sǣǣÞǣǼyŘOÞĶÞŎsŘǼǋʰǋsOsŘ_Ÿ
 ǋs_ȖYŸ _ǋ ǣǼÞO _ ĠȖ_ʰĠ  sŎ ˡ˟ˡˡ ʹ®rɟǢʰ ŗrǻʰ ƼǋÞĶ ˡ˟ˡˡʺʳ rŎ ɚ ǋÞŸǣ OsŘǼǋŸǣ
_s_sǣĶŸO_ŸǣŘȖŘOÞ˚ǣsƼŸƼȖĶYŸǇȖs_ÞǣǼǋÞEȖÞYŸ_sĶÞŎsŘǼŸǣǣsǋ ¯sÞǼ_s
¯ŸǋŎŎÞǣÞǋǋs¶ȖĶǋʰ_s˥˟sŎ˥˟_ÞǣʰȖŎsŘǼŘ_ŸɚȖĶŘsǋEÞĶÞ__s_ǣ¯ŎâĶÞǣǣsŎ
OsǣǣŸ  ǼsǋǋsŘŸǣ ¶ǋâOŸĶǣʳ ŷ OŸŘʪÞǼŸ ¶ǋɚŸȖ ǣ ǣÞǼȖYƂsǣ _s _sǣŘȖǼǋÞYŸ OǋżŘÞO
ŘƼǋŸɚâŘOÞʰĶsɚŘ_ŸŸ^ÞǋsOǼŸǋƻǋŸɚÞŘOÞĶ_sǢȚ_s_sNEŸ^sĶ¶_ŸǋsOŸŘÌsOsǋʰ
sŎ ōÞŸ _s ˡ˟ˡˡʰ ǇȖs ƼsĶŸ ŎsŘŸǣ ˆˤ˟̇ _ ƼŸƼȖĶYŸ ŘŸ ǣs ĶÞŎsŘǼ _s ¯ŸǋŎ
adequadaˇʹO¯ʳNǋǼʰˠˡʳ˟ˤʳˡ˟ˡˡʺʳ
ƻŸǋŸȖǼǋŸĶ_ŸʰŘsOsǣǣÞ__s_sǇȖÞǣÞYŸ_sǣsǋɚÞYŸǣsEsŘǣ_sOŸŘǣȖŎŸʰOŸŎŸǣEŸʰ
telefonesOǋw_ÞǼŸ_sOŸŎȖŘÞOYŸʹƼǋOŸŘǼOǼŸOŸŎŸȖǼǋŸǣ¯ŎÞĶÞǋsǣʺʰǼǋŘǣƼŸǋǼsʰ
ŎǼsǋÞĶsǣOŸĶǋŸȖOŸŎEȖǣǼâɚsĶʰǣżwƼŸǣǣâɚsĶʰsŎŎȖÞǼŸǣOǣŸǣʰŎs_ÞŘǼsɚsŘ__s
ƼǋŸ_ȖǼŸǣĶÞŎsŘǼǋsǣʳōȖÞǼǣ¯ŎâĶÞǣǼsŘȖŎsǣOǣǣsʊOȖĶǼÞɚŘ_ŸOsǋsÞǣsɚs¶sǼÞǣ
sŎƼsǇȖsŘŸǣOŘǼsÞǋŸǣsŎǼŸǋŘŸ_ǣǣȖǣOǣǣʰɚsǋÞʩOŘ_Ÿ˚ǣsʰƼŸǋɚsʊsǣʰOǋÞYŸ
_s¶ĶÞŘÌǣʳǢŸŸEǣsǋɚ ɚsÞǣǼâŎÞ_ǣÞŘÞOÞǼÞɚǣ_sƼsǇȖsŘŸOŸŎwǋOÞŸʹɚsŘ__sƼsÞɮs
ŸȖǋŸȖƼ_ǇȖÞǋÞ_ŘǣOĶŎÞ__sǣʰsǣǼsÞǋǣʰÌŸǋǼâOŸĶǣʰsǼOʳʺʰOY_sŘÞŎÞǣEǋɚÞŸǣ
ʹǋǼŸǣʺʰ OŸǣǼȖǋ ŸȖ ƼǋsǣǼYŸ _s ƼsǇȖsŘŸǣ ǣsǋɚÞYŸǣ ʹsŎ ŎOÌŎEǣ _s ƼŸƼȖĶYƂsǣ
ĶŸOÞǣʺʳŗŸOsŘǼǋŸ_s_sǣĶŸO_Ÿǣˡˤ_sğȖŘÌŸʰsŎōsǼȖ¶sǢs_sʰɚsǋÞʩOŎ˚ǣsƼǋ ǼÞOǣ
_sŎÞ¶ǋYŸOÞǋOȖĶǋƼǋDÞĶÞEÞʊʰŸŘ_sɚ ǋÞŸǣÌŸŎsŘǣǼyŎƼsǣO_ŸŘŸĶ¶Ÿ, onde se
sǣOŸŘ_sŎŸĶŸŘ¶Ÿ_sɚ ǋÞŸǣ_ÞǣʰƼsǋŎŘsOsŘ_ŸǣǋsǣƼsOǼÞɚǣ¯ŎâĶÞǣŘŸǣOsŘǼǋŸǣ
_s_sǣĶŸO_Ÿǣʰ¶ǋŘǼÞŘ_ŸʰǣǣÞŎʰŸOsǣǣŸĠȖ_ĶÞŎsŘǼǋʳə ǋÞǣ¯ŎâĶÞǣĶǋ¶_ǣ
ŸƼǼǋŎƼŸǋǣs_ÞǣƼsǋǣǋƼŸǋƼsǇȖsŘǣȖŘÞ__sǣ¯ŎÞĶÞǋsǣʰŎȖĶǼÞƼĶÞOŘ_ŸŸOsǣǣŸ
ĠȖ_ĶÞŎsŘǼǋʳ
ŗŸŸEǣǼŘǼsǼŸ_OǋÞǼÞɚÞ__s_s_ÞɚsǋǣÞʩOYŸ_sǋsOȖǋǣŸǣʰOŸŎŸsǣǼǋǼw¶ÞǋOÞŸŘĶ
_s ǣŸEǋsɚÞɚyŘOÞʰ ƼsǋǣÞǣǼsŎ ŎȖÞǼŸǣ ÞŘ_ÞO_Ÿǋsǣ _s OǋyŘOÞ s _s ɚȖĶŘsǋEÞĶÞ__sʳ 
sǣŎ¶_Ÿǋ ŎÞŸǋÞ _ǣ ¯ŎâĶÞǣ ŸEǣsǋɚ_ǣ OŸŘǼÞŘȖ ǣsŎ OsǣǣŸ  EsŘǣ _Ȗǋ ɚsÞǣ
ʹOŸEsǋǼȖǋ _ Oǣ OŸŎ ŎǼsǋÞÞǣ OŸŘɚsŘOÞŸŘÞǣʰ O_sÞǋǣʰ OŎǣ ŸȖ ȖǼsŘǣâĶÞŸǣ
_ŸŎwǣǼÞOŸǣʺʰǣǣÞŎOŸŎŸɚsǣǼȖ ǋÞŸʳ

COMPETIÇÃO PELO ACESSO A RECURSOS NATURAIS E
EMERGÊNCIA DE UM MERCADO DE TERRAS
rŎǼsǋŎŸǣ_sOsǣǣŸǼsǋǋʰɚsǋÞʩOŎ˚ǣs¶ǋŘ_sǣ_ÞǣƼǋÞ__sǣʰŘŸǣżʰsŘǼǋsOsŘǼǋŸǣ
_s_sǣĶŸO_ŸǣʰOŸŎŸʰǼŎEwŎʰŘŸÞŘǼsǋÞŸǋ_ŸǣŎsǣŎŸǣʳŗŸOsŘǼǋŸˡˤ_sğȖŘÌŸʹsŎ
ōsǼȖ¶sʺʰssŎōƼȖƼȖĶŸʹōŸŘǼsƼȖsʊʺʰȖŎƼǋǼsǣÞ¶ŘÞʩOǼÞɚ_Ÿǣ_sǣĶŸO_ŸǣŘŸǼsŎ
OsǣǣŸǼsǋǋʳŗŸǣOsŘǼǋŸǣŎÞǣǢȖĶʰŸŘ_sŸrǣǼ_ŸÞŘǼsǋɚsÞŸĠȖŘǼŸ_ǣƼŸƼȖĶYƂsǣ
ĶŸOÞǣʰƼǋŸŎŸɚsŘ_ŸOs_yŘOÞ_s¶ǋŘ_sǣ ǋsǣƼǋǋsǣǣsŘǼŎsŘǼŸʰŸOsǣǣŸǼsǋǋ
sǣǼ ŎÞǣ¶sŘsǋĶÞʊ_ŸʳǣƼǋÞŎsÞǋǣ¯ŎâĶÞǣǋsǣǣsŘǼ_ǣ¯ŸǋŎǼǋÞEȖâ_ŸǣǼsǋǋsŘŸǣ
_sȖŎÌsOǼǋsƼǋsɮƼĶŸǋYŸ¶ǋâOŸĶʳNŸŘǼȖ_ŸʰOÞǋOȖĶYŸ_sŘŸǼâOÞǣOsǋO_
_ÞǣƼŸŘÞEÞĶÞ__s_sŎOÌŎEǣǼǋÞȖOsŘǼsŘǣ_s¯ŎâĶÞǣʰ_ÞŎÞŘȖÞŘ_ŸǋƼÞ_ŎsŘǼs
ǣ ǋsǣ_ÞǣƼŸŘâɚsÞǣʳǣŘŸɚǣ¯ŎâĶÞǣǼǋÞEȖâǋŎ˚ǣsĶŸǼsǣŎÞǣƼsǇȖsŘŸǣʰ¶sǋĶŎsŘǼs
ÞŘ¯sǋÞŸǋsǣȖŎǇȖǋǼŸ_sÌsOǼǋsʹˤ˟ɮˤ˟ŎʺʳŷǣȚĶǼÞŎŸǣOÌs¶ǋǣżsŘOŸŘǼǋǋŎǼsǋǋ
_ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎĶŸOÞǣ_ÞǣǼŘǼsǣʰɚ ǋÞǣÌŸǋǣ_sOŎÞŘÌŸʳ
ŷ ¶ǋ ʩOŸ ˠ ÞĶȖǣǼǋ  _ÞŎsŘǣŸ _Ÿǣ ǼsǋǋsŘŸǣ ¶ǋâOŸĶǣ _ǣ ƼŸƼȖĶYƂsǣ _sǣĶŸO_ǣʰ
_sŎŸŘǣǼǋŘ_Ÿ¶ǋɚÞ__sŘŸOsŘǼǋŸˡˤ_sğȖŘÌŸʹōsǼȖ¶sǢs_sʺssŎōƼȖƼȖĶŸʰ_ÞǣǼǋÞǼŸ
_s ōŸŘǼsƼȖsʊ ʹŘŸŎs_ŎsŘǼs ŘŸǣ OsŘǼǋŸǣ _s ŗǼsĶsʰ ŗŎƼȖǼŸ s rɮƼŘǣŸʺʰ ŸŘ_s
˧˟ʰ˥̇s˥˨̇_ŸǣÞŘǇȖÞǋÞ_ŸǣʰǋsǣƼsOǼÞɚŎsŘǼsʰƼsŘǣ_ÞǣƼƂsŎ_sƼsǇȖsŘŸǣOŘǼsÞǋŸǣ
sŎǼŸǋŘŸ_ǣǣȖǣǋsǣÞ_yŘOÞǣʰOŸǋǋsǣƼŸŘ_sŘ_ŸŎsŘŸǣ_s˟ʰˠÌsOǼǋsǣʳrɮOsƼǼȖŘ_Ÿ
sŎ NŸǋǋŘs ʹŘŸ _ÞǣǼǋÞǼŸ _s ŗŎƼȖĶʺ s sŎ ŗŎŘÌȖŎEÞǋ ʹsŎ ōŸŘǼsƼȖsʊʺʰ ŸŘ_s 
ŎsŘŸǋ_sŘǣÞ__sƼŸƼȖĶOÞŸŘĶsŎÞŸǋsǣ ǋsǣ_ÞǣƼŸŘâɚsÞǣƼsǋŎÞǼÞǋŎǇȖsOsǋO_s
ŎsǼ_s_ƼŸƼȖĶYŸOs_sǣǣs ǋsǣÞ¶ȖÞǣŸȖǣȖƼsǋÞŸǋsǣˠÌsOǼǋsʰŘŸǣǋsǣǼŘǼsǣ
OsŘǼǋŸǣʰsǣǣƼsǋOsŘǼ¶sŎwǣsŎƼǋsÞŘ¯sǋÞŸǋˠˢʰˣ̇ʰOŸĶŸOŘ_ŸsǣŎ¶_ŸǋŎÞŸǋÞ
_ƼŸƼȖĶYŸŘȖŎǣÞǼȖYŸ_s¶ǋŘ_sɚȖĶŘsǋEÞĶÞ__ss_s_sƼsŘ_yŘOÞ_sĠȖ_
ĶÞŎsŘǼǋʳƼŸƼȖĶYŸsǣǼ ÞŎƼŸǣǣÞEÞĶÞǼ__sƼǋŸ_ȖʊÞǋĶÞŎsŘǼŸǣǇȖsĶÌs¶ǋŘǼŎ
ȖŎÞŘ_sƼsŘ_yŘOÞƼǋǼŸ_ŸŸŘŸʳrŎˡˤ_sğȖŘÌŸʹōsǼȖ¶sǢs_sʺŗǼŸĨŸǼʹōÞsʊsʺʰ
ħǼƼȖʰ ōŘÞŘ¶Řs ʹNÌÞȚǋs Ǣs_sʺ ŸȖ ōƼȖƼȖĶŸʰ ŎÞǣ _s ˧ˤ̇ _Ÿǣ ÞŘǇȖÞǋÞ_Ÿǣ ǣż
_ÞǣƼƂsŎ_s ǋsǣ¶ǋâOŸĶǣǇȖsĶÌsǣƼsǋŎÞǼsŎ¶ǋŘǼÞǋǣȖEǣÞǣǼyŘOÞƼǋȖŎŎ ɮÞŎŸ
_sˢŸȖˣŎsǣsǣŘȖÞǣʰƼsĶŸŎsŘŸǣOŸŎǼsOŘŸĶŸ¶ÞȖǼÞĶÞʊ_OǼȖĶŎsŘǼsʳ

DIVULGAÇÃO

Savana 27-05-2022

µǋ ʩOŸˠʲ^ÞŎsŘǣŸ_ŸǼsǋǋsŘŸ¶ǋâOŸĶsɮƼĶŸǋ_ŸŘŸĶŸOĶ_sǋsǣǣsŘǼŎsŘǼŸʰ

ƼŸǋƼŸǣǼŸ_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚŸ

ƻǋĶwŎ_sǼsǋǋǣsǋÞŘǣȖʩOÞsŘǼsƼǋŎÞŸǋÞ_ŸǣÞŘǇȖÞǋÞ_ŸǣʰOǋsǣOsOǋsǣOsŘǼs
ƼǋsǣǣŸƼŸǋƼǋǼs_ǣƼŸƼȖĶYƂsǣȖǼżOǼŸŘsǣƼǋǋsOȖƼsǋǋǣ ǋsǣÞŘÞOÞĶŎsŘǼs
Os_Þ_ǣʳŷ¶ǋ ʩOŸˡ_sŎŸŘǣǼǋǇȖsˡˡ̇_ŸǣÞŘǇȖÞǋÞ_ŸǣsŎōsǼȖ¶sǢs_sǋsɚsĶŎ
ǇȖs Ÿ _ŸŘŸ ĶÌs ǋsǼÞǋŸȖ Ÿ ǼsǋǋsŘŸ ¶ǋâOŸĶ ǇȖs sɮƼĶŸǋɚʰ ǣsŘ_Ÿ ǇȖs ˠ˟ʰˢ̇ sŎ
ŗŎŘÌȖŎEÞǋ_sOĶǋǇȖsŸǣŘǼsǋÞŸǋsǣƼǋŸƼǋÞsǼ ǋÞŸǣsǣǼŸsɮÞ¶ÞǋɚĶŸǋsǣƼsĶŸǣ
ǼsǋǋsŘŸǣʳ
µǋ ʩOŸˡʲNǋOǼsǋÞʊYŸ_ŸOsǣǣŸǼsǋǋƼŸǋƼǋǼs_ƼŸƼȖĶYŸ_sǣĶŸO_ʰƼŸǋ
ƼŸǣǼŸ_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚŸʹsŎƼsǋOsŘǼ¶sŎʺ

ŗŸ ¶ǋ ʩOŸ ˢ w ƼŸǣǣâɚsĶ OŸŘǣǼǼǋ ȖŎ sĶsɚ_ ÞŘOÞ_yŘOÞ _s _sǣĶŸO_Ÿǣ ǇȖs ƼĶŘsÞ
ǋs¶ǋsǣǣǋ OŸŎ ǼŸ_  ¯ŎâĶÞ Ǽw Ÿ ʩŘĶ _Ÿ ŘŸʰ ǣŸEǋsǼȖ_Ÿ ŘŸǣ OsŘǼǋŸǣ ˡˤ _s ğȖŘÌŸ
ʹ˨ˠ̇ʺ sŎ ōsǼȖ¶s Ǣs_s s ŗǼŸĨŸǼ ʹ˨˟̇ʺ sŎ ōÞsʊs ʹ_ÞǣǼǋÞǼŸ _s ōsǼȖ¶sʺʱ ǣǣÞŎ OŸŎŸ
sŎŗŘÌȖƼŸDsȕĠŎʹ˧ˡʰˣ̇ʺsŎŗŎŘÌȖŎEÞǋʹōŸŘǼsƼȖsʊʺʳrŘǼǋsɚÞǣǼǣǋsĶÞʊ_ǣ
ŘŸOsŘǼǋŸǼsŎƼŸǋ ǋÞŸˡˤ_sğȖŘÌŸʹsŎōsǼȖ¶sǢs_sʺƼsǋŎÞǼsŎOŸŘǣǼǼǋŎŸɚÞŎsŘǼŸǣ
ŎÞ¶ǋǼżǋÞŸǣƼǋʊŸŘǣŎÞǣƼǋżɮÞŎǣ_ŸǣĶŸOÞǣ_sŸǋÞ¶sŎsǋs¶ǋsǣǣŸŸOsŘǼǋŸǣsŎƼǋs
ǇȖs w ŘȖŘOÞ_  _ÞǣǼǋÞEȖÞYŸ ĶÞŎsŘǼǋ ŸȖ O_ǣǼǋŸ _s ƼŸƼȖĶYƂsǣ _sǣĶŸO_ǣʳ ǣ
ƼŸƼȖĶYƂsǣ ǼsŘ_sŎ  ǋs¶ǋsǣǣǋ Ƽǋ ǋsǣ ŎÞǣ ƼǋżɮÞŎǣ _Ÿǣ ǣâǼÞŸǣ _s ŸǋÞ¶sŎʰ Ŏǣ
OŸŘOsŘǼǋŘ_Ÿ˚ǣssŎɚÞĶǣǣs_s_ÞǣǼǋÞǼÞǣŸȖsŎĶ_sÞǣŎÞǣ_sŘǣÞʩO_ǣʰǋsǣÞ_ÞŘ_ŸsŎ
ǋsǣǇȖsŘŸǣŸǣǣȖǣssɮƼĶŸǋŘ_ŸǼsǋǋsŘŸǣ¶ǋâOŸĶǣ_ÞǣƼŸŘâɚsÞǣŘǣƼǋŸɮÞŎÞ__sǣʰ
OŸŎ ŸȖ ǣsŎ Ÿ OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ _Ÿǣ ǋsǣƼsOǼÞɚŸǣ ƼǋŸƼǋÞsǼ ǋÞŸǣʳ ŗsǣǼǣ OÞǋOȖŘǣǼ ŘOÞǣ ǣŸ
ÞŘsɚÞǼ ɚsÞǣ OŸŘʪÞǼŸǣ _s Ǽsǋǋʳ  OÌs¶_ _Ÿ ƼǋŸƼǋÞsǼ ǋÞŸʰ sŘOŸŘǼǋŘ_Ÿ Ÿ ǣsȖ ǼsǋǋsŘŸ
ŸOȖƼ_Ÿʰw¶sǋ_Ÿǋ_s_ÞǣƼȖǼǣʳŗŸȖǼǋŸǣOǣŸǣʰŸǣǼsǋǋsŘŸǣǣŸǋǋsŘ__Ÿǣ¯ŎÞĶÞǋsǣ
_ŸǣƼǋŸƼǋÞsǼ ǋÞŸǣʰǣsŎŸǋsǣƼsOǼÞɚŸOŸŘÌsOÞŎsŘǼŸʰOEŘ_ŸƼŸǋ¶sǋǋŎÞĶŘ_Ÿǣ_Þ¯âOsÞǣ
_s_ÞǋÞŎÞǋ¯Os¯ǋsǇȖsŘǼsȖǣyŘOÞ_Ÿǣǋw¶ȖĶŸǣĶŸOÞǣʳrɮÞǣǼsŎǋsĶǼŸǣ_sɚ ǋÞǣOsŘǼsŘǣ
_sOŎƼŸŘsǣsǣʹŎÞŸǋÞǼǋÞŎsŘǼsŎĨŸŘ_sǣʺʰŸǋÞȖŘ_Ÿǣ_sɚ ǋÞŸǣƼŸǣǼŸǣ_ŎÞŘǣǼǋÞǼÞɚŸǣ
_sōŸOâŎEŸ_ƻǋÞʰÞŘÞOÞǋƼsǇȖsŘǣsɮƼĶŸǋYƂsǣ¶ǋâOŸĶǣsŎ^ÞOʰsǣƼsǋŘ_Ÿ˚ǣs
ǇȖsOŸŎsOsŎOÌs¶ǋȖǣǣsŸĶŸŘ¶Ÿ_ŸŎyǣ_sōÞŸʳrŎōȖÞ_ȖŎEsOŸŎsYŎ
 OÌs¶ǋ ƼŸƼȖĶYƂsǣ  ɚÞĶ ǣs_s ŸȖ ǣ Ķ_sÞǣ _s ōȖǼÞ_sʰ ōȖŎEȖĶʰ ŗŎOŘ_s
ŸȖ ōǼŎEĶĶsʰ Ƽǋ ĶwŎ _s ōÞǼs_ʰ ŸŘ_s ǣsŎƼǋs ƼsǋŎŘsOsǋŎ ƼŸƼȖĶYƂsǣʳ rŎ
ōOŸŎÞʰ ŎȖÞǼŸǣ ÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣ ʩɮǋŎ˚ǣs Ř ɚÞĶ ǣs_s _ÞǣǼǋÞǼĶʰ sɮƼĶŸǋŘ_Ÿ ǼsǋǋsŘŸǣ
¶ǋâOŸĶǣŘǣǋs_ŸŘ_sʊǣʳ
ŷǣ sŎƼǋsǣ ǋÞŸǣ ʹ_Ÿ ǣsOǼŸǋ ¯ŸǋŎĶ ŸȖ ÞŘ¯ŸǋŎĶʺ sǣǼŸ ƼǋssŘǣÞɚŸǣ sŎ ǋsĶYŸ Ÿ
ǣsȖ ǋs¶ǋsǣǣŸ  ʊŸŘ _s ŸǋÞ¶sŎʰ ǋsOsŘ_Ÿ ǼǇȖsǣ _s ÞŘǣȖǋ¶sŘǼsǣʰ Ŏǣ ǼŎEwŎ Ÿ
OŸŎƼŸǋǼŎsŘǼŸ_ǣ¯ŸǋYǣ_s_s¯sǣsǣs¶ȖǋŘYŎŸYŎEÞOŘǣʰOȖǣ_ǣ_ssɮǼŸǋǣŸʰ
ŎsYǣs¶ǋsǣǣƂsǣʳǣŘŸǼâOÞǣOsǋO_¶sǋsŘǼs_ŸËŸǼsĶŎǋȖĶʰǣǇȖs_ŸƼżǣŸǣ
ǼǇȖsǣ_sōǋYŸ_sˡ˟ˡˠsŎƻĶŎʰǇȖsOŸŎƼǋŸȖŸǣǣsȖǣƼǋżƼǋÞŸǣEsŘǣŸǣŎÞĶÞǼǋsǣ
_ǣ®ŸǋYǣǋŎ_ǣ_sōŸYŎEÞǇȖsʰǣŸƼǋǼÞĶÌ_ǣƼŸǋsŎƼǋsǣ ǋÞŸǣʰÞĶȖǣǼǋŘ_ŸŸǼÞƼŸ
_s_sǣʩŸǣǇȖssǣƼsǋŎʳ
ŷǋsOsÞŸ_sÞŘǣs¶ȖǋŘYwǼŎEwŎǣsŘǣâɚsĶƼŸǋƼǋǼs_s¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣƼȚEĶÞOŸǣʳŷ¯OǼŸ
_sŘŸǼsǋsŎOŸŘ_ÞYƂsǣ_sĶŸĠŎsŘǼŸʰ_sOsǣǣŸǣsǋɚÞYŸǣsŎsǋO_ŸǣŸȖ_sǣs¶ȖǋŘY
ȖŎsŘǼǋsǣÞǣǼyŘOÞŸǣsȖǋs¶ǋsǣǣŸʰǋs¯ŸǋY_ƼsĶŸǼŸŎŎsY_Ÿǋ_ǣOŸŘɚŸOǼżǋÞǣ
_ǣOÌsʩǣÌÞsǋ ǋǇȖÞOǣʳ

REFLEXÕES FINAIS

ǢsŘƼǋÞŎsÞǋwƼŸO¶ǋâOŸĶʰOs_yŘOÞ_sǼsǋǋsŘŸǣ¯ŸÞɚŸĶȖŘǼ ǋÞʰOǋsǣOsŘǼs
_sŘǣÞʩOYŸ ƼŸƼȖĶOÞŸŘĶʰ  OŸŘǣsǇȖsŘǼs ƼǋsǣǣŸ ǣŸEǋs Ǽsǋǋǣ s ĶsŘÌʰ s ǣ
_sǣÞ¶ȖĶ__sǣ _s _ÞǣǼǋÞEȖÞYŸ _s ĠȖ_ ĶÞŎsŘǼǋ ʹsŎ ƼǋsĠȖâʊŸ _ǣ ƼŸƼȖĶYƂsǣ
ŘʩǼǋÞǣ ǇȖs Os_sǋŎ ɚŸĶȖŘǼǋÞŎsŘǼs Ÿǣ ǣsȖǣ ǋsOȖǋǣŸǣʺ ȖŎsŘǼǋŎ  ǼsŘǣŸ
sŘǼǋsǣƼŸƼȖĶYƂsǣʳƻǋŸĶÞ¯sǋŎÌÞǣǼżǋÞǣ_sÞŘ_Þɚâ_ȖŸǣĶŸOÞǣǇȖsƼǣǣǋŎsɮÞ¶Þǋ
EsŘǣʰ_ÞŘÌsÞǋŸŸȖǣsǋɚÞYŸǣsŎǼǋŸO_Os_yŘOÞǼsŎƼŸǋ ǋÞ_sǼsǋǋsŘŸǣ¶ǋâOŸĶǣʰ
_ÞŘŎÞʊŘ_Ÿ˚ǣsȖŎÞŘǼsŘǣŸŎsǋO_Ÿ_sǼsǋǋǣʳ
ŷ ŎsǋO_Ÿ _s Ǽsǋǋǣ w EǣǼŘǼs ÌsǼsǋŸ¶wŘsŸ s OǋÞǼÞɚŸʰ ƼŸ_sŘ_Ÿ ǣǣȖŎÞǋ 
¯ŸǋŎ_sƼǋǼÞĶÌ_sĶÞŎsŘǼYŸ_ĠȖ_ÌȖŎŘÞǼ ǋÞŸǣˆ_ŸŘŸǣˇ_Ǽsǋǋʹsɮʳʲ
Os_yŘOÞ_sȖŎǣOŸ_sˡˤĨ¶_sǋǋŸʊO__ŸÞǣŎsǣsǣʺŸȖ_sƼǋǼs_ƼǋŸ_ȖYŸ
¶ǋâOŸĶʱƼǋsǣǼYŸ_sǣsǋɚÞYŸǣ¶ǋǼȖÞǼŸǣŸ_sǼsŘǼŸǋ_ŸǼsǋǋsŘŸʹɚȖĶ¶ŸˆOƼÞŘǋŘ
ŎOÌŎE_Ÿ_ŸŘŸˇʺOŸŎŸ¯ŸǋŎ_sˆ¶ǋ_sOÞŎsŘǼŸˇʱŸȖŎsǣŎŸŸƼ¶ŎsŘǼŸ
_sɚĶŸǋsǣŎŸŘsǼ ǋÞŸǣʳrŎŗǼŸĨŸǼʹƼŸǣǼŸ_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚŸ_sōÞsʊsʰsŎōsǼȖ¶sʺ
ŸȖsŎōŘÞŘ¶ŘsʹsŎNÌÞȚǋsǢs_sʺʰƼŸǋȖŎ ǋssǇȖÞɚĶsŘǼsˤ˟ɮˤ˟ŎǼyŎǣÞ_Ÿ
sɮÞ¶Þ_ǣǇȖŘǼÞǣŎŸŘsǼ ǋÞǣsŘǼǋsˣʳ˟˟˟sˤʳ˟˟˟ŎsǼÞOÞǣƼŸǋOŎƼŘÌ¶ǋâOŸĶʳrŎ
ōƼȖƼȖĶŸʰŎȖÞǼŸǣ_Ÿǣ_sǣĶŸO_ŸǣǼÞɚsǋŎ_sƼ¶ǋɚĶŸǋsǣǣÞŎEżĶÞOŸǣŸǣˆ_ŸŘŸǣ
_ǣ Ǽsǋǋǣˇʰ ƼsĶ ǋsǣƼsOǼÞɚ ŸOȖƼYŸ s OŸŘǣǼǋȖYŸ _s ǋsǣÞ_yŘOÞǣʳ ƻsǋŘǼs sǣǼs
ŎsǋO_Ÿ_sǼsǋǋǣʰŸǣEsŘsʩOÞ ǋÞŸǣ_sƼsŘǣŸ_sŘǼÞ¶ŸOŸŎEǼsŘǼsƼǋsǣsŘǼǋŎ
ŎsĶÌŸǋsǣOŸŘ_ÞYƂsǣ_sOsǣǣŸǼsǋǋsǋsÞŘǼs¶ǋYŸǣŸOÞŸsOŸŘżŎÞOʳ

AS PERSPECTIVAS DE REGRESSO
ǻŸ_sǣǼǣÞǼȖYŸȖŎsŘǼŸȖɚȖĶŘsǋEÞĶÞ__s_sȖŎƼŸƼȖĶYŸ_sǣOƼÞǼĶÞʊ_
sǣȖEŘȖǼǋÞ_ʰȖŎsŘǼŘ_ŸǣsɮƼsOǼǼÞɚǣ_sǋs¶ǋsǣǣŸŸǣĶŸOÞǣ_sŸǋÞ¶sŎʳŗsǣǼs
OsŘ ǋÞŸ_sǋsǣǼǋÞYŸŘŸOsǣǣŸǋsOȖǋǣŸǣŘǼȖǋÞǣʰ_s_sǣOƼÞǼĶÞʊYŸ_ǣ¯ŎâĶÞǣ
s_sOŸŘ_ÞOÞŸŘŎsŘǼŸƼǋǋsĶÞʊYŸ_sOǼÞɚÞ__sǣsOŸŘżŎÞOǣʰOÞǋOȖĶYŸ_s
ɚÞǣŸǣ_s_ÞŎÞŘȖÞYŸ_ĠȖ_ĶÞŎsŘǼǋȖŎsŘǼŘǣÞs__sssɮƼsOǼǼÞɚǣ_s
ǋs¶ǋsǣǣŸʰǣŸEǋsǼȖ_ŸƼsǋŘǼsŘŸǼâOÞǣ_sŎÞŸǋǣs¶ȖǋŘYŘŸŗŸǋ_sǣǼs_ƼǋŸɚâŘOÞʳ
ǆȖsǣǼÞŸŘ_ŸǣǣŸEǋsŸǣƼĶŘŸǣ_¯ŎâĶÞƼǋŸʩŘĶ_ŸŘŸ_sˡ˟ˡˡʰŎÞŸǋÞ_Ÿǣ
ÞŘǇȖÞǋÞ_ŸǣƼĶŘsÞǋs¶ǋsǣǣǋʲ
µǋ ʩOŸˢʲ ƻǋŸĠsOǼŸ_¯ŎâĶÞǼwŸʩŘĶ_ŸŘŸ_sˡ˟ˡˡʹsŎƼsǋOsŘǼ¶sŎʺ

Ƽsǣǋ_ǋsOȖƼsǋYŸ_ÞŘÞOÞǼÞɚŎÞĶÞǼǋƼŸǋƼǋǼs_ǣ®ŸǋYǣ_s^s¯sǣsǢs¶ȖǋŘY
ŎŸYŎEÞOŘǣsǣsȖǣĶÞ_ŸǣʰŘŸ_sÞɮŎ_sƼsǋǣÞǣǼÞǋǣÞǼȖYƂsǣ_sÞŘǣs¶ȖǋŘYŘŸǼsǋǋsŘŸʳ
_sʩŘÞYŸ_Ÿǋs¶ǋsǣǣŸ_ǣƼŸƼȖĶYƂsǣʰOŸŎŸÞŘ_ÞO_Ÿǋ_sǣs¶ȖǋŘYsOŸŘ_ÞYŸƼǋ
Ÿǋs¶ǋsǣǣŸ_ŸÞŘɚsǣǼÞŎsŘǼŸ_sŎƼǋsǣƼsǼǋŸĶâ¯sǋʰ_sÞɮŸȖŸµŸɚsǋŘŸ_sōŸYŎEÞǇȖs
ŘȖŎ ǣÞǼȖYŸ _sĶÞO_ʳ ŷǣ _ÞǣOȖǋǣŸǣ ¶ŸɚsǋŘŎsŘǼÞǣ ǼŸǋŘǋŎ˚ǣs ŎEâ¶ȖŸǣʳ Ǣsʰ Ƽǋ
OŸŘǣȖŎŸ sɮǼsǋŘŸʰ ǣs Ŏs_ÞǼÞʊŎ sƼÞǣż_ÞŸǣ _s ĶÞŎƼsʊ _ ɚÞĶ _s ōŸOâŎEŸ _ ƻǋÞʰ
_s OsĶsEǋYŸ _Ÿ _Þ _ OÞ__s ʹNǋǼʰ ˟˨ʳ˟ˢʳˡ˟ˡˡʺʰ sŘ¯ǼÞʊŘ_Ÿ˚ǣs ǣ OŸŘ_ÞYƂsǣ _s
ǣs¶ȖǋŘYĶs¶_ŎsŘǼssɮÞǣǼsŘǼsǣʰŸ_ÞǣOȖǋǣŸÞŘǼsǋŘŸwEsŎŎÞǣOȖǼsĶŸǣŸʳ^s¯ŸǋŎ
ɚ¶ s ĶOżŘÞOʰ ǣ ƼŸƼȖĶYƂsǣ _sǣĶŸO_ǣ ǣŸ ÞŘ¯ŸǋŎ_ǣ ǇȖs _sɚsŎ ¶Ȗǋ_ǋ ƼsĶŸ
ŘȚŘOÞŸŸʩOÞĶ_ŸµŸɚsǋŘŸƼǋǋs¶ǋsǣǣŸŸǣĶŸOÞǣ_sŸǋÞ¶sŎʳ
ŗ Ƽǋ ǼÞOʰ Ÿ OŸŎƼŸǋǼŎsŘǼŸ _ǣ ƼŸƼȖĶYƂsǣ ǼsŎ ǣÞ_Ÿ ŎÞǣ ǣsŘǣâɚsĶ  ɚĶÞYŸ ǇȖs
¯ʊsŎ_ŸǣǋsOȖǋǣŸǣ_ÞǣƼŸŘâɚsÞǣŘŸǣĶŸOÞǣ_sǋsǣǣsŘǼŎsŘǼŸʹƼŸÞŸĶÞŎsŘǼǋʰǼsǋǋsŘŸǣ
¶ǋâOŸĶǣsOƼOÞ__s_s¶sǋYŸ_sǋsŘ_ÞŎsŘǼŸʺsǣŘŸǼâOÞǣǇȖsǋsOsEsŎ_ŸŗŸǋ_sǣǼs
_ƼǋŸɚâŘOÞʰ_ŸǇȖsǣÞŘǣǼǋȖYƂsǣ_ŸµŸɚsǋŘŸ_sōŸYŎEÞǇȖsʳrŘǣÞŎ˚ǣsǼsŘǼǼÞɚǣ_s
ǋs¶ǋsǣǣŸƼǋ ǋsǣŎÞǣƼǋżɮÞŎǣ_ǣʊŸŘǣ_sŸǋÞ¶sŎʰƼŸǋɚsʊsǣ_s¯ŸǋŎŎÞǣ¶ǋ_ȖĶ
sǣÞĶsŘOÞŸǣʹŎŘǼsŘ_ŸĶÞ¶YƂsǣŸǣOsŘǼǋŸǣ_s_sǣĶŸO_ŸǣŸŘ_sƼŸ_sŎŸEǼsǋǋsOȖǋǣŸǣʺʰ
ŸȖǼǋǣɚsʊsǣ_s¯ŸǋŎŎÞǣ_sʩŘÞǼÞɚʳ
ǋsĶÞ__swǇȖsŸǋs¶ǋsǣǣŸŘǼsOÞƼ_Ÿ_ǣƼŸƼȖĶYƂsǣƼŸ_sǋ ǼŸǋŘ ˚ĶǣɚȖĶŘsǋ ɚsÞǣ
ǼǇȖsǣ_sÞŘǣȖǋ¶sŘǼsǣʳŷǣȖǋ¶ÞŎsŘǼŸ_sĶŸĠǣsOŸŘOsŘǼǋYŸ_sǋsǣsǋɚǣĶÞŎsŘǼǋsǣʰ
ǣǣÞŎ OŸŎŸ  OŸŘÞɚyŘOÞ _s ǣsOǼŸǋsǣ _ ƼŸƼȖĶYŸ OŸŎ ÞŘǣȖǋ¶sŘǼsǣʰ ¯ŸǋŘsOsŘ_Ÿ
ÞŘ¯ŸǋŎYƂsǣʰ ǼǋŘǣ¯ŸǋŎǋŸ Ķ_sÞǣ ÞǣŸĶ_ǣ sŎ ĶɚŸǣ _s ƼÞĶÌ¶sŘǣʰ ǋsĶÞŎsŘǼŘ_Ÿ 
ĶŸ¶âǣǼÞO s OƼOÞ__s _s OŸŎEǼs _Ÿǣ ¶ǋȖƼŸǣ ǋŎ_Ÿǣʰ ǋsƼǋŸ_ȖʊÞŘ_Ÿ ȖŎ OŸŘʪÞǼŸ _s
EÞɮÞŘǼsŘǣÞ__sʰŎǣOŸŎƼǋŸ¯ȖŘ_Ÿǣs¯sÞǼŸǣŎs_Þ ǼÞOŸǣʳ
ŘsOsǣǣÞ__s_sǋsOŸŘǣǼǋȖYŸƼǋwɚÞ_sÞŘ¯ǋ˚sǣǼǋȖǼȖǋǣs_sǣsǋɚÞYŸǣƼȚEĶÞOŸǣʹs_ȖOYŸʰ
ǣȚ_ssƼŸÞŸǣOǼÞɚÞ__sǣsOŸŘżŎÞOǣʺsƼǋÞɚ_ŸǣʹʩŘŘOsÞǋŸǣʰŎsǋO_ŸǣʰŸʩOÞŘǣʰsǼOʳʺ
ŘŸŗŸǋ_sǣǼs_ƼǋŸɚâŘOÞÞŎƼs_Þǋ Ÿǋs¶ǋsǣǣŸÞŎs_ÞǼŸ_s¶ǋŘ_sƼǋǼs_Ÿǣ_sǣĶŸO_Ÿǣ
ǇȖsǣsOŸŘOsŘǼǋŎǢȖĶsŗŸǋŸsǣǼs_ƼǋŸɚâŘOÞʳrǣǼŘ_ŸŘȖŘOÞ_ȖŎǋs_ȖYŸ_
_ÞǣǼǋÞEȖÞYŸ ĶÞŎsŘǼǋʰ ǼŸǋŘ˚ǣs ¯ȖŘ_ŎsŘǼĶ ƼǋŸŎŸɚsǋ OŸŘ_ÞYƂsǣ _s _sǣsŘɚŸĶɚÞŎsŘǼŸ
_sOǼÞɚÞ__sǣsOŸŘżŎÞOǣʰǣȖ¶sǋÞŘ_Ÿ˚ǣsȖŎOŸŘĠȖŘǼŸ_sŎs_Þ_ǣ_s_ÞɚsǋǣÞʩOYŸ_
sOŸŘŸŎÞsŘǼǋsǣǇȖÞǣʲ
˚ NŸŎƼsŘǣǋ ǣ ƼŸƼȖĶYƂsǣ ĶŸOÞǣ ƼsĶ _ÞǣƼŸŘÞEÞĶÞʊYŸ _s ǼsǋǋsŘŸǣ ¶ǋâOŸĶǣ ǣ
ƼŸƼȖĶYƂsǣ _sǣĶŸO_ǣʰ sŘɚŸĶɚsŘ_Ÿ Ÿ Ƽ¶ŎsŘǼŸ _s ɚĶŸǋsǣ ǣÞŎEżĶÞOŸǣʰ Ŏǣ
OŸŘǣsŘǣȖÞǣʰƼsĶOs_yŘOÞ_sǣǣǣ ǋsǣʱ
˚ ƼŸÞŸ Ķǋ¶_Ÿ  OǼÞɚÞ__sǣ ¶ǋâOŸĶǣʰ _ÞǣǼǋÞEȖÞŘ_Ÿ ǣsŎsŘǼsǣ s ǼsOŘŸĶŸ¶Þʰ
ƼǋŸŎŸɚsŘ_Ÿ  OŸŘǣǼÞǼȖÞYŸ _s ƼsǇȖsŘǣ ǣǣŸOÞYƂsǣ _s ƼǋŸ_ȖǼŸǋsǣ s ÞŘɚsǣǼÞŘ_Ÿ
¯ŸǋǼsŎsŘǼsŘŸƼŸÞŸsɮǼsŘǣÞŸŘÞǣǼƼǋƼǋŸ_ȖYŸĶÞŎsŘǼǋʱ
˚ ƼŸÞŸ  OǼÞɚÞ__sǣ ƼsǣǇȖsÞǋǣʰ ƼǋǼÞOȖĶǋŎsŘǼs ŘŸ ǢȖ_sǣǼs _ ƼǋŸɚâŘOÞ s ŘŸ
ǋǇȖÞƼwĶ¶Ÿ_ǣǆȖÞǋÞŎEǣʰŸŘ_sǣsOŸŘOsŘǼǋȖŎÞŎƼŸǋǼŘǼs¯ǼÞ_s_sǣĶŸO_Ÿǣʱ
˚ ƼŸÞŸOǼÞɚÞ__sǣ_sƼǋŸ_ȖYŸƼsOȖ ǋÞʰ¯ŸŎsŘǼŘ_ŸOǋÞYŸ_s¶ĶÞŘÌǣO¯ǋsÞǣʰ
ǇȖsǋs¯ŸǋOsŎ_ÞsǼĶÞŎsŘǼǋsǣsĠŎ¶sǋ_Ÿǋǣ_sǋsŘ__ǣƼŸƼȖĶYƂsǣʱ
˚ ®ŸǋǼĶsOÞŎsŘǼŸ _s ƼsǇȖsŘŸǣ OŸŎsǋOÞŘǼsǣ ĶŸOÞǣʰ OŸŘOs_sŘ_Ÿ Oǋw_ÞǼŸ Ƽǋ 
ǇȖÞǣÞYŸ_sŎsǋO_ŸǋÞǣʰsŘɚŸĶɚsŘ_Ÿ˚ŸǣŘƼǋżƼǋÞ_ÞǣǼǋÞEȖÞYŸ_sĶÞŎsŘǼŸǣĠȖŘǼŸ
_ǣƼŸƼȖĶYƂsǣ_sǣĶŸO_ǣʱ
˚ ƼŸÞŸ  ƼsǇȖsŘŸǣ Řs¶żOÞŸǣʰ OŸŎŸ ŸʩOÞŘǣ ʹOǋƼÞŘǼǋÞʰ ŎsO ŘÞO ŸȖ sĶsOǼǋÞOÞ__sʰ
sǼOʳʺʰǋǼsǣŘǼŸʰOŸǣǼȖǋʰOǼÞɚÞ__sǣ_sOŸŘǣǼǋȖYŸŸȖ_sǼǋŘǣƼŸǋǼsʰsŘǼǋsŸȖǼǋǣʱ
˚ ÝŘɚsǣǼÞŎsŘǼŸ ŎǣǣÞɚŸ Ř s_ȖOYŸʰ ǋsĶÞʊŘ_Ÿ ƼǋOsǋÞǣ OŸŎ sŘǼÞ__sǣ ƼǋÞɚ_ǣ s
ŘŸ˚¶ŸɚsǋŘŎsŘǼÞǣʹsŘǼǋsǣǇȖÞǣŸǋ¶ŘÞʊYƂsǣǋsĶÞ¶ÞŸǣǣʰOǼżĶÞOǣŸȖÞǣĶ ŎÞOǣʺʰ
Os_sŘ_ŸsǣƼYŸǣsÞŘǣǼĶYƂsǣƼǋOŸŘǣǼÞǼȖÞYŸ_sOsŘǼǋŸǣ_s¯ŸǋŎYŸƼǋŸʩǣǣÞŸŘĶʱ
˚ ÝŘɚsǣǼÞŎsŘǼŸŎǣǣÞɚŸŘŸƼĶŘsŎsŘǼŸ¯ŎÞĶÞǋsǣȚ_sŎǼsǋŘŸ˚ÞŘ¯ŘǼÞĶʱ
˚ EsǋǼȖǋ _s OŘÞǣ _s OŸŎȖŘÞOYŸ OŸŎ Ķâ_sǋsǣ ǋsEsĶ_sǣʰ ƼǋŸŎŸɚsŘ_Ÿ ŎŘÞǣǼÞǣʰ
¶ǋŘǼÞŘ_Ÿǣs¶ȖǋŘYsŎsOŘÞǣŎŸǣ_sǋsÞŘǼs¶ǋYŸǣŸOÞŸsOŸŘżŎÞO_s_sǣsǋǼŸǋsǣʰ
sŘɚŸĶɚsŘ_ŸĶâ_sǋsǣĶŸOÞǣOŸŎŸŎs_Þ_Ÿǋsǣʳ
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ma declaração de lealdade ao líder, manifestada por Anchia Talapa,
secretária-geral cessante do braço juvenil da Frelimo, a OJM, reiterando 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 pública 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 poderia deixar espaço para qualquer tipo de interpretação diversa, pelo que
pode ter sido surpreendente que ela tenha causado tanto palavreado social 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 proporcionado 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 desabrochado, 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 recorrente sempre que o Presidente da República esteja a meio ou na fase derradeira 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, obviamente, um alargamento da actual limitação, não estando claro se a solução seria aumentar o número de mandatos ou a duração de cada mandato.
Há ainda os que entendem ser injusto e anti-democrático, que a Constituição da República imponha limites quanto à oportunidade de prestação de
serviço público por parte de alguém a quem o povo gostaria que continuasse 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 processos 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 constitucionalismo.
Há certamente interesses instalados a favor do chamado “terceiro mandato”, não porque tal traga algum benefício palpável para o país, mas tão
somente porque isso serve os interesses egoístas de indivíduos que acreditam 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 estratégia 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 impuseram o limite máximo de dois mandatos para o Presidente da República, 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!
Por Tazuary Nkeita*

T

enho 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 número 158 e é uma edição especial
dedicada à inauguração da nova sede
da Liga Nacional Africana, em Luanda, 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 artigos 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 número 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 bairro Maculusso e tudo o resto era mato
e muceque. O perímetro da cidade era
então de apenas 5 quilómetros quadrados.
“Alô..., está aí alguém?”
Morto de curiosidade imagino-me a
telefonar para o «2285», o antigo número da nova Sede da Liga Nacional
Africana, na ânsia de contactar alguém da sua Direcção e Administração cujo presidente, hoje, 69 anos depois, é um amigo da minha família.
“Alô, alô...”, o momento é de emoção
mas o velho número já não existe! Os
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Propriedade da

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 cadência 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 pinceladas 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 barreira contra diversões imorais de certos
bares, boites e caribalas, redundando
num bem que ajudará a irmanar indivíduos 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 alienar!”. De facto, nesse ano de 1953 já
se adivinhava as profundas metamorfoses 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
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literária que pertenceu a Maurício
Francisco Caetano, “Mafrano”, mas
assinada nesse número histórico com
o nome de “Morais Paixão”. Será outro pseudónimo? Será o mesmo M.
Soiof? Será Mafrano? Quem sabe
responder?
Não há respostas inequívocas, mas
há coincidências brutais. Mafrano
era um apaixonado pela Antropologia Cultural e este artigo de “Morais
Paixão” fala-nos de «O fundo étnico», 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 Maurício Caetano que era classiﬁcado pelos
seus contemporâneos como “O rato
da biblioteca”, não só pelo seu apego
ao estudo e à investigação, mas também 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 página 35, a rubrica “Episódios Vividos”
é assinada pelo próprio nome:
Mauricio Francisco Caetano recorda
o ano de 1949, em Ndalatando, quando tinha a Idade de Cristo, e faz-nos
rir bastante com «A Negra de Cazengo 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, relatos vividos e conﬁdências de amigos
para ler nas próximas duzentas páginas do Volume II de “Os Bantu na
visão de Mafrano”.
Até breve.
*Jornalista e escritor angolano.
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We Shall Overcome
Por Severino Ngoenha*

Q

uando nos aproximamos da música lírica,
sobretudo da ópera,
como Stela Mendonça
e Sónia Mocumbi nos têm estado pedagogicamente a conduzir, para além dos motivos
religiosos, clássicos e românticos que inspiram os principais
temas musicais, por vezes, de
repente, deparamo-nos com um
motivo insólito, surpreendentemente 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 escravos’.
O canto de escravos judeus – no
terceiro acto do Nabuco (Nabucodunosor II) – escrito por
Giuseppe Verdi no momento
mesmo em que o seu país sucumbia à colonização política,
foi um marco na história da arte
e na estética política. A escravatura judaica tinha já inspirado a inteira tradição dos spirituals 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 resiliência 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 Unidos, conheciam a opressão por
vivê-la no quotidiano; iam às
igrejas não necessariamente por
um apelo de fé ou pela eloquência 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 detrás da história da fuga dos hebreus do Egipto eles invocavam
sorrateiramente a Moisés negra
(Harriet Tubman), o Underground Railroad e a fuga dos
escravos negros do Sul
Também os italianos na segunda metade do século XIX aclamaram não as óperas de Rossini, Bellini, Donizetti, nem as de
Verdi da Traviata ou da Aida,
mas a do Nabuco, porque se reconheciam ou reconheciam naquele “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

de compreender, enquanto os
artistas (pastores e abolicionistas durante a escravatura e Verdi 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 menos rebarbativa. Existia a ideia
de que a arte seria política, a
partir do momento em que introduz 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 estupidamente as imagens de uma parte
e os que as pensam do outro:
todos somos iguais na partilha 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 caverna de Platão.
Uma obra existe, como um estudante 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 reconstruções feitas pelos espectadores. O que se passa na cena é
inserido numa cadeia construída 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 cibernéticos a bancos, instituições de
defesa, inﬁltrações e manipulações em pleitos eleitorais vivemos em directo – ao que somos
intimados a participar – a primeira total ciber-guerra; com
imagens artísticas construídas
por repórteres, fotógrafos, propagandistas, 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 mortes com que as bombas não cessam de ofuscar os nossos écrans
de televisão. Realismo estético
ou manipulação artística?
O que dizer dos generais, jornalistas, 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 bélica – 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 aqueles que não aprenderam das experiências africanas, que as sanções 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 bellum 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 cibernética mas ignora que a informação
é diferente do conhecimento
(Michel Serres). Viver a nossa
época signiﬁca não se contentar com as suas aparências mas
descer às profundezas das suas
fossas (Castiano) e aceitar receber na cara os seus excrementos
(Agamben). Mas o que signiﬁca isso: contentar-se em pensar
com ela, mesmo nos seus absurdos 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 monólogo 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 mentiras da verdade, sabemos que
sem um séria vigilância crítica,
sem uma adesão prudente e
desconﬁada, sem disponibilidade 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 pretexto de um (Petro-) jihadismo
criado por gente para quem as
nossas vidas nunca tiveram valor.
O que têm em comum os espirituals e a ópera, o que nos podem
ensinar James Cone ( The Spirituals 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 melodramas – na origem da ópera – durante os entreactos que
permitiam a intervenção de algumas personagens e o Zip in
dos espirituais que favoreciam
a manifestação lírica dos diferentes membros da comunidade, como no famoso Kumbaya
o Lord (Senhor) cantado ainda
entre nós nas igrejas cristãs? A
consagração de ambos os géneros 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 unitário, mas apresentam, como
horizonte comum, a reivindicação contra a injustiça da ordem constituída. Eles manifestam e podem nos transmitir a
veemente recusa e oposição ao
obediencionismo opressivo que
hoje, como mentiras da verdade (Azagaia), se dissimula no
informacionismo, na impostura
de numa falsa era de comunicação e de saber. Judeus, italianos
do Nabuco têm em comum,
com os afro-americanos dos
spirituals, a convicção, a coragem e a ousadia de buscar a
liberdade apesar e não obstante
as circunstâncias : Va, pensiero…
Mas o pensamento não é arbitrário (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 conquistar.
Não é novidade que estamos na
dita era da informação, não é
novidade que essa informação é
produzida, tratada, transmitida
com ﬁns ideológicos e económicos precisos, não é novidade
que ela é produto de especialistas, 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 factos, 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 escravos hebreus, dos italianos que se
referem a Verdi, dos afro-americanos 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 condenável não é esta ou aquela forma
histórica de opressão, a escravidão deste ou daquele povo
ou raça; o que é humanamente 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 resistência, lema do primeiro congresso de 1900) com vontade e
pensamento próprios (dos povos africanos) e capaz de cantar
sincronizada e com harmonia
– dos guetos de Cabo Delgado,
de Bissau, de Kinshasa, da Somália até às periferias da Baía e
de Harlem (…) – numa só voz
e em uníssono: We Shall Overcome…
Seria um reconhecimento devido aos que deram a vida por
esta causa (Du Bois, Garveys,
Nkrumahs, Mondlanes, Cabrais, Lumumbas, Nyereres,
Macheis, Marcelinos…) uma
boa prenda para o vinte cinco
de Maio (dia da África e aniversário 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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Renato Cândido

E

m Setembro de 1965, no início do
ano lectivo, encontrámo-nos e travámos conhecimento como parte
do numeroso grupo de caloiros do
Liceu António Enes, em Lourenço Marques. Aquele liceu, naquele tempo, era conhecido, 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 missionários na Paróquia de São Joaquim, do
Bairro da Munhuana, e ele de um estabelecimento 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 gradualmente ao longo dos cinco anos seguintes,
embora não tivéssemos, à partida, muitos
pontos em comum, nem privássemos muito fora do estrito âmbito das fronteiras escolares. 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 Sargentos Milicianos na Escola de Aplicação Militar 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 desmobilizados em Maio do ano seguinte.

De Março de 74 até à data da desmobilização, a nossa amizade, devido a um convívio
mais próximo e regular imposto pela proximidade do convívio militar, pelo facto de
nos sentirmos meio náufragos no meio daquele turbilhão em que ninguém sabia qual
seria o momento exacto do mergulho ﬁnal
a pique, a nossa amizade cresceu e cimentou de forma exponencial. Mais ainda, com
muita cumplicidade, uma vez que, um pouco 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 militares 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 contragolpe. Desvairámo-nos um pouco a assistir
neutralmente ao oportunismo de alguns
concidadãos nas periferias, que arrombavam 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 Renato Paulino Maria de Oliveira Cândido
tínhamos apenas 22 anos de idade.

SACO AZUL

Eu a viver no Vale do Infulene e ele no
Bairro do Jardim, passámos muitos dos
nossos dias dos sete ou oito meses seguintes a fazer a rotina de peregrinação a pé
daquela periferia até ao centro da cidade,
batendo à porta de tudo que eram instituições ou empresas, à procura de emprego,
numa altura em que ninguém estava para
empregar ninguém. Os que poderiam estar nessa condição estavam em debandada
rumo à Metrópole.
Sem desespero. Aos ﬁns de tarde ou de semana, ele na minha casa, ou eu na dele, ainda 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 tivesse uma voz propriamente divina, tinha
boa memória para as letras das canções, as
suas melodias, e tinha muito prazer na forma como cantava e tocava. Foram tardes
que, por isso e outras coisas, nos ﬁcaram na
memória, tanto mais não fosse porque, durante anos, íamos delapidando alegremente as poucas economias que tínhamos feito
durante os meses de serviço militar, meses
durante os quais, para falar a verdade, tínhamos tido como salário montantes que
estavam muitíssimo acima das nossas necessidades. Era cerveja e azeitonas verdes.
Depois daquele deserto, o Renato encontrou 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 companheiro ﬁel das tardes de música, um bom
vinho, conversa positiva e excelente, a recordar coisas que, de tão velhas e vividas,
parecem novas, e a dar-me conta de mais
um ou outro companheiro dos nossos tempos de liceu que já tinham passado, tranquilamente ou não, para o lado da fronteira: o Domingos Paulo Taela, o Benedito
Wetella, o Antunes Matchai, o Feliciano
Mutchine, o António Zitha, o Francisco 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 desaparição. 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 Secundária Francisco Manyanga já foi Liceu
António Enes, a “Josina Machel” já foi Liceu Salazar, o Jimi Hendrix e a Joan Baez,
o Chico Buarque de Hollanda e Gal Costa 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 lacónica: “Só te quero comunicar que o Renato
partiu”.

Por Luís Guevane

Celebrando África

A

Natureza
é
maravilhosa.
Quando as mangas, tangerinas, laranjas, ou outras, amadurecem, 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 ciclo vegetativo impõe a sua incontornabilidade. Se a Natureza nos proporciona uma série de maravilhas o mesmo já
não podemos aﬁrmar quando o nosso
foco é o ser humano. Temos uma espécie de calendário errante que se subordina à nossa própria natureza. Daí
a ditadura de uma série de leis acompanhadas 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 grande visibilidade em espaços dominados
pelo culto de personalidade. As personalidades 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 necessariamente a liberdade que supostamente se esperava. 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 África 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, Paris, Dubai, ou em outro canto qualquer do
mundo, desde que se justiﬁque pelo histórico ﬁnanceiro, pode ser inspirador para
os governantes que se seguem. O contrário 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 emergir 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 armadilha onde nos acomodamos por força
das circunstâncias. A democracia é pontapeada em nome da estabilidade política 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 continente como sendo sinónimo de homogeneização racial, esquecendo a África
branca. A África subsaariana, riquíssima pela diversidade cultural e natural,
continua a repisar, década após década,
a ideia de um caminhar africano para
um amadurecimento económico conjunto, aliás, simultâneo, baseado nas
uniões económicas regionais. O sonho
de uma união que vai gerar simultaneidades nos processos de desenvolvimento regional continua a não proceder. Assim, as simultaneidades no
desenvolvimento das várias regiões de
África tendem a ter mais “ganhos políticos” que económicos ao não enfatizar
substancialmente o desenvolvimento
dos respectivos países. Como harmonizar o “todo” se as “partes” carecem
de harmonização? Parece não se respeitar o tempo económico, cultural e
democrático dos países que compõem
essas mesmas organizações económicas. Mesmo assim, o avanço de África
deve ser celebrado permanentemente.
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Sinais de alerta
O
Por Paulo Mubalo

Moçambola, a maior
prova do calendário futebolístico 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 fraco.

Neste momento, duas formações
continuam sem pontuar, designadamente, Incomati de Xinavane
e Matchedje de Mocuba.
Mas, para além desse cenário que
se desenha (chicotadas), vive-se
um ambiente de suspeição motivado pelas supostas más actuações 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 jornada, 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, defronta o Ferroviário de Nacala,
que ainda continua a ser sombra
de si próprio.
É um facto inegável que os hidroeléctricos são favoritos, mas
terão de provar nas quatro linhas
porque são líderes do Moçambola, pois em futebol não há vencedores antecipados.
Em Maputo mais dois líderes da
prova vão se defrontar, num despique aguardado com inusitado
interesse. Falamos concretamente da partida Costa do Sol- Ferroviário de Nampula.
Atenção que Nelson Santos,
treinador dos locomotivas teve
uma passagem pelos canarinhos,
o que leva-nos a pensar que tenha conhecimento suﬁciente da
maneira como alguns jogadores
canarinhos abordam o jogo.
Mas, certamente, isso não será
determinante, até porque o técnico 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 Desportiva de Vilankulo, sob risco de se
atrasar ainda mais na luta pela

O Moçambola-2022 promete muitas surpresas!

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 instabilidade no balneário.
De qualquer forma, julgamos que
os açucareiros poderão pontuar,
até porque o representante de
Inhambane tem tido uma prestação titubeante.
Em Quelimane, o Matchedje de
Mocuba, que ainda não conhece
o sabor da vitória recebe o Ferroviário de Lichinga, que soma
quatro pontos, os mesmos da
Associação Black Bulls, Ferroviário da Beira e Ferroviário de
Maputo.
Se as vitórias dependessem dos
números certamente a equipa
visitante sairia vencedora, mas
felizmente dependem do desempenho e entrega de cada equipa
no rectângulo do jogo.
Pelo que se perspectiva uma partida renhida e de desfecho imprevisível.
Enquanto isso, os actuais campeões nacionais vão defrontar
o Ferroviário de Maputo, numa
partida que se espera equilibrada.
Na verdade, ainda que as duas
equipas estejam na mesma posição com quatro pontos, têm
outro tipo de objectivos na prova,
tendo em conta o quinhão de jogadores que possuem.
O que equivale a dizer que nenhum dos dois conjuntos quererá atrasar-se na luta pelo título,
considerando que neste momento estão a 5 pontos dos líderes.
Perspectiva-se um verdadeiro
duelo ao sol.
Finalmente, no Chiveve o Ferroviário da Beira vai defrontar a
Liga Desportiva de Maputo. As
duas formações têm vindo a revezar 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 porque 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 créditos 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 registos iniciais numa competição
não premeditam o futuro, pois
muitos são os casos em que as
equipas iniciam uma competição
de forma notável e bem conseguida, para, ao longo do tempo,
mostrarem a sua pequenez.
Hoje, mais do que nunca, voltamos a reiterar que enganam-se,
redondamente, os que advogam
que o primeiro milho é para pardais, 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 demonstração inequívoca de vontade, determinação e querer de
conquistar a prova. E isto justiﬁca-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 desta 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!

Eu

Grandes Alcinda, Rady
e Lucas Sinoia!

O

que 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 considerado ‘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 frustrados, o seu sistema metabólico sofre sobremaneira e os nervos e a pressão 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 trabalhar 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 romanticamente 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 música 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 popularidade. 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, sentindo-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 sentimentalismo 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 !

longoalcancebeleza1045@hotmail.com
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DA BASE LOGÍSTICA E SERVIÇOS
LOGÍSTICOS INTEGRADOS
Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique – Ope-

Requisitos das instalações do Cais Marítimo

rador Delegado Upstream, agindo em nome e por conta da
Mozambique Rovuma Venture, Operador da Área 4, convida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação 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), transporte 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 inspecĕĆŽĞƌĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ͕ serviços de autoridade portuária (transferência de carga), ĄŐƵĂĚĞƉĞƌĨƵƌĂĕĆŽͬĄŐƵĂ

ĚŽĐĞ e consumíveis para apoiar continuamente as actividades
operacionais da COMPANHIA principalmente em Pemba, Pro-

$V LQVWDODo}HV GR &DLV 0DUtWLPRV LQFOXHP FDLV ¿[RFDLV ÀXWXDQWH
desde que tenham comprimento, largura, profundidade da água e
FDSDFLGDGHGHFDUJDVX¿FLHQWHVSDUDDSRLDUDVRSHUDo}HVGD&20PANHIA. A solução de longo prazo contemplará a disponibilidade de
SHORPHQRVPGHFDLV¿[R
&DVRVHMDIRUQHFLGRXPFDLVEDUFDoDÀXWXDQWHGHYHVHUJDUDQWLGR
que o cais e todas as instalações de trânsito (ponte de ligação) sejam 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 providenciadas pela Contratada junto das entidades competentes e em total
observância dos requisitos legais.
Prevê-se que os SERVIÇOS sejam disponibilizados de forma indicativa 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

víncia de Cabo Delgado, Moçambique.

As empresas interessadas deverão enviar a
sua Manifestação de Interesse, fornecendo

Ademais, os SERVIÇOS devem incluir toda a manutenção nas

a seguinte informação e documentação:

instalações logísticas da base logística, áreas abertas e cais
marítimo para apoiar continuamente as atividades da COMPANHIA.
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 CONTRATADA em condições de fácil entrada e saída em todas as condi-

I.

Documentos Técnicos:

ĂͿ Alvará que ateste o registo de vendedor em Moçambique para o
fornecimento dos Serviços Logísticos solicitados;
ďͿ Experiência comprovada no fornecimento da Base Logística,
Cais Marítimo e Serviços Logísticos incluindo mas não limitado
a equipamentos de elevação (gruas móveis, manipuladores telescópicos e empilhadeiras), transporte terrestre (camiões com
reboques), unidades de transporte de carga offshore (CCU’s),

ções climáticas durante toda a vigência do contrato.

DFHVVyULRV GH HOHYDomR VHUYLoRV GH LQVSHFomR H UHFHUWL¿FDomR

Requisitos de área estimada da Base Logística

fornecimento de água de perfuração/água doce, fornecimento de

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 arPD]pP FREHUWRV FRP FkPDUD IULJRUt¿FD H DUPD]pP GH (3,¶V

ĄƌĞĂ aberta para armazenamento de material tubular, abrigo/
alpendre de produtos químicos perigosos, ĄƌĞĂ de armazenamento de resíduos, escritórios da base logística e área de estacionamento.
A superfície da área aberta deve ser feita de material selecionado 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.

por terceiros, serviços de limpeza de tanques de embarcações,
mão de obra logística ou serviços similares na indústria de óleo
e gás;
ĐͿ Descrição das instalações Base Logística proposta;
ĚͿ Disponibilidade na Área de Pemba das instalações do Cais MaríWLPR ¿[RÀXWXDQWH  OLJDGRDGMDFHQWH j %DVH /RJtVWLFD SURSRVta com as seguintes características mínimas: 110 m de comprimento, 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;
ĞͿ Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) para a Área
da Base Logística proposta; caso o DUAT não esteja em nome
GDHPSUHVDIRUQHFHURDFRUGRFRPRSURSULHWiULR¿QDOGR'8$7
ĨͿ Licença/autorização da Autoridade competente ou outras enti-
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dades designadas pelo Governo de Moçambique permitindo/licenciando 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;
ŐͿ 3RVVXLU FHUWL¿FDo}HV GR 6LVWHPD GH *HVWmR GD 4XDOLGDGH TXH
FRPSURYHPRFXPSULPHQWRGDV1RUPDVGH4XDOLGDGHLQWHUQDcionais (ISO 9001:2008 / 2015);
ŚͿ Documentos do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Ambiente que comprovem a conformidade com as normas inter-

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

nacionais (ISO 45001 e ISO 14001);
&ULDQGRXPDQRYDDXWRDSOLFDomR
ŝͿ Políticas do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Ambiente;
ũͿ Desempenho do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e

(OLPLQDomRGHXPDSUiWLFDGHDXWRDSOLFDomR
(QYLRGDDXWRDSOLFDomR

Ambiente da empresa incluindo eventos e incidentes nos últi-

3URFXUHSUiWLFDVGHDXWRDSOLFDomR

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

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

deve ser fornecida.
II.

Documentos Administrativos:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

da Pessoa Jurídica e pessoa de contato para recebimento do

Uma vez submetida a Manifestação de Interesse no formulário
de inscrição do websiteRVHXQ~PHURGHLGHQWL¿FDomRGHLQVFULção deve ser enviado para:

SDFRWHGHTXDOL¿FDomRHRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVGD(QL

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

a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome

Rovuma Basin B.V.;
b) Demostração Financeira dos Últimos três anos e Relatório
Anual, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. Os referidos documentos deverão ser

IMPORTANTE:
O envio deve se referir ao assunto do Anúncio Público e ao seguinte código de mercadoria:

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

SS07AF29: PROVISION OF AREAS AND INTEGRATED LO-

DHQWLGDGHUHJLVWDGDHP0RoDPELTXHGD(PSUHVDTXH¿UPDUi

GISTIC SERVICES

o contrato em questão;
c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa ain-

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área
“Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma:

GDQmRHVWHMDUHJLVWDGDHP0RoDPELTXHGHYHHVSHFL¿FDUVH

“Fornecimento da Base Logística e Serviços Logísticos In-

pretende efectuar o seu registo imediato em Moçambique e

tegrados” e ao seguinte código:

HVSHFL¿FDUDUHVSHFWLYDOLQKDGRWHPSR

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse
podem receber da Eni Rovuma Basin B.V.R3DFRWHGH4XDOL¿cação, podendo ainda ser incluídas no processo de licitação para
as atividades em questão.

d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais
DFLRQLVWDV H EHQH¿FLiULRV ¿QDLV VH QmR OLVWDGRV QD EROVD GH
valores);
e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como
Consórcio ou Joint Venture (JV), informação referente a cada
membro pertencente ao Consórcio ou JV com o respectivo papel 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 Entendimento” devidamente assinado por cada membro do consórcio.
As empresas interessadas neste convite devem enviar a sua Manifestação de Interesse registando a empresa no nosso website
(Solicitação da Eni Rovuma Basin B.V.)
https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page

Este inquérito não será considerado como um convite à apresentação de propostas e, portanto, não representa ou constitui 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 Manifestação de Interesse.
4XDLVTXHUFXVWRVLQFRUULGRVSHODVHPSUHVDVLQWHUHVVDGDVQDSUHparação da Manifestação de Interesse serão de total responsabilidade 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 Manifestação de Interesse VHUmR WUDWDGRV FRPR HVWULWDPHQWH FRQ¿denciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou
empresas não autorizadas.

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

A data limite para submissão da documentação referente à Ma-

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

A documentação recebida após a data e hora indicada não será

nifestação de Interesse para o endereço do site acima indicado
é 30 de Junho de 2022, 23:59 horário da África Central.
aceite.
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
PROVISION OF LOGISTIC BASE & INTEGRATED
LOGISTICS SERVICES
Eni Rovuma basin B.V., Mozambique Branch – Upstream 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

Marine Quay Facilities Requirements
Marine Quay Facilities include Fixed Quay/Floating Quay provided 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
¿[HGTXD\
,Q FDVH D ÀRDWLQJ TXD\EDUJH LV SURYLGHG LW VKDOO EH JUDQWHG
that the quay and all the transit facilities (connecting bridge)
are capable of handling the transit of heavy (min 100 tons) and

a Logistic Shore Base on a permanent rental basis with di-

out of gauge materials.

rect access to Marine Quay (adjacent to the shore base) and

All permitting, licensing and authorizations required to execute

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-

the above Scope of Work and any road interventions (rehabilitation and maintenance) shall be arranged by the Contractor
with the competent authorities and in full compliance with the
legal requirements.

YLVLRQRIPDQSRZHULQVSHFWLRQ UHFHUWL¿FDWLRQVHUYLFHV3RUW
authority services (cargo transfer), drilling & fresh water and

The SERVICES are envisaged to be made available indicative-

consumables to continuously support COMPANY operational

ly from the beginning of the 2nd Quarter 2023 for a tentative

activities mainly in Pemba, Cabo Delgado province, Mozam-

¿UPSHULRGRIPRQWKVSOXVWZRRSWLRQDOH[WHQVLRQVRI

bique.

months each.

Moreover, the SERVICES shall be inclusive of all maintenance

DOCUMENTATION REQUIRED

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 connected to road network allowing safe transit and movement
of heavy trucks and material handling equipment (e.g. mo-

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest by providing the following mandatory information and documentation:
I. Technical documents

bile cranes, forklifts). The access roads to the logistic base

a) Alvará which attests vendor’s registration in Mozambique

and marine quay shall be object of technical evaluation and

for the provision of Logistics Services herein requested;

shall be constructed and/or maintained by CONTRACTOR in

b) Proven experience in the provision of Logistic Shore Base,

a condition suitable for easy entry and exit under all weather
conditions during the whole contract duration.

Marine Quay and Logistics Services including but not limited to lifting equipment (mobile cranes, telescopic handlers
and forklifts), land transport (trucks with trailers), offshore

Logistic Shore Base Estimated Area Requirements

cargo carrying units (CCU’s), slings & lifting accessories,
WKLUGSDUW\LQVSHFWLRQ UHFHUWL¿FDWLRQVHUYLFHVYHVVHOWDQN

CONTRACTOR shall provide an overall area initially estimated

cleaning services, provision of drilling water/fresh water,

to be in the range of 35.000m2 (excluding access roads) with

provision of logistics manpower or similar services in Oil &

possibility for extensions (preferably adjacent), and a total of

Gas industry;

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

c) Description of the proposed logistic shore base facilities;
d) $YDLODELOLW\LQ3HPED$UHDRI0DULQH4XD\IDFLOLWLHV ¿[HG

racks, shelter/chemical hazardous stock, waste storage area,

ÀRDWLQJ FRQQHFWHGDGMDFHQWWRWKHSURSRVHG/RJLVWLF%DVH

VKRUHEDVHRI¿FHVDQGSDUNLQJDUHD

with the following minimum characteristics: 110 m length,

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.

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

Savana 27-05-2022
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vendor’s name, to provide the agreement with the ultimate owner of the DUAT;
f)

License/authorization from the relevant Authority or other 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/Authorization and/or Concessions to be provided;

g) +DYLQJ4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHPFHUWL¿FDWLRQVSURYLQJ
compliance with international Quality Standards (e.g. ISO
9001:2008 / 2015);
h) Health, Safety and Environment Management System
documents proving compliance with international standards (ISO 45001 and ISO 14001);
i)

HSE Policies;

j)

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

By clicking on the above item you can access the features
of:
'LVSOD\LQJDQGHGLWWKHVHOIDSSOLFDWLRQTXHVWLRQQDLUH
&UHDWLQJDQHZVHOIDSSOLFDWLRQ
(OLPLQDWLRQRIDVHOIDSSOLFDWLRQSUDFWLFH
6HQGLQJWKHVHOIDSSOLFDWLRQ
6HDUFKIRUVHOIDSSOLFDWLRQSUDFWLFHV
For any issues and support, you can contact our service operations support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com

II. Administrative documents
a) 6FDQQHGFHUWL¿HGFRS\RIWKH7UDGH5HJLVWHU/HJDO(QWLW\
QDPHDQGFRQWDFWSHUVRQIRUUHFHLYLQJTXDOL¿FDWLRQSDFNage and other relevant information from the Eni Rovuma
Basin B.V.;
b) Last three years Financial Statements and Annual Report
LQFOXGLQJ %DODQFH 6KHHW 3UR¿W DQG /RVV DQG &DVK )ORZ
Statement. These documents must be provided for the
Company Group (if applicable), and also for the Company’s Mozambican registered entity that will enter into the
subject contract;
c) Company’s registration in Mozambique. In case your
Company is not already registered in Mozambique, please
specify if you would be willing to promptly register in Mozambique and specify the respective timeline;
d) Company and Group Structure with the list of major
6KDUHKROGHUV DQG XOWLPDWH EHQH¿FLDULHV LI QRW OLVWHG LQ
the stock exchange);

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 Announcement 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 & Integrated Logistics Services”.
Subject to the delivery and compliance of all the above requested documentation, Companies may receive from Eni
Rovuma Basin B.V. WKH 4XDOL¿FDWLRQ 3DFNDJH DQG PD\
further be included in the tender process for the subject
activities.

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

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

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

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..

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

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest ZLOO EH WUHDWHG DV VWULFWO\ FRQ¿GHQWLDO DQG
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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UE tem 200 milhões de euros para programas
ecológicos
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.
*DVSDU IDODYD VHPDQD ¿QGD QR GHFXUVR QD ,9
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
VLJQL¿FDWLYDGDVHPLVV}HVJOREDLVGH&2HDMXGD
a melhorar a nossa compreensão sobre mudanças
climáticas. É seu entender que as questões
GLJLWDLV HQIUHQWDP WDPEpP LQ~PHURV GHVD¿RV
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
PDLVVXVWHQWiYHLV*DVSDUGHVWDFRXTXHRFRQÀLWR
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
¿QDQFLDPHQWR SDUD TXH 0RoDPELTXH HVWHMD
na dianteira da transição ecológica e digital.
Nisto, apontou, igualmente, a existência de um
fundo de 150 milhões euros destinados a África
VXEVDDULDQDSDUD¿QDQFLDUFRUUHGRUHVHVWUDWpJLFRV
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
GHSURGXomRHGLYHUVL¿FDomRSDUDVHUYLUDUHJLmR
Disse que esta é uma janela nobre que se abre
para o país mobilizar diversas fontes energéticas

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)
Ilec Vilanculos

(Fotos)

100 Cravos e
Craveirinhas para o Zé!

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 estivesse 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 prepararou 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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Guerra Rússia-Ucrânia

Nyusi reitera posição de
Moçambique

O

Presidente Filipe Nyusi
reiterou, na última segunda-feira, que Moçambique defende a existência de um diálogo com vista ao fim
da invasão da Rússia à Ucrânia,
uma posição que Maputo tem defendido nas votações sobre o tema
nas Nações Unidas.
/ZVTJ GBMBWB FN "DSB  (BOB  EVSBOUFVNBDPOGFSÐODJBEFJNQSFOTB
DPOKVOUBDPNPTFVIPNØMPHPEBRVFMF QBÓT  /BOB "GVLP"EEP  OP
RVBESPEBTVBWJTJUBEF&TUBEP
"OUFT EF /ZVTJ  UJOIB GBMBEP
"GVLP"EEP RVFBmSNPVRVFBNCPT PT QBÓTFT DPOEFOBWBN B JOWBTÍPSVTTB FRVFFYJHJBNiBDFTTBÎÍP
JNFEJBUBw EBT IPTUJMJEBEFT  iEBEP
RVF PT TFVT FGFJUPT  KVOUBNFOUF
DPNBEFWBTUBÎÍPDBVTBEBQFMB$PWJE FTUÍPBTFSQSFKVEJDJBJTQBSB
P NVOEP JOUFJSP  QBSUJDVMBSNFOUF
QBSB OØT OP DPOUJOFOUF BGSJDBOPw
"BmSNBÎÍPiBNCPTPTQBÓTFTDPOEFOBWBNBJOWBTÍPSVTTBwGPJEFTUBRVF OB JNQSFOTB HBOFTB  MFWBOEP 
FSSPOFBNFOUF  Ë JOUFSQSFUBÎÍP EF
RVF.PÎBNCJRVFIBWJBNVEBEPEF
QPTJÎÍP

Diálogo
/ZVTJEFGFOEFViPEJÈMPHPFSFTPMVÎÍP QBDÓmDBw EP DPOnJUP  TBMJFOUBOEPRVFUPEPTPTDPOnJUPTUFSNJOBNOBNFTBEFOFHPDJBÎÜFT
0 HPWFSOP EF .PÎBNCJRVF UFN

SFTJTUJEP B QSFTTÜFT FYUFSOBT  TPCSFUVEP  EPT &TUBEPT 6OJEPT F
EB 6OJÍP &VSPQFJB  OP TFOUJEP
EF DPOEFOBS JOFRVJWPDBNFOUF B
BHSFTTÍP SVTTB DPOUSB B 6DSÉOJB 
UFOEP BTTVNJEP VNB QPTJÎÍP EF
OFVUSBMJEBEF FN UPEBT BT SFTPMVÎÜFT EBT /BÎÜFT 6OJEBT WJTBOEP
SFTQPOTBCJMJ[BS.PTDPWP
0 1SFTJEFOUF HBOÐT EJTTF RVF PT
EPJT QBÓTFT FTUBWBN JHVBMNFOUF
EF BDPSEP RVBOUP BP GBDUP EF RVF
BT BDUVBJT DJSDVOTUÉODJBT NVOEJBJT
EFNPOTUSBWBN B OFDFTTJEBEF VSHFOUF EF BHJSFN DPOKVOUBNFOUF
QBSBFYJHJSSFGPSNBTBPTJTUFNBEBT
/BÎÜFT6OJEBT
*TTP BDSFTDFOUPV FSBNBJTJNQFSBUJWP FTQFDJBMNFOUFOPRVFEJ[SFTQFJUPËDPNQPTJÎÍPFFTUSVUVSBEP
$POTFMIP EF 4FHVSBOÎB  FN DPOGPSNJEBEFDPNBQPTJÎÍPBGSJDBOB 
NBJTDPOIFDJEBQFMBEFTJHOBÎÍPEF
$POTFOTPEF&[VMXJOJ
0 (BOB Ï BDUVBMNFOUF NFNCSP
OÍP QFSNBOFOUF EP $POTFMIP EF
4FHVSBOÎB EBT /BÎÜFT 6OJEBT  F
P1SFTJEFOUF"GVLP"EEPBHSBEFDFV P BQPJP EF .PÎBNCJRVF OFTTF GØSVN  TVCMJOIBOEP RVF P TFV
HPWFSOP GBSJB P NFTNP RVBOUP ËT
QSFUFOTÜFT EF .PÎBNCJRVF EF TF
GB[FSFMFHFSQBSBBRVFMFØSHÍP FN
+VOIP
i0(BOBFTUÈBBKVEBSBBTTFHVSBS
RVFBWP[EF«GSJDBTFKBPVWJEBEF
BMUPFCPNTPNOBTEFMJCFSBÎÜFTEP
$POTFMIPEF4FHVSBOÎB UBOUPOBT

RVFTUÜFT RVF BGFDUBN P DPOUJOFOUF DPNP OBT EF JOUFSFTTF HMPCBM  F
BNCPTUFNPTFTUBEPBNBOUFSBNQMBTDPOTVMUBTEFNPEPBEFmOJSPT
JOUFSFTTFTBGSJDBOPTw BDSFTDFOUPV
"GVLP"EEPEJTTFRVF.PÎBNCJRVFF(BOBUJOIBNFMFWBEPPOÓWFM
EBTTVBTSFMBÎÜFTQBSBVNBQBSDFSJB
FTUSBUÏHJDB  BUSBWÏT EP FTUBCFMFDJNFOUP EF VNB $PNJTTÍP 1FSNBOFOUF$POKVOUB
" .JOJTUSB EPT /FHØDJPT &TUSBOHFJSPT EPT EPJT QBÓTFT  OPNFBEBNFOUF 4IJSMFZ "ZPSLPS #PUDIXFZ
F 7FSØOJDB .BDBNP BTTJOBSBN
EPJT BDPSEPT  PT RVBJT  TFHVOEP P
QSFTJEFOUF HBOÐT  QFSNJUJSÍP JNQVMTJPOBS BT SFMBÎÜFT QPMÓUJDBT F
FDPOØNJDBT  P JOUFSDÉNCJP DVMUVSBMFUSPDBEFQPOUPTEFWJTUBTPCSF
RVFTUÜFTSFMBDJPOBEBTDPNPDPOUJOFOUFBGSJDBOPFPNVOEP
/P FODPOUSP FOUSF PT EPJT QSFTJEFOUFT F SFTQFDUJWBT EFMFHBÎÜFT
GPSBN BCPSEBEBT RVFTUÜFT SFMBDJPOBEBTDPNBFEVDBÎÍPFGPSNBÎÍP
QSPmTTJPOBM  JOEÞTUSJB  BHSJDVMUVSB 
EFGFTB  NJHSBÎÍP  NFJP BNCJFOUF 
FOFSHJB UFDOPMPHJBFUVSJTNP
"GVLP"EEP NBOJGFTUPV JHVBMNFOUFPTFVBQPJPBPTFTGPSÎPTEF
.PÎBNCJRVFOBTVBMVUBDPOUSBP
UFSSPSJTNP NBTOÍPJOEJDPVFTQFDJmDBNFOUFTFP(BOBFTUBSJBEJTQPOÓWFMQBSBBQPJBSPTPVUSPTQBÓTFT
BGSJDBOPT EJSFDUBNFOUF FOWPMWJEPT
OB HVFSSB OB QSPWÓODJB EF $BCP
%FMHBEP

t

4JUVBÎÍPEJGÓDJMOBPQFSBEPSBBNBSFMB RVFOÍPQBHBTBMÈSJPTEF
USBCBMIBEPSFTEFTEF"CSJMFDPSSFPSJTDPEFGBMIBS.BJP
"GPMIBEFTBMÈSJPTNÐTTÍPDFSDBEFNJMIÜFTEFNFUJDBJT 
TPCSFDBSSFHBEB BJOEB DPN P QBHBNFOUP EF EÓWJEBT CBODÈSJBT
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EDM sai do vermelho
A

Electricidade de Moçambique (EDM), a companhia eléctrica estatal, registou um lucro de 2.09 mil
milhões de meticais no exercício
económico de 2021, face a um prejuízo de cerca de 9.19 mil milhões
de meticais do idêntico período anterior, indica o relatório da empresa
consultado pelo 6$9$1$. É a primeira 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 encontrar 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, correspondentes a 75% da dívida dos acordos de
retrocessão “que resultou na melho-

ria e fortiﬁcação do Balanço Patrimonial da Empresa”.
Numa nota publicada no relatório
de contas, o PCA da empresa, Marcelino Alberto, sublinha que a companhia terminou o ano 2021, mais
resiliente e forte, apesar dos efeitos
“desastrosos causados pela pandemia da Covid-19, da ocorrência de
eventos naturais e do aumento signiﬁcativo de vandalizações de material
eléctrico e roubo de energia, situações que provocaram disrupções à
cadeia de valor da EDM e às dinâmicas de mercado energético”.
No exercício económico de 2021, a
energia total fornecida foi de 7,694
GWh [Gigawatt/hora], correspondente a um crescimento de 6%, comparativamente ao ano anterior.
Igualmente, a EDM aﬁrma ter exportado 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

Marcelino Alberto, PCA da EDM

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 aumento de 1.4 mil milhões de meticais.
No documento, a EDM salienta
igualmente que concluiu “com sucesso” a negociação de acordo de
reversão de 150MW de energia adicional não ﬁrme [que depende do
ciclo hidrológico] da Hidroeléctrica
de Cahora Bassa (HCB) a favor de
Moçambique. Antes desta negociação, a HCB fornecia à EDM 300
megawatts de energia ﬁrme [produzida mesmo num período crítico] e
200 não ﬁrme.
A HCB é a principal fonte de geração de energia eléctrica em Moçambique, com uma capacidade
instalada de 2.075 megawatts, dos
quais 1.500 megawatts são vendidos
a ESKOM, a eléctrica sul-africana.

Mia Couto vence Prémio José Craveirinha

O

escritor moçambicano,
Mia Couto, foi galardoado com Prémio
Literário Carreira José
Craveirinha, 2022, em reconhecimento do seu percurso de
um pouco mais de três décadas
de produção literária, tendo
publicado poesia, prosa, crónicas, contos, romances e ensaios.
O anúncio da premiação foi
feito, nesta segunda-feira, na
Sala Nobre do Conselho Municipal 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 acontecido há muito tempo”, devido à
“grandeza e humanismo” da
obra de Mia Couto.

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

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 centenário de Craveirinha.

Intervindo na ocasião, Mia Couto descreveu, resumidamente,
José Craveirinha como o poeta,
escritor, e cidadão moçambicano
que fez da poesia “a sua nacionalidade, a língua a sua morada e

Moçambique o seu estado civil”.
Um dos traços transversais da literatura de Mia Couto centra-se
no seu culto ao neologismo, mormente 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 história recente do país.
Para além do seu pendor literário, explora, igualmente, o género
ensaio, resultante de textos da sua
intervenção social em colóquios,
seminários e outros eventos, tendo publicado o livro de ensaios,
Pensatempos (2005) e o livro, Se

Obama Fosse africano (2009).
Conta, igualmente, na sua trajectória, com As areias do imperador, o seu emblemático
livro (trilogia), que expõe uma
outra versão da história do imperador Ngungunhane.
O livro é composto pelos romances As mulheres de cinza (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 cinematográﬁcas, a mais recente das
quais a longa-metragem, O Ancoradouro do Tempo, resultante
de A Varanda do Frangipani.
Américo Pacule
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Jovens do Projecto Xiquitsi visitam Absa
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O

director interino de Engenharia do Standard Bank,
Gulamo Nabi, considerou
que Moçambique está a
consolidar a segunda fase da economia digital, que consiste na criação 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 produtos e serviços.
Nabi falava na IX edição da Conferência Mondato, um evento, recentemente realizado em Maputo,
organizado pela Mondato Summit
Africa e apoiado pelo Standard
Bank, em parceria com a FSD Moçambique e o Instituto Nacional
das Comunicações de Moçambique
(INCM).
O evento tinha como objectivo discutir como os países africanos podem promover a inclusão ﬁnanceira através da digitalização das suas
economias.
Relativamente ao sector bancário,
Gulamo Nabi referiu que o futuro
dos serviços ﬁnanceiros será totalmente diferente da banca tradicional de hoje, o que pressupõe o estabelecimento 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, transformando-se numa organização Pronta Para o Futuro (Future Ready),
tendo, para o efeito, ﬁrmado importantes parcerias com vista à satisfação 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 interoperabilidade 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 colocar, 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 clientes, 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 desenvolve programas de capacitação
em áreas de promoção ao empreendedorismo e emprego, empoderamento 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 Moçambique, 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 ﬁnanceira como um pilar muito importante 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 especíﬁca de digitalização da economia e penso que, nos próximos anos,
poderemos colher frutos da sua implementação”, sublinhou a directora executiva da FSD Moçambique,
que é de opinião de que o uso de
soluções baseadas na ferramenta
digital deve ser feito de forma organizada e integrada para poder-se
tirar maior proveito dessas tecnologias, 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 Inclusão Digital”, a conferência juntou, na
mesma sala, diversos intervenientes
do processo de inclusão ﬁnanceira
do continente, tais como bancos, reguladores, doadores, “ﬁntechs” (empresas que introduzem inovações no
sector ﬁnanceiro através do uso da
tecnologia), provedores de serviços
ﬁnanceiros, telecomunicações, entre
outros, que partilharam experiências e identiﬁcaram áreas de interesse comum em que

O

Absa Bank recebeu, na
passada sexta-feira, 20 de
Maio, um grupo de jovens alunos e monitores
do Projecto Xiquitsi, numa visita
guiada à sua sede, na cidade de
Maputo.
A iniciativa visou, entre outros aspectos, despertar o interesse deste
grupo de jovens pelo mundo proﬁssional, particularmente pela banca, dando-lhes a oportunidade de
acompanhar o dia-a-dia das diferentes áreas estratégicas bem como
ajudar a despertar uma consciência
ﬁnanceira permitindo-lhes assim
tomar decisões sobre serviços ﬁnanceiros 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 inﬂuenciar o dia de amanhã, não só o
nosso dia, mas o dia dos outros, depois 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 difícil porque a área que escolheram é
complexa, pois ela está interligada
com a transformação do ser humano e com aquilo que ele tem para
dar. Lembrem-se, poderão sempre
usar a fórmula DAC nas vossas escolhas: Direcção, Acompanhamento e Comprometimento”, enfatizou
Luísa Diogo.
A representante do projecto Xiquitsi, Henny Matos, referiu que
“este tipo de visitas é importante
para a formação dos nossos mo-

nitores e alunos como cidadãos
informados e responsáveis, pelo
que congratulamos e agradecemos
ao Absa pela iniciativa e conﬁança
na Kulungwana e no projecto Xiquitsi”.
Por seu turno, Zefanias Gondo,
aluno do Xiquitsi, disse que a informação transmitida pelos colaboradores 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 parceiro do projecto Xiquitsi desde
2017, tendo, ao longo desse período, apoiado diversas iniciativas de
cariz artístico, cultural e social.
#Ideate estimula mulheres empreendedoras
O Standard Bank promove, entre
os dias 20 e 24 de Junho, em parceria com a Cooperação Alemã para
o Desenvolvimento (GIZ), a 20ª
edição do #Ideate, um programa
de estímulo ao empreendedorismo e desenvolvimento de negócios
inovadores para a resolução de desaﬁos.
Tal como a anterior, esta edição é
dedicada exclusivamente a mulheres.
Para a materialização desta iniciativa, 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 gratuitas, através das redes sociais do
Standard Bank.
Dada a pretensão de formar mulheres empreendedoras ou aspirantes ao empreendedorismo, os
promotores do #Ideate encorajam
candidaturas de mulheres que tenham ideias ou negócios inovadores nas áreas de economia verde,
reciclagem, entre outras.

podem trabalhar
em conjunto.
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“ 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.

Resumo do Destaque Rural N° 172

GEOESTRATÉGIAS À VOLTA DA TERRA E
TERRITÓRIO
João Mosca
24 de Maio de 2022
Para uma leitura do texto veja em:
https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-172/
RESUMO:
rǣǼs ^sǣǼǇȖs ǊȖǋĶ ƼǋsǼsŘ_s ǋsʪsOǼÞǋ ǣŸEǋs  OŸǋǋÞ_  Ǽsǋǋ  ŘâɚsĶ
mundial. Quais as razões, que objectivos e quem são os actores, qual
o destino produtivo de curto prazo e acerca de eventuais estratégias
¶sŸƼŸĶâǼÞOǣ  ĶŸŘ¶Ÿ ƼǋʊŸʳ ŷǣ ĶÞŎÞǼsǣ sŘǼǋs Ÿ OȖǋǼŸ s ĶŸŘ¶Ÿ ƼǋʊŸǣ s
o tipo de utilização, podem-se sobrepor no tempo e as transições de
ŸEĠsOǼÞɚŸǣƼŸ_sŎOŸŘǼsOsǋÞŎƼsǋOsƼǼÞɚsĶŎsŘǼsʳŷȖǼŸǋǇȖsǣǼÞŸŘǣs
OŸǋǋÞ_ǼsǋǋŘŸOŸŘǼwŎsǣǼǋǼw¶Þǣ_sǋsǣsǋɚ_ssǣƼYŸǣŎȖÞǼŸ
longo prazo, considerando as estimativas de escassez de alimentos
s ¶Ȗʰ _s ¯ŸŘǼsǣ sŘsǋ¶wǼÞOǣ s ǣ ÞŘʪȖyŘOÞǣ ƼŸĶâǼÞOǣ s _s OŸŘǼǋŸĶs
militar.
Referindo-se a Moçambique, são consideradas as dinâmicas actuais de
OŸŘOsǣǣƂsǣ_s¶ǋŘ_sǣ ǋsǣƼǋ_sǼsǋŎÞŘ_ǣʩŘĶÞ__sǣʹʪŸǋsǣǼǣʰ
minas, agricultura e turismo/zonas protegidas), e em negócios de ilhas
existentes na costa.
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Microbanco

,SA

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

,SA

1. Declaração de Responsabilidade
20LFUREDQFR&RQ¿DQoD6$FHUWL¿FDTXHIRUDPGHVHQYROYLGRVWRGRVRVSURFHGLPHQWRVFRQVLGHUDGRVQHFHVViULRVDXPDDGHTXDGDJHVWmRGRVULVFRVHIXQGRVSUySULRVHTXHWDQWRTXDQWRpGR
VHXFRQKHFLPHQWRWRGDDLQIRUPDomRGLYXOJDGDQRSUHVHQWHGRFXPHQWRpYHUGDGHLUDH¿GHGLJQD
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR0LFUREDQFRDVVHJXUDDLQGDDTXDOLGDGHGDLQIRUPDomRGLYXOJDGD
QRSUHVHQWHGRFXPHQWRHFRPSURPHWHVHDGLYXOJDUVHPSUHTXHDSOLFiYHODOWHUDo}HVVLJQL¿FDWLYDV
TXHRFRUUDPQRGHFRUUHUGRH[HUFtFLRVXEVHTXHQWHjTXHOHDTXHRSUHVHQWHGRFXPHQWRVHUHIHUH
3DUDDOpPGRVHYHQWRVUHWUDWDGRVQRSUHVHQWHGRFXPHQWRQmRIRUDPLGHQWL¿FDGRVTXDLVTXHURXWURV
HYHQWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHQWUHRWHUPRGRH[HUFtFLRDTXHRSUHVHQWHGRFXPHQWRVHUHIHUHH
DGDWDGDVXDSXEOLFDomR
(PFRQIRUPLGDGHFRPR$YLVRQGR%DQFRGH0RoDPELTXHpQRVVDLQWHQomRDSUHVHQWDUR
SUHVHQWHGRFXPHQWRQDSiJLQDGD,QWHUQHWGR0LFUREDQFRHQR-RUQDOGHJUDQGHFLUFXODomRQDFLRQDO

20LFUREDQFRDSXUDRV)XQGRV3UySULRVGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR$YLVRQ*%0GH
GH'H]HPEURGR%DQFRGH0RoDPELTXH
2V)XQGRV3UySULRV7RWDLVFRUUHVSRQGHPDVRPDDOJpEULFDGRV)XQGRV3UySULRVGH%DVH GHVLJQDGRSRU7LHU FRPRV)XQGRV3UySULRV&RPSOHPHQWDUHV GHVLJQDGRSRU7LHU GHGX]LGDGD
LQVX¿FLrQFLDGHSURYLV}HVGRVDFWLYRVLQWDQJtYHLVHGHRXWURVYDORUHVTXHQRVWHUPRVUHJXODPHQWDUHVDEDWHPDRV)XQGRVSUySULRV
&RPUHIHUrQFLDDGH'H]HPEURGHRVHOHPHQWRVTXHFRPS}HPRVIXQGRVSUySULRVGR
0LFUREDQFRUHVXPHPVHFRPRVHJXH
% 2&DSLWDO7LHU )XQGRV3UySULRVGH%DVH 
% 2&DSLWDO7LHU )XQGRV3UySULRV&RPSOHPHQWDUHV 
5HVXPHVHGHVHJXLGDRWRWDOGH)XQGRV3UySULRVFRPUHIHUrQFLDDGH'H]HPEURGH YDORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV 

%HOD9LVWDGH0DLRGH


$GPLQLVWUDGRU'HOHJDGR
---------------------------------------%HUQDUGR/XtV7HPEH



7DEHOD – Fundos Próprios

$GPLQLVWUDGRU
---------------------------------------)UDQFLVFR&XDPED

2. Âmbito de Aplicação
2.1. Introdução e Âmbito de Aplicação
20LFUREDQFR&RQ¿DQoD6$pXPDVRFLHGDGHDQyQLPDGRPLFLOLDGDQD5HS~EOLFDGH0RoDPELTXH
FRQVWLWXtGDSRUHVFULWXUDS~EOLFDGHGH-XQKRGHFXMRREMHFWRFRQVLVWHQRH[HUFtFLRGH
DFWLYLGDGHVEDQFiULDVGRWLSRFDL[D¿QDQFHLUDUXUDOEHPFRPRGHWRGDVDVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDUHVTXHDVLQVWLWXLo}HVEDQFiULDVRX¿QDQFHLUDVHVWHMDPOLFHQFLDGDVSDUDH[HUFHUDWtWXORSULQFLSDO
HQmRH[FOXVLYRIRFDQGRVHQDFRPSRQHQWHGHGHVHQYROYLPHQWRHQHJyFLRVQDViUHDVXUEDQDV
HUXUDLVGH0RoDPELTXHGHQWURGRVOLPLWHVSUHYLVWRVQDOHL$VHGHGR0LFUREDQFR&RQ¿DQoD6$
VLWXDVHHP%HOD9LVWD±0DWXWXLQHQDSURYtQFLDGH0DSXWR
20LFUREDQFRVXUJHGDWUDQVIRUPDomRGHRSHUDGRUGHPLFURFUpGLWRD$VVRFLDomRGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLRHFRQyPLFRGH0DWXWXLQH+OXYXNX +OXYXNX$'6(0$ TXHRSHUDQRPHUFDGRQDFLRQDO
GHVGHGH-DQHLURGH
2VUHTXLVLWRVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDomRSUHYLVWRVQR$YLVRQGR%DQFRGH0RoDPELTXH
H[SUHVVRVQRSUHVHQWHGRFXPHQWRDSOLFDPVHDR0LFUREDQFR&RQ¿DQoD6$HWrPFRPRREMHFWLYR
DGLYXOJDomRGHLQIRUPDomRVREUHDDGHTXDFLGDGHGRFDSLWDOSROtWLFDVGHJHVWmRGHULVFRHLQIRUPDomRHVSHFt¿FDVREUHDVPHWRGRORJLDVGHDYDOLDomRGRVULVFRVDTXHR0LFUREDQFRVHHQFRQWUD
H[SRVWR$LQIRUPDomRGLYXOJDGDQRSUHVHQWHGRFXPHQWRpFRQVLVWHQWHFRPDDSUHVHQWDGDQRV
5HODWyULRVSUXGHQFLDLVHQYLDGRVDR%DQFRGH0RoDPELTXHUHODWLYRDGH'H]HPEURGH
3. Estrutura de Capital
2 0LFUREDQFR SRVVXL FDSLWDO VRFLDO LQWHJUDOPHQWH VXEVFULWR H UHDOL]DGR FRUUHVSRQGHQWH D
0=1GHWLGRQDSOHQLWXGHSRUPRoDPELFDQRVVHQGRRPDLRUDFFLRQLVWDD$VVRFLDomRGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLRHFRQyPLFRGH0DWXWXLQH+OXYXNX +OXYXNX$'6(0$ FRP
GHSDUWLFLSDomR
$$VVHPEOHLD*HUDOHPUHXQLmRGHDFFLRQLVWDVDSURYRXRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOHP
0=1 &HPPLOK}HVGHPHWLFDLV HDHQWUDGDGHQRYRVVyFLRVQDHVWUXWXUDDFFLRQLVWDTXHDJXDUGDP
DXWRUL]DomRSDUDRVFRQVHTXHQWHVUHJLVWRV
7DEHOD – Estrutura Accionista
12/31/2021
Accionistas
Valor (MZN)

%

+/898.8$'6(0$





%HUQDUGR/XLV7HPEH





3DXOR&XYLOD





6DPRUD;DYLHU6LTXH





)UDQFLVFR$OIUHGR&XDPED





0DUTXLWD$WDOLQD7HPEH





'DQLHO-RVH0DFKDYD





+HOLD(VWHU2QHVPR&XPDLR





0DUJDULGD)UDQFLVFR&KRQJROD





;DYLHU7DPERTXLVVR'DPER





Total

400,000,000.00

9DORUHVHPPLOKDUHVHP0HWLFDLV
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Capital realizado
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Activos intangíveis
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 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
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

31/12/2021
300,000.00
7,653.31
307,653.31
17,791.80
15,512.37

(2,436.95)

31/12/2020
300,000.00
5,347.28
305,347.28
22,553.53
4,567.00
16,292.65
(3,187.40)

30,867.22
276,786.10

40,225.78
265,121.50

276,786.10

265,121.50

60.74

47.48

60.74

47.48

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
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 COMPLEMENTARES TOTAIS ANTES DAS
DEDUÇÕES
DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES

-

-

60.74

47.48

60.74
276,846.84

47.48
265,168.98

276,846.84

265,168.98

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
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
TOTAL DOS ELEMENTOS A DEDUZIR
FUNDOS PRÓPRIOS



4. $GHTXDomRGR&DSLWDO
20LFUREDQFRFDOFXODRUiFLRGHVROYDELOLGDGHGHDFRUGRFRPRSUHYLVWRQR$YLVRQ*%0
GHGH'H]HPEURGR%DQFRGH0RoDPELTXH$VROYrQFLDHDXWLOL]DomRGRFDSLWDOREULJDWyULRVmR
SHULRGLFDPHQWHPRQLWRUDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGR0LFUREDQFRTXHGHEUXoDVHVREUHDVWpFQLFDV
DVVHQWHV QDV GLUHFWUL]HV HPLWLGDV SHOR %DQFR GH 0RoDPELTXH SDUD HIHLWRV GH VXSHUYLVmR (VWD
LQIRUPDomRpREMHFWRGHDSUHVHQWDomRPHQVDOREULJDWyULDDR%DQFR&HQWUDO
3DUDHIHLWRVGRFiOFXORGRVUHTXLVLWRVGHFDSLWDOR0LFUREDQFRDGRSWDRPpWRGR3DGUmR6LPSOL¿FDGR
SDUDRULVFRGHFUpGLWRHRPpWRGRGR,QGLFDGRU%iVLFRSDUDRULVFRRSHUDFLRQDOFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR$YLVRQ*%0GHGH'H]HPEURHQRVWHUPRVGR$YLVRQ*%0GH
GH'H]HPEUR

100.00%
20LFUREDQFRWHPLPSOHPHQWDGRR3URFHVVRGH$XWR$YDOLDomRGD$GHTXDomRGR&DSLWDO,QWHUQR
1
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,&$$3 QRkPELWRGR3LODUGH%DVLOHLD,,HGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR$YLVRQ*%0H
&LUFXODUQ6&2GR%DQFRGH0RoDPELTXHHVWHSURFHVVRYLVDJDUDQWLUTXHWRGRVRVULVFRV
DTXHR0LFUREDQFRVHHQFRQWUDH[SRVWRVmRVX¿FLHQWHPHQWHDYDOLDGRVTXHRFDSLWDOLQWHUQRGH
TXHGLVS}HpDSURSULDGRIDFHDRUHVSHFWLYRSHU¿OGHULVFRHTXHRVSURFHVVRVGHJHVWmRGRULVFR
HFDSLWDOVmRDGHTXDGRV(VWHUHODWyULRpSUHSDUDGRHDSUHVHQWDGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
QXPDEDVHDQXDO
4.1. Informação quantitativa
'H VHJXLGD DSUHVHQWDVH R GHWDOKH GRV )XQGRV 3UySULRV GLVSRQtYHLV UHVSHFWLYRV UHTXLVLWRV GH
)XQGRV3UySULRVHR5iFLRGH6ROYDELOLGDGH

7DEHOD'LVWULEXLomR*HRJUi¿FDGDV([SRVLo}HVGD&DUWHLUD7RWDOSRU$JrQFLD

Bela Vista Boane Katembe Machava Magude Manhiça Marracuene Moamba Namaacha
Carteira de Crédito
Regular
Exposições garantidas
Por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Grande Total

Ponta Ressano
Grande
Xinavane
D’Ouro Garcia
Total

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
1,150.44

899.09

121.09

211.38

2,382.00

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
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



a. Rácio de Solvabilidade
$SUHVHQWDVHGHVHJXLGDR5iFLRGH6ROYDELOLGDGHGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVGR$YLVRQ
*%0GHGH'H]HPEURRQGHGHWHUPLQDTXHRYDORUGRUiFLRGHVROYDELOLGDGHQmRGHYH
VHULQIHULRUD&RPUHIHUrQFLDDGH'H]HPEURGH YDORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV 
WrPVHRVHJXLQWH
7DEHOD – Rácio de Solvabilidade

Valores em milhares de Meticais
FUNDOS PRÓPRIOS:
DE BASE PRINCIPAIS (CORE TIER 1)
DE BASE (TIER 1)
COMPLEMENTARES
ELEMENTOS A DEDUZIR
das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 14/GBM/13
RISCO DE CRÉDITO:
ACTIVOS DO BALANÇO (ON-BALANCE SHEET)
ELEMENTOS EXTRA-PATRIMONIAIS (OFF-BALANCE SHEET)
RISCO OPERACIONAL
RISCO DE MERCADO
TOTAL DOS RISCOS
RÁCIO DE SOLVABILIDADE:
CORE TIER 1 CAPITAL
TIER 1 CAPITAL
RÁCIO GLOBAL

31/12/2021 31/12/2020
276,846.84 265,168.98
276,834.32 284,487.63
276,786.10 265,121.50
60.74
47.48
485,958.27 379,837.57
485,958.27 379,837.57
20,145.72
14,153.00
21,880.16
21,704.00
527,984.15 415,694.57
52.43%
52.42%
52.43%

68.44%
63.78%
63.79% 

$GH'H]HPEURGHRUiFLRGHVROYDELOLGDGHUHJLVWRXXPDUHGXomRTXDQGRFRPSDUDGRD
'H]HPEURGHVLWXDQGRVHQRVPXLWRDFLPDGRPtQLPRUHJXODPHQWDUHGH

20LFUREDQFRRSHUDDFWXDOPHQWHQDSURYtQFLDGH0DSXWRWHQGRXPDSUHVHQoDJHRJUi¿FDHP
GLVWULWRV YLGHDWDEHODDFLPD 
7DEHOD±([SRVLomRHP5LVFR2ULJLQDOSRU0DWXULGDGHV&RQWUDWXDLV

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
a) Administrações Centrais e Banco Centrais
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
h) Empresas
i) Carteira de Retalho Regulamentar
- 184,671.65 42,820.44
j) Exposições Garantidas por Bens Imóveis
k) Créditos Vencidos
70,246.46
l) Categorias de Risco Elevado
- 213,767.42
m) Outros Activos
TOTAL DAS POSIÇÕES EM RISCO ORIGINAIS 198.46 41,630.31
- 184,671.65 326,834.32

Total
198.46

41,630.31
227,492.09
70,246.46
213,767.42
553,334.74

20LFUREDQFRFRQFHGHFUpGLWRVGHFXUWRHPpGLRSUD]RFRQIRUPHSRGHREVHUYDUVHQDWDEHOD

5. Risco de Crédito
6. Risco de Concentração
3DUD R5LVFR GH &UpGLWR R0LFUREDQFR FRQVLGHUD RGHVFULWR QR$YLVR Q*%0 GH  GH
'H]HPEURGR%DQFRGH0RoDPELTXHRQGHFRQVWDDGH¿QLomRGR5LVFRGH&UpGLWRHRVSUHVVXSRVWRVDWHUHPFRQWDSDUDRFiOFXOR
a. Créditos Vencidos e em Imparidade
$WDEHODDEDL[RLOXVWUDDFDUWHLUDGHFUpGLWRYHQFLGDGR0LFUREDQFRSRUVHFWRUHVGHDFWLYLGDGHGLVWULEXtGDSRUFODVVHVGHULVFRDGDWDGHGH'H]HPEURGH
7DEHOD±&DUWHLUD9HQFLGDGR0LFUREDQFR&RQ¿DQoD

$FRQFHQWUDomRYHUL¿FDVHWLSLFDPHQWHTXDQGRXPGHWHUPLQDGRQ~PHURGHFRQWUDSDUWHVHVWiHQYROYLGRHPDFWLYLGDGHVVHPHOKDQWHVHWrPFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVTXHOHYDPDTXHDVXDFDSDFLGDGHSDUDFXPSULUDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVVHMDDIHFWDGDGHIRUPDSDUHFLGDSRUDOWHUDo}HVGDV
FRQGLo}HVHFRQyPLFDVRXGHRXWUDQDWXUH]D¬GDWDGHGH'H]HPEURGHR0LFUREDQFR
DSUHVHQWDYDDFRQFHQWUDomRVHFWRULDOVHJXQGRDWDEHODDEDL[R

9DORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV
Sectores de Actividade
Classe I
Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca
3,192.93
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
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
TOTAL
40,013.63
2

Classe II Classe III Classe IV Classe V
461.71 116.97 268.65
386.15

2,031.75 1,240.66 2,589.17

6,284.56

3,681.97 1,213.34 2,891.06 5,787.24
6,175.42 2,570.97 5,748.88 12,457.95

Total
4,426.40
29,501.73
33,038.72
66,966.85

$LGHQWL¿FDomRGR5LVFRGH&RQFHQWUDomRGH&UpGLWRFRPRXPULVFRUHOHYDQWHPHUHFHXPDSDUWLFXODUDWHQomRSRUSDUWHGR0LFUREDQFRRVHXDFRPSDQKDPHQWRDVVXPHXPDVSHFWRIXQGDPHQWDO
QDJHVWmRGRULVFRGHFUpGLWRVHQGRRULVFRGHSHUGDVGHFRUUHQWHGHXPDFRQFHQWUDomRH[FHVVLYD
GDH[SRVLomRHQWUHRXWURVDXPD~QLFDFRQWUDSDUWHRXVHJPHQWRGHFRQWUDSDUWHVXPVHFWRUGH
DFWLYLGDGHXPPHUFDGRXPSURGXWRXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURRXXPWLSRGHYDORUPRELOLiULRXPD
UHJLmRRXXPSUD]R

7DEHOD – Índice de Concentração Sectorial

SECTORES DE
MONTANTE DE
CÓDIGO
ACTIVIDADE
EXPOSIÇÃO
CAE
ECONÓMICA
Agricultura, Produção
A
Animal, Caça, Floresta e
22,793,711.35
Pesca
G
Comércio e reparações
74,287,197.32
H
Transportes e armazenagem
412,587.78
P, Q
Educação, saúde e apoio soci
222,559.75
R, S
Outras actividades
218,954,602.42
TOTAL
316,670,658.62
(X)^2
100,280,306,030,825,000.00
Índice de Concentração Sectorial(ICS=X^2/(X)^2)



X^2

519,553,277,107,119.00
5,518,587,685,660,580.00
170,228,676,205.33
49,532,842,320.06
47,941,117,920,900,400.00
53,979,478,645,186,600.00

%RELATIVAMENT
E AO TOTAL DE
EXPOSIÇÃO
7.20%
23.46%
0.13%
0.07%
69.14%
100.00%
53.83% 

(P'H]HPEURGHRVVHFWRUHVGHDFWLYLGDGHHFRQyPLFDFRPDVPDLRUHVH[SRVLo}HVQDFDUWHLUD
GHFUpGLWRVmRRVGHRXWUDVDFWLYLGDGHV  H&RPpUFLRHUHSDUDo}HV  1RWHVHTXH
RVHFWRUGHRXWUDVDFWLYLGDGHVUHIHUHVHDFOLHQWHVDVVDODULDGRVFXMRSURSyVLWRGRFUpGLWRpRFRQVXPRHKDELWDomR
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7DEHOD±ËQGLFHGH&RQFHQWUDomR,QGLYLGXDO
 9DORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV
&2175$3$57(6
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
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&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
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&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
&OLHQWH
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&OLHQWH
&OLHQWH
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&OLHQWH
&OLHQWH
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&OLHQWH
&OLHQWH
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&OLHQWH
&OLHQWH
7RWDO;H;A
7RWDOGH([SRVLomR
da Instituição(Y)





























49,132,979.46

,SA





























43,614,651,113,922

316,670,658.62
15,558,972,965,561,100.00

Índice de
Concentração

0.28%

Política de Abate de Créditos
$GHFLVmRGHDEDWHQmRLPSOLFDDXWRPDWLFDPHQWHDFHVVDomRGRVHVIRUoRVGHUHFXSHUDomR20LFUREDQFRFRQWLQXDFRPPHGLGDVDSURSULDGDVHPIXQomRGHFDGDHVSHFL¿FLGDGHSDUDDUHFXSHUDomR
GRFUpGLWR
2VFUpGLWRVVmRDEDWLGRVTXDQGRHVJRWDGDVWRGDVDVIRUPDVGHUHFXSHUDomRGHFUpGLWRHQRVFDVRV
HPTXHRFOLHQWHQmRSRVVDH[HUFHUDOJXPDDFWLYLGDGHSURGXWLYDGHYLGRDVLWXDo}HVGHLQYDOLGH]
PRUWHHTXDQGRRFRUUDPXGDQoDVLJQL¿FDWLYDQDIRQWHGHUHQGDGRFOLHQWHSRGHQGRQmRFRQVHJXLU
FRQWLQXDUDHIHFWXDURUHHPEROVR3DUDRFDVRGHLQYDOLGH]HPRUWHRFDSLWDOHPGtYLGDGRFUpGLWRp
UHFXSHUDGRDWUDYpVGRVHJXURGHFUpGLWRVXEVFULWRSHORFOLHQWHQDDOWXUDGDFRQWUDWDomRGDGtYLGD
7. Mitigação do Risco de Crédito
20LFUREDQFRHIHFWXDDPLWLJDomRGRULVFRDWUDYpVGDVOLQKDVGHGHIHVDVHQGRDSULPHLUDOLQKD
UHVSRQViYHOSHORSURFHVVDPHQWRGRSHGLGRGHFUpGLWRGHQWURGRVSURFHGLPHQWRVGDRUJDQL]DomR
DVHJXQGDOLQKDTXHDYDOLDDVFRQGLo}HVGDRSHUDomRHDSURYDomRFDVRUHVSRQGLGDVDVFRQGLo}HV
HDWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDUHVSRQViYHOSHORFRQWUROHHUHSRUWHGRVSRVVtYHLVULVFRVHGHVYLRVQD
DUWLFXODomRGDSULPHLUDHVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDQRTXHUHVSHLWDDRSURFHVVRGHFUpGLWR
&RPRSHVVRDO JHVWRUHV WUHLQDGRSHULRGLFDPHQWHVmRSURGX]LGRVUHODWyULRVTXHLOXVWUDPDVLWXDomR
GHFDGDFRQWDIDFWRTXHSHUPLWHXPPHOKRUDFRPSDQKDPHQWRGRVFUpGLWRVHWRPDGDDWHPSDGDGH
GHFLV}HVSDUDTXHRVFUpGLWRVQmRHQWUHHPLQFXPSULPHQWR
3HVHHPERUDDLQVWLWXLomRFRQFHGDFUpGLWRVDFOLHQWHVVHPJDUDQWLDVFRPERPKLVWyULFRGHSDJDPHQWRRXTXHPHGLDQWHRVFULWpULRVGHDYDOLDomRPRVWUHPVHFDSD]HVGHUHHPEROVDURFUpGLWRR
0LFUREDQFRFRQGLFLRQDRVFUpGLWRVjDSUHVHQWDomRGHFRODWHUDLV1mRREVWDQWHRFUpGLWRpFRQFHGLGRDFOLHQWHVTXHSRVVXDPSURMHFWRVYLiYHLVHFDSDFLGDGHSDUDRDVVXPLUTXDQGRLGHQWL¿FDGR
SUHYLDPHQWHXPDXPHQWRQRFRUUHQWHHIXWXURULVFRGHLQFXPSULPHQWRGRFUpGLWRSHODUHGXomRGD
FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR SRU GLYHUVDV UD]}HV D RUJDQL]DomR SDXWD SHOD reestruturação 1 do
créditoFXOPLQDQGRFRPUHGXomRGDSUHVWDomRGHFUpGLWRFRPDH[WHQVmRGDPDWXULGDGHGHQWUH
RXWUDVPHGLGDV
8. 5LVFR2SHUDFLRQDO
20LFUREDQFR&RQ¿DQoD6$FRQVLGHUDR5LVFR2SHUDFLRQDOFRPRVHQGRDSUREDELOLGDGHGHUHJLVWDU
SHUGDV¿QDQFHLUDVUHVXOWDQWHVGHSURFHVVRVLQWHUQRVSHVVRDVHVLVWHPDVLQDGHTXDGRVRXIDOKDV
RXGHHYHQWRVH[WHUQRV
25LVFR2SHUDFLRQDOpFDWHJRUL]DGRGDVHJXLQWHIRUPD
Fraude Interna – ULVFRGHSHUGDVSRUDFWRVUHDOL]DGRVFRPDLQWHQomRGHIUDXGDUGHVXEWUDLUSURSULHGDGHDOKHLDRXGHLQIULQJLUUHJUDVOHLVRXSROtWLFDVLQWHUQDVHQYROYHQGRSHORPHQRVXPIXQFLRQiULRGDHPSUHVD
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
3
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Microbanco

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

,SA

)UDXGH([WHUQDULVFRGHSHUGDSRUDFWRVUHDOL]DGRVSRUSHVVRDVTXHQmRSHUWHQFHPDR0LFUREDQFR FRP D LQWHQomR GH IUDXGDU GH DSURSULDUVH LQGHYLGDPHQWH GH SURSULHGDGH DOKHLD RX GH
LQIULQJLUOHLV
Ambiente de Trabalho e Descriminação - ULVFR GH SHUGD SRU SUiWLFDV LQFRPSDWtYHLV FRP OHLV
DFRUGRVYHUVDQGRVREUHDVUHODo}HVGHWUDEDOKRDVD~GHHDVHJXUDQoDQRDPELHQWHGHWUDEDOKR
GHSDJDPHQWRVGHUHFODPDo}HVSRUGDQRVSHVVRDLVHYHQWRVHQYROYHQGRTXDOTXHUWLSRGHGLVFULPLQDomRLQFDSDFLWDomRGRHPSUHJDGRHIDOWDGHGH¿QLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVHDWULEXLo}HV
Produto, Clientes e Práticas de Negócios - ULVFRGHSHUGDSRUIDOKDVQmRLQWHQFLRQDLVRXSRU
QHJOLJrQFLD QR FXPSULPHQWR GH XPD REULJDomR SUR¿VVLRQDO SDUD FOLHQWHV HVSHFt¿FRV LQFOXLQGR
H[LJrQFLDV¿GXFLiULDVHGHFRQIRUPLGDGH RXGDQDWXUH]DGHVHQKRGHXPSURGXWR
Danos aos Activos FísicosULVFRGHSHUGDRXGDQRVHPDFWLYRVItVLFRVHPYLUWXGHGHGHVDVWUH
QDWXUDORXRXWURVHYHQWRVGHJUDQGHUHOHYkQFLD
Interrupção de Actividades e Falhas de Tecnologia de InformaçãoULVFRGHSHUGDVDVVRFLDGDV
jLQWHUUXSomRGHDFWLYLGDGHVRXIDOKDVLQH¿FLrQFLDGDLQIUDHVWUXWXUDWHFQROyJLFD
*HVWmRH([HFXomRGH3URFHVVRVULVFRGHSHUGDSRUSUREOHPDVQRSURFHVVDPHQWRHJHUHQFLDPHQWRGHSURFHVVRVRXQDVUHODo}HVFRPSDUFHLURVFRPHUFLDLVYHQGHGRUHVHIRUQHFHGRUHV
20LFUREDQFR&RQ¿DQoD6$FRQWURODHPLWLJDRVHYHQWRVGHSHUGDVDWUDYpVGHSROtWLFDVGLUHFWUL]HV
HSURFHGLPHQWRVGHFRQWURORTXHLQWHJUDPDVDFWLYLGDGHVUHJXODUHVGR0LFUREDQFRHSDUDVHUH¿FD]
HQYROYHWRGRVRVQtYHLVGRSHVVRDO
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVXSHUYLVLRQDD*HVWmRGH5LVFRDWUDYpVGR&RPLWpGH5LVFRHGH
&DSLWDOHGR&RPLWpGH$XGLWRULD2FRQWURORGR5LVFR2SHUDFLRQDOQDRUJDQL]DomRpIHLWRSHORV
GHSDUWDPHQWRV GH 5LVFR H Compliance TXH JDUDQWHP TXH DV SROtWLFDV H RV SURFHGLPHQWRV GR
0LFUREDQFR VHMDP HVWULWDPHQWH FXPSULGRV PHGLDQWH R FRQWUROH GLiULR GDV RSHUDo}HV GLiULDV GD
RUJDQL]DomR$'LUHFomRGH$XGLWRULD,QWHUQDFRPEDVHQDVPHGLGDVGHFRQWURORUHDOL]DLQVSHFomR
DQXDOGHWRGDVDVDJrQFLDVHXQLGDGHVGDVHGHTXDQGRQHFHVViULRDXGLWRULDVVXUSUHVDGHFDL[D
QDVDJrQFLDVHLQYHVWLJDWRGRVRVFDVRVGHIUDXGHHUHFODPDo}HVGHFOLHQWHV
7DEHOD([SRVLomRDR5LVFR2SHUDFLRQDO
9DORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV

DESCRIÇÃO
(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas
(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais
TOTAL

Dezembro 2019 Dezembro 2020 Dezembro 2021
133,311.79
130,949.36 138,915.49
5,898.22
7,432.97
5,272.65
1,006.88
1565.29
23.63
962.40
127,841.20

2416.59
1,125.59
2960.79
3,421.22
131,189.41

9,719.01
1,101.93
1,365.33
258.64
143,883.89

$WDEHODDEDL[RLOXVWUDRVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHFDSLWDLVSDUDDFREHUWXUDGRULVFRRSHUDFLRQDOD
SDUWLUGRPpWRGRGHLQGLFDGRUEiVLFRSHORTXHRWRWDOGHDFWLYRVGHULVFRIRLPLOK}HVGH
0HWLFDLV

Indicador Relevante
Base de Cálculo dos Requisitos
Actividades
2019
2020
2021 Mínimos de Capitais
(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 
9. Risco de Mercado
$LQVWLWXLomRFRQVLGHUD5LVFRGH0HUFDGRFRPRVHQGRDSRVVLELOLGDGHGHLQFRUUHUSHUGDVVREUH
SRVLo}HVH[WUDSDWULPRQLDLVGHFRUUHQWHVGHPRYLPHQWRVQRVSUHoRVGHPHUFDGR*HUDOPHQWHGHFRUUHGHWRGDVDVSRVLo}HVLQFOXtGDVQDFDUWHLUDGRQHJyFLRGR0LFUREDQFREHPFRPRDSDUWLUGH
SRVLo}HVGRVEHQVHPULVFRFDPELDOQDFDUWHLUDEDQFiULD
25LVFRGH0HUFDGRpFODVVL¿FDGRHP
D Risco Geral do MercadoTXHVHUHIHUHDRULVFRGHSHUGDGHYLGRDPXGDQoDVQRQtYHOJHUDOGH
SUHoRVGHPHUFDGRRXWD[DVGHMXURVH
E 5LVFRGH0HUFDGR(VSHFt¿FRTXHVHUHIHUHDRULVFRGHSHUGDFDXVDGDSRUXPHIHLWRDGYHUVR
GRPRYLPHQWRGHSUHoRGHXPWtWXORSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDIDFWRUHVUHODFLRQDGRVFRPRHPLVVRU
QR0LFUREDQFRSHODHVWUXWXUDVHUiGDGDPDLVrQIDVHDRWLSRGHULVFRGHPHUFDGR(a)SRLVR0LFUREDQFRQmRWUDQVDFFLRQDREULJDo}HVGDVHPSUHVDVHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVRTXHUHGX]RSHU¿O
GHULVFRGDFDUWHLUDGHQHJyFLR
4
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10. Risco de Taxa de Juro
5LVFRGH7D[DGH-XURVpRULVFRGHTXHDVDOWHUDo}HVQDVWD[DVGHMXURGHPHUFDGRSRVVDPDIHFWDU
QHJDWLYDPHQWHDSRVLomRGREDODQoRGR%DQFRHUHSUHVHQWDUXPDDPHDoDVLJQL¿FDWLYDSDUDRV
UHWRUQRVGHFDSLWDO
1R0LFUREDQFRD'LUHFomRGH5LVFRHCompliancepUHVSRQViYHOSHODLGHQWL¿FDomRPHQVXUDomR
HFRQWURORGR5LVFRGH7D[DGH-XURGD&DUWHLUDHDVXDJHVWmRWHPFRPRUHIHUrQFLDRVSULQFtSLRV
UHFRPHQGDGRVSHOR%DQFRGH0RoDPELTXH
$PHGLomRHDYDOLDomRGR5LVFRGH7D[DGH-XURGDFDUWHLUDGHFUpGLWRGR0LFUREDQFREDVHLDVHQR
VLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGR³gap´SURFXUDVHHPXPSULPHLURSDVVRDJUXSDURVLWHQVGHDPERV
RVODGRVGREDODQoRDTXHOHVTXHVmRVHQVtYHLVjVWD[DVGHMXURVHPIXQomRGDEDQGDWHPSRUDO
SDUDDVXDPDWXULGDGH'HVVDIRUPDXPDFWLYRRXSDVVLYRpLGHQWL¿FDGRFRPRVHQVtYHOVHRVHX
ÀX[RGHFDL[DVHDOWHUDQRPHVPRVHQWLGRGDPXGDQoDGDWD[DGHMXURViFXUWRSUD]R2ÀX[RGH
FDL[DGHDFWLYRVRXSDVVLYRVQmRVHQVtYHLVQmRPXGDGHQWURGHXPUHOHYDQWHSHUtRGRGHWHPSR
$OJXQVGHVVHVDFWLYRVRXSDVVLYRVQmRVHQVtYHLVQmRWrPSDJDPHQWRVGHMXURVRXFXVWRV
7DEHOD  ± ,PSDFWR$FXPXODGR GRV ,QVWUXPHQWRV 6HQVtYHLV i 7D[D GH -XUR QRV )XQGRV
Próprios




 9DORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV

Banda temporal
à vista - 1 mês
1 - 3 meses
3 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 anos
2 - 3 anos
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
> 20 anos
Total

Activos
Passivos
(+)
(-)
53,215.62
996.43
4,710.74
7,606.19
22,430.34
3,989.29
151,559.39
14,251.67
73,163.90
16,283.48
65,086.12
21,570.28
12,497.33
11,859.85
20,807.28

Extrapatrimoniais
(+)
(-)

Posição
(+/-)
52,219.19
2,895.45
18,441.06
137,307.72
56,880.41
43,515.84
- 12,497.33
- 11,859.85
- 20,807.28
-

Situação Liquida
Factor de
Posição
Ponderação Ponderada
(1)
(2)
0.08
41.78
0.32 9.27
0.72
132.78
1.43
1,963.50
2.77
1,575.59
4.49
1,953.86
6.14 767.34
7.71 914.39
10.15 - 2,111.94
13.26
17.84
22.43
26.03
1,864.57

Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano
Fundos Próprios
Impacto da situação Liquida/Fundos Próprios

1,864.57
276,846.84
0.67% 

7DEHOD±,PSDFWR$FXPXODGRGRV,QVWUXPHQWRV6HQVtYHLVj7D[DGH-XURDWpXPDQRQD
0DUJHPGH-XURV
9DORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV

Banda temporal Activos
(+)
à vista - 1 mês
53,215.62
1 - 3 meses
4,710.74
3 - 6 meses
22,430.34
6 - 12 meses
151,559.39
1 - 2 anos
73,163.90
2 - 3 anos
65,086.12
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
> 20 anos
Total

Situação Liquida
Passivos Extrapatrimoniais Posição
Factor de Ponderação Posição Ponderada
(-)
(+)
(-)
(+/-)
(-1)
(2)
996.43
52,219.19
2.00 1,044.38
7,606.19
2,895.45
1.92
55.59
3,989.29
18,441.06
1.75 322.72
14,251.67
137,307.72
1.58 2,169.46
16,283.48
56,880.41
1.42 807.70
21,570.28
43,515.84
1.25 543.95
12,497.33
- 12,497.33
1.08
134.97
11,859.85
- 11,859.85
0.92
109.11
20,807.28
- 20,807.28
0.75
156.05
0.58
0.42
0.25
0.08
4,432.49

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

4,432.49
143,883.89
-3.1%

20LFUREDQFR&RQ¿DQoDWHPWLGRSHUGDV´LQVLJQL¿FDQWHV³GHYLGRDDOWHUDo}HVGDWD[DGHMXURDWHQGHQGRTXHDPDLRUSDUWHGH¿QDQFLDPHQWRVTXHDLQVWLWXLomRREWpPVmRDVWD[DVGHMXUR¿[DH
RVHPSUpVWLPRVFRQFHGLGRVWDPEpPVmRDWD[D¿[D$GDWDGHGH'H]HPEURGHRLPSDFWR
DFXPXODGRGHXPDGHVORFDomRSDUDOHODGDFXUYDGHUHQGLPHQWRVHPSEIRLGHPLOK}HVGH0HWLFDLVGRVIXQGRVSUySULRV YLGHWDEHOD HRLPSDFWRDFXPXODGRGRVLQVWUXPHQWRV
VHQVtYHLVjWD[DGHMXURDWpXPDQRHPSHUFHQWDJHPGDPDUJHPGHMXURIRLQHJDWLYRVLWXDQGRVH
HP YLGHWDEHOD 
11. Risco da Taxa de Câmbio
25LVFRGH&kPELRUHIHUHVHDRULVFRGHSHUGDVDVVRFLDGRDRVFLODo}HVGDVWD[DVGHFkPELRHRX

Savana 27-05-2022

PUBLICIDADE

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
GDVSDULGDGHVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV&RQIRUPHR$YLVRQ*%0DEDVHGHLQFLGrQFLD
SDUDRFiOFXORGRVUHTXLVLWRVGHFDSLWDLVSDUDDFREHUWXUDGR5LVFR&DPELDOIRLGHPLOKDUHV
GH0HWLFDLV YLGHWDEHODDEDL[R 
7DEHOD - Mapa de Cálculo de Requisitos de Capital para a Cobertura do Risco Cambial
 9DORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV

PAÍSES
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DIVISAS

Estados Unidos da América Dólar
União Europeia
Euro
África do Sul
Rand
Total

USD
EUR
ZAR

Das quais:
Posições não
Tipos de Posições Posições Estruturais e
Posições Líquidas
Compensáveis
elementos deduzidos
aos Fundos Próprios
Longa
Curta
Longas Curtas
Longas Curtas
Longas Curtas
1
2
3
4
5
6
7.00
8.00
21,880.16
21,880.16

1,136.80
198.46
3.22
1,338.48

-

-

-

-

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

21,880.16
21,880.16

1,136.80
198.46
3.22
1,338.48
21,880.16

12. Risco de Liquidez
5LVFRGH/LTXLGH]pRSRWHQFLDOGHSHUGDSDUDXPEDQFRGHFRUUHQWHGHVXDLQFDSDFLGDGHGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVRXGH¿QDQFLDURDXPHQWRGHDFWLYRVjPHGLGDTXHHVWHVYHQFHPVHPLQFRUUHUHPFXVWRVRXSHUGDVLQDFHLWiYHLV
25LVFRGH/LTXLGH]VXUJHTXDQGRRFRQIRUWRSURSRUFLRQDGRSHORVDFWLYRVOtTXLGRVQmRpVX¿FLHQWH
SDUDRFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV Funding-Liquidity Risk 
3DUDJDUDQWLUTXHR0LFUREDQFRQmRHVWHMDH[SRVWRLQGHYLGDPHQWHDRULVFRGHOLTXLGH]HHVWHMDHP
FRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVUHJXODPHQWDUHVHFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSRVVXLSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVSDUDJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGHOLTXLGH]GR0LFUREDQFR
H XPD HVWUXWXUD GH JHUHQFLDPHQWR FRP UHVSRQVDELOLGDGHV GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR H GD
'LUHFomR
2'HSDUWDPHQWRGH5LVFRR'HSDUWDPHQWR)LQDQFHLUR 7HVRXUDULD HPFRQMXQWRFRPR$/&2UHFRPHQGDPR3ODQRGH/LTXLGH]H)LQDQFLDPHQWR Liquidity funding plan - LFP SDUDR0LFUREDQFRD
VHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHGHOLQHLDDFomposição de activos e passivos
GHPRGRDPDQWHUDOLTXLGH]DGLYHUVL¿FDomRHHVWDELOLGDGHGHSDVVLYRVSDUDTXHR0LFUREDQFR
WHQKDIRQWHVGLYHUVL¿FDGDVGH¿QDQFLDPHQWRGDVQHFHVVLGDGHVGLiULDVGHOLTXLGH]
2/)3 liquidity funding plan LQFOXLUiLQGLFDGRUHVGHDYLVRSUpYLRGHULVFRGHOLTXLGH]SDUDDX[LOLDU
DLGHQWL¿FDomRLPHGLDWDGRULVFRGHOLTXLGH]GR0LFUREDQFRDVHUHPDGRSWDGRVTXHVmR$GHWHULRUDomRGDTXDOLGDGHGDFDUWHLUDGHFUpGLWR7HQGrQFLDQHJDWLYDRXDXPHQWRGRULVFRHPTXDOTXHU
XQLGDGHGHQHJyFLRVRXOLQKDGHSURGXWRV'HFOtQLRQRGHVHPSHQKRGHJDQKRVRXSURMHFo}HVH
&UHVFLPHQWRUiSLGRGHDFWLYRV&RQFHQWUDo}HVRXHPDFWLYRVRXHPSDVVLYRV8PHQRUPHYROXPH
GHH[SRVLomRGREDODQoRH[WUDSDWULPRQLDOH'HWHULRUDomRGDDYDOLDomRGR0LFUREDQFRSRUSDUWHGH
WHUFHLURV
20LFUREDQFRHVWDEHOHFHXPFRQMXQWRGHUiFLRVGHOLTXLGH]SDGUmRFRUSRUDWLYRVRQGHFDGDXQLGDGHGHQHJyFLRVHVWDEHOHFHPHWDVSDUDFDGDXPGRVUiFLRVGHOLTXLGH]SDGUmRVHQGRTXHD*HVWmR
GH5LVFRGH/LTXLGH]QR0LFUREDQFRDVVHQWDHPTXDWURSLODUHV/LPLWHVGR5HODWyULRGH$FHVVRDR
0HUFDGR5iFLRVGH/LTXLGH]&HQiULRVGH7HVWHGHHVIRUoRH'HVHQFDGHDGRUHVGH0HUFDGR
a. Monitoria e Mitigação do Risco de Liquidez
$PRQLWRULDGR5LVFRGH/LTXLGH]pIHLWDDWUDYpVGHUHODWyULRVVREUHRQtYHOHDVWHQGrQFLDVGH5LVFR
GH/LTXLGH]GR0LFUREDQFRVHQGRSUHSDUDGRVSHULRGLFDPHQWHSDUDD'LUHFomR([HFXWLYDPHQVDOPHQWHSDUDR$/&2HWULPHVWUDOPHQWHSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR5HODWyULRVGHURWLQDWDLV
FRPRUHODWyULRVGHFXVWRGHIXQGRVUHODWyULRVGHSUHoRVGHSDVVLYRVUHODWyULRGHÀX[RGHFDL[D
RXODFXQDGH¿QDQFLDPHQWRFDOHQGiULRGHPDWXULGDGHGH¿QDQFLDPHQWRUHODWyULRVGHPRQLWRULD
GHOLPLWHVHH[FHSo}HVVmRLJXDOPHQWHHODERUDGRVUHJXODUPHQWHSDUDJDUDQWLUXPFRQWURORH¿FD]H
JHVWmRGHULVFRGHOLTXLGH]QR0LFUREDQFR

Microbanco

,SA

13. Risco Estratégico
25LVFR(VWUDWpJLFRQR0LFUREDQFRpFRQVLGHUDGRFRPRRSRWHQFLDOGHSHUGDUHVXOWDQWHGHHVWUDWpJLDVLQH¿FD]HVGHQHJyFLRVDXVrQFLDGHHVWUDWpJLDVLQWHJUDGDVGHQHJyFLRVLQFDSDFLGDGHGH
LPSOHPHQWDUHVVDVHVWUDWpJLDVHGDLQFDSDFLGDGHGHDGDSWDUDVHVWUDWpJLDVjVPXGDQoDVQRDPELHQWHGHQHJyFLRV
$LQVWLWXLomRLGHQWL¿FDR5LVFR(VWUDWpJLFRDWUDYpVGHXPDYHUL¿FDomRDPELHQWDOLQWHUQDHH[WHUQD
SDUDLGHQWL¿FDUWRGDVDVDOWHUDo}HVFRPSURYiYHLVLPSOLFDo}HVSDUDDHVWUDWpJLDGR0LFUREDQFR
a. Responsabilidades e Funções
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHPDUHVSRQVDELOLGDGH¿QDOGHHVWDEHOHFHUHDSURYDUDHVWUDWpJLD
GR0LFUREDQFRXVDQGRXPSURFHVVRLQWHJUDGRGHSODQL¿FDomRTXHDOLQKDHVWUDWpJLDVREMHFWLYRV
WiFWLFDVHUHFXUVRV(VVHVSODQRVVmRGHSRLVHQFDGHDGRVjVGLYHUVDVXQLGDGHVGHQHJyFLRDWUDYpV
GDFULDomRGHSODQRVGHXQLGDGHGHQHJyFLRVDOLQKDGRVFRPRVSODQRVGR0LFUREDQFR
Comité de Desenvolvimento de Negócio (CDN) - UHVSRQViYHOSHODGH¿QLomRGHPHWDVRVREMHFWLYRVJOREDLVGHQHJyFLRVSDUDREDQFRHLPSOHPHQWDSURFHVVRVSDUDPRQLWRULDGHGHVHPSHQKRGH
QHJyFLRVYLVjYLVPHWDV
Unidades de Negócios - RV JHUHQWHVFKHIHV GDV 8QLGDGHV GH 1HJyFLRV VmR UHVSRQViYHLV SRU
JHULUHVWUDWpJLDVQDVVXDVXQLGDGHVGHQHJyFLRVHSRUDVVHJXUDUTXHHODVHVWHMDPDOLQKDGDVFRP
DHVWUDWpJLDJOREDOGR0LFUREDQFRVHQGRUHVSRQViYHLVSHUDQWHR'LUHFWRU([HFXWLYRHR&'1SHOD
PRQLWRULDJHVWmRHFRPXQLFDomRVREUHRVULVFRVGHQHJyFLRLQHUHQWHVQDVVXDVUHVSHFWLYDVHVWUDWpJLDV
b. Controlo de Risco Estratégico
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR0LFUREDQFRDVVHJXUDTXHDJHVWmRGH5LVFR(VWUDWpJLFRHQJOREH
SODQL¿FDomRVyOLGDHSUHSDUDomRGHSURFHGLPHQWRVFRQWURORVLQWHUQRVLGHQWL¿FiYHLVSDUDOLGDUFRP
5LVFR(VWUDWpJLFRHDMXVWDPHQWRSHULyGLFRGHVVHVFRQWURORVHPWRGRR0LFUREDQFRUHYrDDGHTXDomRGRVLVWHPDGHJHVWmRGH5LVFR(VWUDWpJLFRGR0LFUREDQFRGDGRRVHXHVFRSRDVXDQDWXUH]D
HDFRPSOH[LGDGHGDVVXDVIXQo}HVHUHYrDYDOLGDGHGHFHQiULRVXVDGRVQRVLVWHPDGHJHVWmR
GHULVFRVHVWUDWpJLFRV
14. Risco de Compliance
20LFUREDQFRDQDOLVDR5LVFRGHCompliance QmRGHIRUPDLVRODGDGHYLGRDVXDDEUDQJrQFLDHUHODomR
FRPRVUHVWDQWHVULVFRV$VIXQo}HVGHDXGLWRULDLQWHUQDHFRQWURORLQWHUQRGHVHPSHQKDPXPSDSHO
LPSRUWDQWHSRUVHFRPSOHPHQWDUHPQDJHVWmRGHVWHULVFRWHQGRDUHVSRQVDELOLGDGHGHPRQLWRUDUR
FXPSULPHQWRLQWHJUDOGHWRGDVDVSROtWLFDVWRGRVRVSURFHGLPHQWRVHGLVSRVLo}HVUHJXODPHQWDUHVGR
0LFUREDQFRSDUDJDUDQWLUTXHRQHJyFLRVHMDHIHFWXDGRGHXPDIRUPDRUGHQDGDVHJXUDHH¿FLHQWH
2 5LVFR GH Compliance UHSUHVHQWD D SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH LPSDFWRV QHJDWLYRV QRV
UHVXOWDGRVRXQRFDSLWDOGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVRXGDQmRFRQIRUPLGDGHUHODWLYDPHQWHDOHLV
UHJXODPHQWRVGHWHUPLQDo}HVHVSHFt¿FDVFRQWUDWRVUHJUDVGHFRQGXWDHGHUHODFLRQDPHQWRFRP
FOLHQWHVSUiWLFDVLQVWLWXtGDVRXSULQFtSLRVpWLFRVTXHVHPDWHULDOL]HPHPVDQo}HVGHFDUiFWHUOHJDO
QDOLPLWDomRGDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRQDUHGXomRGRSRWHQFLDOGHH[SDQVmRRXQDLPSRVVLELOLGDGHGHH[LJLURFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQWUDWXDLV
a. Mecanismos de Mitigação do Risco de Compliance
$JHVWmRGR5LVFRGHCompliance YLVDJDUDQWLUD
% ,GHQWL¿FDomR HYHQWXDODQWHFLSDomR GHHYHQWRVFRPLPSDFWRQRVQHJyFLRV
% $YDOLDomRUHJXODUGRLPSDFWRGDVDOWHUDo}HVOHJDLVRXQRUPDWLYDVQDRUJDQL]DomR
% 0RQLWRULDGRFXPSULPHQWRGDVUHJUDVLQWHUQDVHH[WHUQDVH
% $OLQKDPHQWRFRPDHVWUDWpJLDGR0LFUREDQFR
&RPRIRUPDGHPLWLJDomRGR5LVFRGHComplianceDVXQLGDGHVGH$XGLWRULD,QWHUQDH&RQWUROR
,QWHUQRYHUL¿FDPRFXPSULPHQWRGHQRUPDWLYRVSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVJHVWmRGRV
PHFDQLVPRVGHFRQWURORHPPDWpULDGHEUDQTXHDPHQWRGHFDSLWDLV¿QDQFLDPHQWRGRWHUURULVPR
UHYLVmRGHSURGXWRVHVHUYLoRVHHIHFWXDPDGHWHQomRGHRSHUDo}HVGHDEXVRGHPHUFDGR

'H PRGR D GHVHQYROYHU D HVWUXWXUD DEUDQJHQWH GH JHVWmR GR 5LVFR GH /LTXLGH] R 0LFUREDQFR
FRORFDHPYLJRUSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVSDUDOLGDUFRPFHQiULRVGHstressTXHVHUYHFRPRXP
PRGHORSDUDDLQVWLWXLomRVDWLVID]HUDVVXDVQHFHVVLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRHPWHPSRRSRUWXQRH
DXPFXVWRUD]RiYHO, QHVWHVHQWLGRRVSODQRVGH¿QDQFLDPHQWRGHFRQWLQJrQFLDJDUDQWHTXHXPD
TXDQWLDUD]RiYHOGHDFWLYRVOtTXLGRVVHMDPDQWLGDDPHQVXUDomRHSURMHFomRGHUHTXLVLWRVGH¿QDQFLDPHQWRGXUDQWHYiULRVFHQiULRVHJHVWmRGHDFHVVRDIRQWHVGH¿QDQFLDPHQWR
&RQMXQWDPHQWH R 0LFUREDQFR ID] R HVFDORQDPHQWR GH SUD]R GH YHQFLPHQWR SHUPLWLQGR TXH VH
PD[LPL]HDRSRUWXQLGDGHGHJHULUDODFXQDGHIRUPDEHPDQWHFLSDGDDQWHVTXHVHFRQFUHWL]H(QTXDQWRRPtQLPRH[LJLGRpTXHREDQFRGHYHWHUOLTXLGH]VX¿FLHQWHSDUDVDWLVID]HUDVÀXWXDo}HV
HPHPSUpVWLPRVHGHSyVLWRV
&RPRXPDPHGLGDGHVHJXUDQoDR0LFUREDQFRPDQWpPXPDPDUJHPGHH[FHVVRGHOLTXLGH]VHQGRUHVSRQVDELOLGDGHGDGLUHFomRHVWLPDUDVQHFHVVLGDGHVGHOLTXLGH]QXPDYDULHGDGHGHFHQiULRV
5
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Sasol oferece 3.500 carteiras
em Govuro, Inhassoro e Vilankulo
Ludmila Maguni e Ovidio Rodolfo interagem com alunos da Escola de Chitsecane em Inhassoro

O

s 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

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

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.

João Maque, Empresário / Produtor de Carteiras de Inhambane

Savana 27-05-2022
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À frente - da esquerda à direita: Galiza Matos Jr., Ovídio Rodolfo, Ludmila Maguni, Dulce Canhemba e Palmira Palma Pinto

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.

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

Ovídio Rodolfo
Director Geral da Sasol em Moçambique

Beneﬁciários do
Projecto MaCarteira:

Govuro
Inhassoro

Mabote

Vilankulo

14.000 Alunos
200 Professores

Massinga

Funhalouro

Morrumbene

3.500 Carteiras

Panda

Homoine
Jangamo

100 Secretárias
para Professores

Inharrime
Zavala
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Disponíveis USD 15 milhões para vítimas do Ida e Keneth
O objectivo do programa é estimular a recuperaomR DEUDQJHQWH H VXVWHQWiYHO GR VHFWRU SULYDGR
afectado pelos ciclones Idai e Kenneth e fortalecer
o sector para que no futuro tenha maior capacidade de responder aos desastres naturais, bem como
recuperar activos (equipamentos e materiais) essenciais à capacidade produtiva das empresas;
estabelecer e/ou fomentar postos de trabalho; diminuir a vulnerabilidade das MPMEs para futuras
calamidades e outras imprevisibilidades, como a
recente pandemia do COVID-19 e consciencializar
São abrangidas as MPMEs situadas nos distritos as empresas no âmbito da gestão resiliente face a
seguintes:  6RIDOD &LGDGH GD %HLUD %~]L &DLD desastres naturais.
Chemba, Cheringoma, Chibabava, Dondo, Goron- O programa abrange as MPMEs que na altura dos
gosa, Machanga, Marringué, Marromeu, Muanza ciclones operavam nas zonas afectadas e acima
mencionadas. O programa das Subvenções Equie Nhamatanda;
 Cabo Delgado: Cidade de Pemba, Palma, Mo- YDOHQWHVpXPIXQGRFRPSDUWLFLSDGRTXH¿QDQFLD
címboa da Praia, Muidumbe, Mueda e Nagan- WRGRVRVVHFWRUHVGDHFRQRPLDQDFLRQDO SULPiULR
VHFXQGiULRHWHUFHiULR 
de;
Arrancou, recentemente, o processo de candidaturas ao programa das Subvenções Equivalentes. O
processo que é coordenado pelo GREPOC e o consórcio 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 quinze milhões de dólares americanos que deverão ser
atribuídos a cerca de seiscentas empresas e as candidaturas terminam no dia 9 de Junho do ano em
curso.



Manica: Chimoio, Manica, Gondola, SussunGHQJD 0DFRVVD %iUXH 0DFRVVD *XUR 0Dcate, Machaze, Mossurize, Tambara e Vanduzi;



1DPSXOD(UiWL0HPED0RQDSRH1DFDUU{D



Zambézia: Milange, Morrumbala, Maganja da
Costa, Chinde, Inhassunge, Nicoadala, Namacurra 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
GDV2EUDV3~EOLFDV+DELWDomRH5HFXUVRV+tGULFRV

Empresas detidas e/ou dirigidas por mulheres
são encorajadas a candidatar-se. “$ ¿QDOLGDGH
ao incentivar candidaturas das empresas detidas
por mulheres é estimular o emponderamento da
mulher de modo que possa desenvolver projecWRVUHQWiYHLVHLPSXOVLRQDUDVRXWUDVPXOKHUHVD
abraçarem iniciativas de negócios e que fomentem
a criação de emprego, na luta para a redução da
pobreza nas comunidades”, explica Luís Mandlate, director do GREPOC.
Considerados desastres naturais, os ciclones afectaram diversos sectores, com maior destaque para
as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs)
que antes funcionavam nas regiões acima mencionadas.
É neste contexto que surge o Projecto de Resi-

liência e Recuperação de Emergência Pós-cicloQHV,GDLH.HQQHWKXPDLQLFLDWLYD¿QDQFLDGDSHOR
%DQFR0XQGLDO
O Governo levou acabo a Avaliação das Necessidades Pós Desastre (PDNA), que foram apresentados na Conferência Internacional de Doadores,
realizada a 31 de Maio e 1 de Junho de 2019, na
&LGDGHGD%HLUD
Luís Mandlate, Director Executivo do GREPOC
D¿UPD HP UHODomR DRV FULWpULRV GH HOHJLELOLGDGH
para o programa, o seguinte: “para candidatarse ao programa deve ser uma Micro, Pequena ou
0pGLD HPSUHVD FRQIRUPH GH¿QLGR QRV WHUPRV
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 comercialização de qualquer produto ou actividade ilegal.
Não são elegíveis projectos ou actividades que exigem o uso de pesticidas e ou produtos químicos
perigosos, actividades que envolvam a transformação ou degradação de habitats naturais, projecWRVORFDOL]DGRVHPiUHDVGHULVFRGHFKHLDVVXELGD
GR QtYHO GDV iJXDV GHVOL]DPHQWR GH WHUUDV UDYLnas, incêndios. Não se enquadram também activiGDGHVTXHGDQL¿FDULDPSURSULHGDGHFXOWXUDOQmR
UHSOLFiYHODVTXHLPSDFWHPQHJDWLYDPHQWHWHUUDV
FRPXQLWiULDVHD¿QV1mRVHDEUDQJHPSURMHFWRV
de produção ou comércio de armas e munições,
bebidas alcoólicas, tabaco, Jogos de azar, casinos
HD¿QV´H[SOLFDRGLUHFWRUH[HFXWLYR

